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يادداشت
سيدمحمود ميرلوحي ؛ رئيسكميتهاقتصاديشورايشهرتهران

هنگاميكهدورهپنجمشورايشهرتهرانفعاليتخود
راآغازكرد،متوجهنكاتواشــكاالتمختلفيشديم.
بهگونهايكهدرموردبدهيها،متوجهشديمشهرداريتهرانخيليبدهكاراست.البته
درشورايچهارماينبحثمطرحشدهبود،حتيبرخيازدوستاناصالحطلبدوره
قبليسؤالكردهبودندوامامتأسفانهدرپاسخ،گزارشخالفواقعدرجلسهمردادماه
96دريافتكردند.درخصوصامالكنجوميهمكهازسال95بحثجديمطرحشد.
بنابراين،باآغازفعاليتشورايپنجمشهرتهران،احساسكرديمكهمسائلمختلفي
وجودداردوبهتراستكهگزارشوضعيتشهرداريوتغييروتحولراداشتهباشيم.
درادامهمصوبهايراتصويبكردهودرخواستكرديمكهشهرداريدربارهوضعيت
مالي،دارايي،پروژههاوقراردادهايشگزارشدهد.دردورهمحمدعلينجفي)شهردار
منتخبشهريور96تافروردين97(گزارشيارائهشد.دراينگزارش،چندينموضوع
خيليتكاندهندهنشانميداد.يكياينكه674ملكشهرداريبدوندليلدراختيار
اشخاصغيروافرادحقيقيوحقوقيقرارگرفتهاستكهقراردادوچارچوبمشخصي
ندارند.دومبحثبدهيهابودكهدرگزارشماليمشخصشد52هزارميلياردبدهياز
دورهقبليشهرداريتهرانبهجايماندهاست.سوماستخدامهايخارجازچارچوب
بودوچهارمقراردادهاييكهشهرداريباديگرانداشتهوطبقآنها50درصدقراردادها

رابدونرعايتتشريفاتقانونيمناقصهومزايدهمنعقدكردهبودند.
چنديننكتهديگرهمدرگزارشجلبتوجهكردوشــورايپنجــم،همهاينهارا
يكييكيزيرذرهبينقراردادوبازمانجلوآمديم.آقاينجفيگفتهبودكه674ملك
واگذارشدهومادرمصوبهاياعالمكرديمكهشــهرداريتهراندرچارچوببند6
ماده55ميتواندبهرهبرداريملكيرادراختيارديگريقراردهدومجوزديگريندارد.
بنابراين،درمهرماه96طرحيرابهتصويبرسانديموازشهرداريدرخواستكرديم
كهگزارشوضعيتاينامالكرابهشورايشهرارائهكند.هرچهجلورفتيم،متوجه
شديمكهدامنهكارگستردهتراست؛يعنيوقتيبهدورهمديريت6ماههآقايافشاني
رسيديم،تعدادامالكواگذارشــدهباابهاماتقانوني،به1304ملكافزايشيافت.
متأسفانهدليلآنمشخصشدكهســازمانمربوطهاطالعاتدقيقينداردواصال

معلومنيستكهملكدراختياركيست.
بعدازپاياندورهمديريتايشان،آقايحناچيشهردارشدوتابهامروزتعدادامالك
شناساييشدهبه2622رسيدهاست.نكتهاينجاســتكهتغييرشهرداران،مديران
سازمانامالكو...درايندورهُكنديروندشناساييهاورسيدگيبهپروندههارادر
پيداشتهاست.برايهمين،شهريورسالگذشتهآقايحناچياليحهتعيينتكليف
اينامالكرابهشورايشهرفرستادوبررسيشــد؛چنانكهروزگذشتهايناليحه
نهاييشدوبهتصويبرسيد؛مصوبهايكهبسيارجامعوكاملاست.بدينترتيب،
براســاسبند6ماده55قانونشهرداريهامشــخصكردهايمكهواگذاريامالك
به3دستهتقسيمميشود.بهعبارتينهمانندگذشــتهكهبدونقراردادوتوافقنامه
واگذاريهاانجامميشود.بههمينخاطرباتوجهبهقوانينموجود،86ملكرامنطبق
باقانونتشخيصداديم.حدود62ملكمساجد،حسينيههاومراكزمذهبيبود.آن
امالكيهمكهگفتهشدقبالزمينهايشواگذارشدهوحتيبعضاشهرداريبودجه
برايساختآنداده،اگراماكنتجاريدارند،مشمولبنده6ماده55خواهندشد.
بخشيديگرهممربوطبهنهادهاستوشهرداريموظفاستباآنهاجلسهبگذارد
ومذاكرهكندتاوضعيتاينامالكهمحلوفصلشود.بخشديگرينيزدراختيار
قسمتهايوابستهبهشهردارياست.بخشمهمديگربازپسگيريامالكبهنفع

شهروشهرونداناست.نتيجهپيگيريهايمانشانميدهدكه
1000ملكشهرداريعمومابهاشخاصحقيقيواگذارشده

است؛بدوناينكهدليلومقرراتآنمشخصشدهباشد.اينامالكپسگرفتهشدهوبر
برخوردقضاييبامتخلفاننيزتأكيدشدهاست.

ماجراي بازگشت 1000ملك 
به شهر
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2هزارو514ايرانيدر2هفتهگذشتهازمرززمينينوردوزواردارمنستانشدهاند
سفيرارمنستاندرگفتوگوباهمشهري:از24تيرماه،خارجيهابهشرط10روزحضوردرارمنستانواكسينهميشوند

اختصاصي از مرز ارمنستان

افزايش 33درصدی
درآمدهای پايدار 

شهرداری ها

خطر وقوع اپيدمی 
اضطراب در كشور
رئيسشورايعاليسازماننظام

پزشكيازتأثيراتروانيواجتماعي
تأخيرواكسيناسيونميگويد

تغييرمداومسياســتهاوگفتهها
وضــدونقيضگوييهــا،كااليــي
ديــدنواكســن،دادنوعدههــاو
ناتوانيدربهانجامرســاندنآنهابه
بياعتماديمردمنسبتبهگفتههاي
مســئوالنونگرانيواضطرابآنها
نســبتبهآيندهمنجرميشــود

قانونماليــاتبرارزشافــزودهكهبا
تالشورايزنيمديريتشهريتهران
وشــهرداريهادرمجلسبهتصويب
رســيدهبودازســويرئيسجمهور
بهوزارتاقتصادودارايــيبراياجرا
ابالغشــد.دراينقانوندرآمدپايدار
شــهرداريهاودهداريهانسبتبه
قانونقبل33درصدرشدداشتهاست.
نخستينقانونمالياتبرارزشافزوده
مربوطبهسال1366استوليبهدليل
جنگتحميليامكاناجراييشدنآن
فراهمنشد.درسال1386اليحهماليات
برارزشافزودهبهمجلسارائهشــدو
درسال1387بااســتفادهازظرفيت
اصل85قانوناساسياينموضوعدر
كميسيوناقتصاديوقتتصويبشد
ودرمدت5سالهبهصورتآزمايشيدر
دستوركارقرارگرفتتاپسازآندائمي

شود.صفحه3رابخوانيد.

قانونجديدمالياتبرارزشافزوده
ابالغشد

واگذاری امالک شهر 
قانونمند شد

ازاينپسواگذاريامالكشهرداريبدونمصوبهشوراامكانپذيرنخواهدبود.اينپيشنهادرابهارهآروينوسيدحسنرسولي
درجريانبررســياليحه»تعيينتكليفامالكواموالغيرمنقولواگذارشدهشهرداريبهاشخاصحقيقيوحقوقي«ارائه
كردندكهبارأيمثبت18عضوشــورابهتصويبرسيد.ازسويديگرشورا،طبقمصوبهايشــهرداريتهرانراملزمكردتا

آييننامهايرابرايقاعدهمندكردنواگذاريامالكشهرتهيهوبرايتصويببهشوراارسالكند.صفحه3رابخوانيد.

باالزامشهرداريتهرانبرايتهيهآييننامهايشفاف،ازاينپس
واگذاريامالكشهرداريبدونمصوبهشوراامكانپذيرنخواهدبود

عذرخواهي رئيس جمهور از مردم 

پيدا و پنهان خسارت ها در شهر خاموش؛ همشهریخسارتهایواردهناشیازقطعیهایمكرربرق
بهشهرتهرانرابررسیكرد

روحاني،جهانگيريرامأموربررسيوحلمشكلقطعيبرقكرد

 راهکارهای فناوری برای  زندگی با بی برقی؛ قطعیاينروزهایبرقباعثشدهتابرخی
تجهيزاتفنی،فروششانچندينبرابرشود

 تاثير قيمت گذاری دستوری بر صنعت برق؛ تحليلگرانميگويندعلتاصليخاموشيها
قيمتگذاريدستوريدولتدرطولدهههايگذشتهاست

سرقت های سريالی پس از قطعی برق؛ درجريانآخرينطرحدستگيريمجرماندرپايتخت
1011سارقدستگيرشدندكهيكيازآنهادزديعجيببود

 زمين زيرپاى شماخالى مى شود

 پيگير حقوق شهروندى ات باش!

رى در فهرست مناطقى قرار دارد كه بحران فرونشست زمين در آن جدى است

راه اندازى نخستين دفتر مشاركت هاى مردمى در پيشگيرى از وقوع جرم و دفاع از حقوق عامه در منطقه17 

ضميمه امروز همشهرى

رى در فهرست مناطقى قرار دارد كه بحران فرونشست زمين در آن جدى است

ضميمه امروز همشهرى

رى در فهرست مناطقى قرار دارد كه بحران فرونشست زمين در آن جدى استرى در فهرست مناطقى قرار دارد كه بحران فرونشست زمين در آن جدى است
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ضمیمه امروز همشهری استانی

اجرای طرح مجموعه فاخر مقبره شمس تبریزی نیازمند اختصاص اعتبارات بیشتری است

   شمس فروزان خوی

  نوبت  وصل و  لقاست
همشهری در پرونده ویژه ای، آماده سازی مسیر برای زائران اربعین را در 5  استان کشور بررسی کرده است

 خاموشی آبی؛ قطعبرق،بهخاموشیپمپهایچاهآبشربوايستگاههایپمپاژودرنتيجهقطعآب
صفحه  هاي2، 4، 8، 11و 21منجرشدهاست

نگاه
بيژن ياور ؛  استاددانشگاه

تجربياتكســبشــدهازبرنامهريــزيومديريت
همهگيريبيماريناشيازويروسكرونانشاندادكه
نحوهواكنشكشورهانســبتبهاينهمهگيريميتواندشاخصيبرايشناسايي
نقاطقوتوضعفوترسيمفرصتهاوتهديدهابرايمواردمشابهوبحرانهايديگر
باشدوازاينروميتوانواكنشساختارهاياقتصادي،اجتماعي،فرهنگي،سياسي،

آموزشيوكالبديجامعهراموردبررسيوتحليلقرارداد.
حكمرانيشهري)Urban Governance(بهزمينههايمختلفمديريتشهري
ميپردازدودراصلجزئيازفرهنگشهرياستكهبهتفسيرماهيتواصولاصلي
حكمرانيدرچارچوبانواعتصميمسازيوتصميمگيريمرتبطباشهرراعهدهدار
است.بهزبانسادهتر؛حكمرانيشــهريبهنهادها،قوانينومقررات،فرايندهاو
مكانيسمهاييكهبرتصميمهايشهريداللتداردوازاينطريقاجراييميشود
اتالقميشود.بهعبارتي؛حكمرانيمطلوبشهريزمانياتفاقميافتدكهبتوان
ســبديازانواعتدابيررادريكجامعهشــهريازجملهمادرشهر،كالنشهر،شهر
جديد،شهروشهركتنظيموتدوينومدنظرقرارداد.يعنيعالوهبرجلوگيريو
كاهشعاديانگاريوروزمرگيهايرخدادهايشهريبتوانبارعايتپروتكلهاي
بهداشتيونيزپيگيريدرخواستهايشهروندان،نظارتواعمالقانون، علميـ
كاهشزمينههايبروزبحران،مديريتريســكونمونههايمشــابهمديريتو
حكمرانيمطلوبشهريراتحققبخشيد.بهعنوانمثال،درپديدههمهگيريكرونا
بايدبهموارديمانندواكسيناسيونپرداختهوآنراتسريعنمود؛چراكهميتواند

آرامشاجتماعيرابههمراهداشتهباشد.
درچارچوبحكمرانيشهري،افراديموفقخواهندبودكهاصطالحاًدارايپهناي
باندذهنيمناسبومتناسبيباشند؛بدينمعناكهدرابتدابرمديريتخطرپذيري
ياريســكمتمركزشــده،آمادگيالزمرادرجامعهايجادنمودهوضمنكســب
تابآوريالزمدرادامهبرنامهريزيومديريتشــرايطاضطراريرابهعنواننقطه
عطفيبرايمديريتتغييردرشــرايطبحرانيبهسمتشرايطمثبتوتوسعهاي

درنظرميگيرند.
،)Disaster(ازمنظردانشــمندانحوزهمديريتشــرايطاضطراري،يكبــال
بحــران)Crisis(وفاجعــه)Catastrophe(ميتوانــدبســتهبــهچارچوب
)Mind Set(وبهتبعآنپهنايباندذهنــي)Mind Bandwidth(نقطهعطف
وتغييريدرراستايمثبتيامنفيباشدكهبســتگيكامليبهقابليتوتوانايي
امكانآيندهپژوهيذهني)Mind Future Study Possibility(وظرفيتذهني
)Mind Capacity(برنامهريزانومديراندارد.درانواعسيســتمهايشهرياز
جمله:نظامهاوســازكارهاياقتصادي،اجتماعي،فرهنگي،سياسي،آموزشيو

كالبدياينشيوهوراهبردبرخوردبامسائل،قابلتعميموكاربردياست.
كالنشهرهابهمديرانوبرنامهريزانينيازدارندكهدارايپهنايباندذهنيبهروز
وباسرعتباالباشندتادرقالبحكمرانيشهريمناســبومتناسبباتغييرات
شــتابانعصرارتباطاتبتوانندبرنامهريزيومديريتتغييررابهگونهايهدايت
نمايندتاسببرشد،توسعهوشكوفاييكالنشهرهاشوند.مبحثمديريتريسك
ومديريتشــرايطاضطرارينيزازاينامرمستثنينيست!شــرايطپيشآمده
يعنيبيماريناشــيازويروسكروناميتواندبهعنواننقطهعطفيبرايمديريت
تغييرومحركيباشــدبرايحركتمثبتبهسويتوســعهمنطبقباشرايطروز.
بهعنواننمونهتوليدواكسنكوويد-19توسطجواناناينمرزوبوممويدآيندهاي

روشنوتوسعهايپايداراست.توســعهپايداروهمهجانبه
زمانيشــكلميگيردكهمنافعكشــوربيكموكاستو

بدونكوچكترينمالحظهايبهكاربســتهشــودواولويتهايديگرپسازآن
قرارگيرد.

 كرونا، فرصتي
براي مديريت تغيير 
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دادستان كل كشور پيگير علت قطعي  برق شد
 ساعتي بعد از انتشار خبر عذر خواهي روحاني از مردم، غالمحسين محسني اژه اي، 
رئيس قوه قضاييه دست به قلم شد و در نامه اي حجت االسالم محمدجعفر منتظری، 
دادستان كل كشور را مأمور پيگيري فوري قطعي هاي مكرر برق شهرهاي مختلف 

كشور در روزهاي گذشته كرد.
به گزارش ميزان در نامه رئيس قوه قضاييه به دادستان كل كشور آمده است: »با توجه 
به قطعي هاي مكرر برق بدون اطالع قبلي در شهرهاي مختلف كشور و خسارت ها و 
مشكالت ناشي از آن، در راستاي احياي حقوق عامه و پيشگيري يا حداقل كاهش 
آسيب ها و خسارات مربوط، با فوريت، علت قطعی برق و عدم اطالع قبلي را بررسي و 

اقدام الزم و مقتضي معمول و نتيجه را به اينجانب گزارش كنيد.«

ث
مك

   رئيسي با تيم مذاكره كننده چه مي كند 
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به سؤال همشهري مبني بر اينكه آيا مسئوليت احياي برجام در مذاكرات وزارت خارجه با 
تيم آقاي رئيسي از سوي دولت آتي پذيرفته شده يا اينكه آيا دولت كنار گذاشته شده است، گفت: تصميم گيري درباره مذاكرات 
احياي برجام در سطوح عالي، زيرنظر و هدايت مقام معظم رهبري و در شوراي عالي امنيت ملي انجام مي گيرد. اينكه چه كسي و 
در كدام دولت مذاكره نهايي را انجام خواهد داد بستگي به تامين نظر جمهوري اسالمي ايران و اراده سياسي طرف آمريكايي دارد. 
هم اكنون تغييري در تيم مذاكره كننده رخ نداده و مي توانم بگويم كه روند مذاكرات به ويژه درخصوص مسائل دشوار و فني به پايان 
رسيده است. جمهوري اسالمي ايران برخالف دولت آمريكا، دولت را به عنوان يك موجوديت حقوقي يكپارچه و مستمر مي بيند 
كه در برابر همه تعهدات بين المللي كه دولت هاي پيشين سپرده اند، پايبند است. دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهوري 
يادآور شد: اگر توافق در دولت دوازدهم انجام بگيرد، بدون ترديد دولت سيزدهم بنا به اين قاعده حقوقي به همه تعهدات پايبند 
خواهد بود. تجربه نشان داده جمهوري اسالمي ايران نه در گذشته توافق ها و تعهدهاي بين المللي خود را نقض كرده و نه در آينده 
چنين قصدي خواهد داشت. اميدواريم ساير طرف ها نيز با همين صراحت و شفافيت، به گسست ناپذيري تعهدات بين المللي 

خود به رغم تغيير دولت ها تصريح كنند و به وظايف قانوني خود پايبند بمانند.

روي خط خبر 

منتخب

  آغاز به كار سفير جديد ايران در بريتانيا 
محسن بهاروند سفير جديدکشورمان در لندن  با حضور در کاخ 
باکينگهام استوار نامه خود را به رئيس دولت بريتانيا، ملكه اليزابت 

دوم تحويل داد.
به گزارش ايسنا، پيش از اين بهاروند با حضور در وزارت خارجه اين 
کشور رونوشت استوارنامه خود را به مقامات اين وزارتخانه تحويل 
داده بود. تقديم استوارنامه سفرا به رؤسای دولت ميزبان از جمله 
اقدامات اوليه سفرای جديد الورود اســت. در برخی از کشورها، 
تسليم استوارنامه با تشريفات خاص و سنتی اين کشور ها انجام 
می پذيرد. بر خالف اغلب کشورها که روسای جمهور رياست دولت 
را بر عهده دارند، در بريتانيا بر اساس قانون، پادشاه و يا ملكه رياست 
دولت را عهده دار است و ســفرای همه کشورها در آغاز مأموريت 

استوارنامه خود را به وی تسليم می کنند.

  جزئيات مشاركت انتخاباتي در 31 مركز استان كشور 
سخنگوی ســتاد انتخابات کشــور، جزئيات آماری مشارکت در 
انتخابات رياســت جمهوری 1400 را به تفكيک شهرستان های 

مرکز استان های کشور اعالم کرد.
به گزارش ايسنا، سيد اســماعيل موسوی دبير و سخنگوی ستاد 
انتخابات کشور، ميزان مشارکت در 31 شهرستان مرکز استان در 
کشــور را به تفكيک اعالم کرد و گفت: باالترين ميزان مشارکت 
مربوط به شهرستان بيرجند در اســتان خراسان جنوبی با 60.1 
درصد   و کمترين ميزان مشارکت مربوط به شهرستان تهران در 

استان تهران  با 24.1 درصد است.
موسوی با يادآوری اينكه ميزان کلی مشارکت در دوره سيزدهم 
انتخابات رياست جمهوری 48.8 درصد بوده است؛ تصريح کرد: 
6   شهرستان، شامل بيرجند، بجنورد، کرمان، بندر عباس، قم و 

ساری در اين انتخابات، مشارکت باالی 50 درصدی داشته اند.

  امنيت مرزها اطمينان بخش است
رئيس ســتاد کل نيروهاي مســلح گفت: به فضل الهي وضعيت 
امنيتي مرزها در همه شاخص ها از رشد مثبت و اطمينان بخشي 
برخوردار است. به گزارش مهر، سرلشــكرمحمدباقري ديروز در 
نشست فرماندهان و مسئوالن ارشد نيروي سپاه تأکيد کرد: به رغم 
توطئه ها و نقشه هاي دشمنان در توسعه تهديد در مناطق مرزي و 
پيراموني کشور عزيزمان که براي جبران شكست هاي زنجيره اي 
خود در منطقه دنبال مي شود، امنيت مرزها اطمينان بخش است. 
اين نشانگر تالش مؤثر، کارآمد و نتيجه بخش نيروي زميني سپاه 
و ســاير نيروهاي عهده دار مأموريت امنيت مرزي است. ارزيابي 
و بررســي تحرکات و رويدادهاي امنيتي، تبــادل نظر پيرامون 
موضوعات مختلف امنيتي، دفاعي و نظامي در تامين امنيت پايدار 
و تعميق اشراف اطالعاتي بر تحرکات در مناطق پيرامون کشور از 

ديگر بخش هاي اين نشست بود.

  شرط موفقيت رئيس جمهور منتخب، حضور افراد 
توانمند در كابينه  است 

داريوش قنبري، فعال سياسي اصالح طلب گفت:  شرط موفقيت 
دولت منتخب حضور افراد توانمند در کابينه  اســت؛ افرادي که 
مسائل کالن و ملي را بر مسائل جناحي و سياسي ترجيح مي دهند. 
به گزارش ايســنا، وي ادامه داد: شايد يكي از مشكالتي که دولت 
بعدي و شخص آقاي رئيســي با آن مواجه خواهند بود، حامياني 
است که براي رأي آوري ايشان تالش کردند و االن انتظار دارند در 
کابينه ايشان حضور داشته باشند. البته پيش تر خودشان هم اعالم 
کرده بودند ستادشان مردمي است و مبتني بر اين موضع، قاعدتا 

نبايد وام دار اشخاص خاصي باشند. 

رئيسی؛ ميزبان چهره ها و مسئوالن 
قريــب بــه دوهفتــه  از پايــان ســيزدهمين دوره انتخابــات 
رياست جمهوري مي گذرد و ابراهيم رئيسي به عنوان رئيس جمهور 
منتخب منتظر طي روند مرسوم و قانوني براي نشستن بر کرسي 
رياست جمهوري است. در اين مدت او همواره ميزبان چهره هاي 
دولتي و ديگر مسئوالن کشور بوده است. در همين راستا هم ديروز 
علي اکبر واليتي، مشاور مقام معظم رهبري در امور بين الملل به 
ديدار رئيس جمهور منتخب رفــت. علي اکبر واليتي با حضور در 
دفتر سيدابراهيم رئيسي ضمن تبريک انتخاب وي از سوي مردم 
به رياســت جمهوري، براي رئيس جمهور منتخب و دولت آينده 

آرزوي موفقيت کرد.
در خبري ديگر از ديدارها و گفت وگوهاي رئيس جمهور منتخب، 
او در تماسي تلفني با بشار اســد، رئيس جمهور سوريه گفت وگو 
کرد. رئيسی در اين گفت و گوي تلفني گفت: دولت سيزدهم براي 
مشارکت فعال، گسترده و مؤثر در بازسازي سوريه برنامه دارد. او 
با بيان اينكه موضوع فلســطين عامل وحدت مسلمانان و موجب 
همگرايي ملت هاي مســتقل اســت، افزود: اين دورانديشي شما 
بود که حتي در اوج تهاجم تروريست ها به سوريه، کشور شما در 

حمايت از مردم فلسطين ترديدي به خود راه نداد.
وي گفت: دولت جديد براي مشــارکت فعال، گسترده و مؤثر در 
بازسازي سوريه برنامه دارد. بشار اسد، رئيس جمهور سوريه نيز در 
اين گفت وگوي تلفني انتخاب رئيسي به عنوان رئيس جمهوري را 
تبريک گفت و با تأکيد بر اينكه ملت هاي ايران و سوريه همواره در 
کنار يكديگر از مسئله فلسطين به عنوان عامل اتحاد همه مسلمانان 
و عدالتخواهان جهــان و نيز حقوق ملت مظلــوم يمن حمايت 
کرده اند، خاطرنشان کرد: ملت سوريه در موضوعات مختلف همواره 

حامي و پشتيبان حقوق ملت ايران بوده و خواهد بود.

رئيسی در پاسخ به پوتين پيام فرستاد
کاظم جاللی سفير کشورمان در روسيه در ديدار »آندری ورسنكو« 
دستيار ويژه رئيس جمهور روسيه پاسخ کتبی سيد ابراهيم رئيسی، 
رئيس جمهور منتخب کشورمان به پيام تبريک والديمير پوتين 
رئيس جمهور روســيه را به وی تقديم کرد. سفير کشورمان در 
اين مالقات ابــراز اميدواری کرد دوره رياســت جمهوری جديد 
در ايران دوره ای تازه از رشــد و شكوفايی همكاری های دو جانبه 
باشد.  به گزارش ايسنا،دستيار رئيس جمهور روسيه نيز تقويت و 
تحكيم روابط ايران و روسيه را در شرايط پيچيده جهانی ضرورتی 
اجتناب ناپذير دانست و عنوان کرد: اعتقاد راسخ دارم استقامت، 
پايداری و استقالل جمهوری اسالمی ايران برای بسياری از کشورها 

الگو است و ايران جزو مستقل ترين کشورهای جهان است.

 قريب به ده روزي مي شود 
که قطع مكرر و بي نظم برق گزارش

در گوشه و کنار کشور منجر 
به شــكل گيري موجي از نارضايتي ها در 
ميان مردم شــده اســت. قطعي برق در 
گرم ترين روزهاي سال و عدم زمان بندي 
درست براي اين روند سبب شده است که 
از شبكه هاي اجتماعي گرفته تا ديدارهاي 
مردمي مســئوالن و... انتقاد از شــرايط 
بروز يافته نقل مشــترك مردم و رسانه ها 
باشــد؛ نقل مشــترکي کــه روي موج 
نارضايتي هاي اخير بيش از هر زمان مشابه 
ديگري به چشــم مي آيد و خود به دليل و 
محرك جديــد نارضايتي مــردم از روند 
عملكردي و مديريتي مسئوالن بدل شده 
اســت و آنچه بر اين روند مي دمد شرايط 
ســخت اقتصادي مــردم و مشــكالت 
روز افزون معيشتي مردم است که بخشي 
ناشي از تحريم هاســت و بخشي ديگر از 
پاندمــي کرونــا و عدم اجــراي طــرح 
برخــالف  ملــي  واکسيناســيون 

برنامه ريزي هاي گفته شده.
 به هر روي در فضاي شكل گرفته از حال 

و روز دشوار مردم در پرداختن به مسائل 
روزمره، قطعــي برق آن هــم به صورت 
چندباره و بي نظــم و بدون الگوي خاصي 
در طول شبانه روز مزيد بر نارضايتي هاي 
موجود شده است؛ نارضايتي هايي که سبب 
شد ديروز حســن روحاني در راس هيأت 
دولت و به عنوان باالتريــن مقام اجرايي 
کشور نواقص بروز يافته را بپذيرد و به خاطر 

آن از مردم عذرخواهي کند.
 رئيس جمهور ديروز در جلســه ســتاد 
هماهنگی اقتصادی دولت با عذرخواهي 
از مردم که به خاطر قطعي مكرر برق دچار 
مشكل شده اند، گفت: از مردم مي خواهم 
همكاري و همراهــي کنند چون چاره اي 
نداريم. شايد برخي تصور کنند وزارت نيرو 
مقصر بود اما وزارت نيرو مقصر نيست ولي 
بايد بيايد براي مردم توضيح دهد. وزير در 
راديو و تلويزيون مشكل را به مردم بگويد 
و راه حل مشكل را هم بايد پيدا، اجرايي و 
عملياتي کنيم. مردم هم همراهي و کمک 
کنند و اگر به قطعي برق نياز است ساعات 
آن حتماً بايد براي مردم مشخص شود تا 

مردم در رنج فراوان نباشند.

عذرخواهــي روحاني از مــردم به خاطر 
مشــكالت بروز يافته و تأکيد او بر شرح 
مشــكالت به مردم و همراه کردن مردم 
براي حل مشــكالت، حكايت از توجه و 
درك او از اعتماد عمومي دارد و روشــن 
است که او حتي در هفته هاي آخر پايان 
مســئوليتش مي خواهــد به رغــم همه 
کاستي ها و مشكالت که کارنامه دولت او را 
آماج نقدهاي کوچک و بزرگ قرار داده اند، 
حق مردم را رعايت کند و در روزگاري که 
عمدتا برخي از مسئوالن و حتي اعضاي 
کابينــه اش از پذيرش اشتباهات شــان 
سرباز مي زنند چه برســد به اينكه براي 
مشــكالت بروز يافته اعــالم عذرخواهي 
کنند، بازهم تابــوی عذرخواهي از مردم 
را در ميان مسئوالن کشور شكسته است.

البته او نخستين بار 8ســال قبل نيز در 
گفت وگوي تلويزيوني اش بــا مردم باب 
عذرخواهي باالترين مقام اجرايي کشور از 
مردم را باز کرد و در روالي که خيلي ميان 
مسئوالن مرسوم نيست خطاب به مردم 
گفت که من به عنــوان رئيس جمهور از 
مردم عذرخواهي مي کنم. آن روزها نحوه 
توزيع ســبد کاال ميان مردم سبب ايجاد 
بي نظمي شــده و نارضايتي عمومي را به 

همراه آورده بود.
البته نخستين عذرخواهي روحاني از مردم 
به معطل شــدن مردم پــاي گيرنده هاي 
تلويزيون براي ديــدن گفت وگوی زنده 
او با مردم بازمي گــردد، هرچند هنوز هم 
مشخص نشده است که چرا گفت وگوي 
زنده روحاني با مردم در 16بهمن ماه سال 
92 با تأخير 60دقيقه اي برگزار شــد، اما 
او در آغاز گفت وگويــش خطاب به مردم 
گفت: مي خواهم از مــردم عزيز که مدت 
مديدي پاي تلويزيون نشستند و منتظر 

اين برنامه ماندند تشكر کنم. حاال او اين 
روزها در راس دولت دوازدهم که به دليل 
بروز مشكالت متعدد اقتصادي آماج حمله 
منتقدان قرار گرفته و مشكالت کم آبي و 
قطعي برق به کاستي هاي زندگي روزمره 
مردم اضافه شده، باز از مردم طلب بخشش 
کرده است. او در داســتان عذرخواهي از 
مردم تقريبا جور کابينه و وزرای مسئول 
در اين عرصه را کشــيده و خود به عنوان 
رئيس هيأت دولت نقص هاي بروز يافته را 
به سهم دولت پذيرفته و خواستار همراهي 

مردم شده است.

علت خاموشي های مستمر چيست 
رئيــس جمهور در نشســت ديــروز در 
بخش ديگري از سخنانش درباره چرايي   
خاموشــي هاي اخير گفت: مشــكالت 
ديگري هم داشــتيم مثاًل نيروگاه بوشهر 
ما که 1000 مگاوات اســت از مدار خارج 
شد و نياز به يكسري تغييرات و مشكالتي 
داشت، يک بار برگشــت و دوباره از مدار 

خارج شد. ديشب دوباره به مدار آمد.
رئيس دولت تدبيــر و اميد با اشــاره به 
مشكالتي که در روزهاي اخير براي مردم 
ايجاد شده اســت،  گفت: در تابستان که 
هميشه مشــكل برق و آب پيدا مي کنيم 

و در زمستان هم مشكل گاز داريم و البته 
به دليل افزايش توليد گاز از 600 ميليون 
مترمكعب به هزار ميليون مترمكعب، ديگر 

مشكل گاز در اين دولت نداشته ايم.
روحاني خاطرنشــان کرد: توليد برق ما 
مناسب بود اما امسال خشكسالي داشتيم 
و در کنار آن مصرف هم باال رفته اســت. 
گرما و خشكسالي، دليل مصرف زياد برق 
است و امسال سال بســيار گرمي است. 
اين خشكســالي و گرما و افزايش مصرف 
معطوف به کشور ما نيست و در تمام دنيا 
اين وضعيت وجود دارد. رئيس دولت تدبير 
و اميد ادامه داد: توليد صنعتي ما هم 50 
درصد اضافه شده و با افزوده شدن توليدات 
صنعت، مصرف برق هم بــاال مي رود که 

رمز ارزها هم در اين امر دخيل بوده است.

 دستور ويژه روحاني به معاون اول 
به گزارش ايســنا،  رئيس جمهور در ادامه 
گفت: به معاون اول دســتور دادم جلسه 
مفصلــي بگذاريم، برنامه ريــزي کنيم و 
راه حل هاي مشكالت را پيدا کنيم. راه حل 
اين است که بخشي از صنعت کشور بايد 
همراهــي کند و ســاعت فعاليت صنعت 
را تغيير دهيم. پيرو اين دســتور عليرضا 
معزی ،  معاون ارتباطات و اطالع رسانی 

دفتر رييــس جمهور در توييتر نوشــت: 
 رئيس جمهــور بــه دکتــر  جهانگيری 
ماموريت ويژه داد تا با تشــكيل جلسه ای 
فوری،معضل خاموشی ها وقطعی  برق را 
بررسی و دستورالعمل اجرايی صادر کند. 
 روحانی بر لزوم روشنگری وپاسخگويی به 
افكار عمومی و اطالع رســانی دقيق برای 
کاستن از زحمات و آسيب هابه شهروندان 

تاکيد کرد.
رئيــس جمهــور در ادامه اين نشســت 
خاطرنشــان کرد: براي مردم مهم است 
که ساعت خاموشي را بدانند و در اين 2-3 
هفته اي که هوا خيلي گرم اســت، مردم 
بايد بدانند چه ساعتي برق قطع مي شود تا 
قبل از آن پيش بيني و برنامه ريزي کنند و 
اين کار بايد حتما انجام شود. البته به دليل 
برخي مشكالت فني ناچار شدند اتوماتيک 
برخي از مناطق را خاموشي دهند تا کل 
کشــور دچار افت ناگهاني و مشكل نشود 
چون در چند کشــور اروپايي ديديم که 
کل برق کشــور ناگهــان مي خوابد و 24 
ســاعت برق کشور قطع مي شــود. براي 
اينكه اين مشكل در کشــور پيش نيايد، 
دستگاه هاي ديسپچينگ چندجا ناگهاني 
دستور خاموشي داده و براي مردم مشكل 

ايجاد شده است.

عذرخواهي رئيس جمهور از مردم 
روحانی، جهانگيري را مأمور بررسی و حل مشكل قطعي برق کرد

تهران و رياض روي دور مذاكره 
سخنگوي دولت خرابكاري هسته اي در کرج را تأييد کرد و گفت که تجهيزات مهم آسيب نديده اند

ســخنگوي دولت در نشســت خبري روز 
سه شــنبه  خود بــا خبرنــگاران از تداوم دولت

گفت وگوهاي ميان ايران و عربستان خبر داد 
که براي حل و فصل مشكالت شان از فروردين ماه امسال 
آغاز شده است. برخي گزارش هاي رسانه اي شائبه توقف اين 
گفت وگوها به علت اختالفات 2کشور را مطرح کرده بودند. 
علي ربيعي در پاسخ به اين پرسش که آيا مذاکرات ايران و 
عربستان متوقف شده است يا نه و ارزيابي تان از مذاکرات 
ايران و عربستان چيست، گفت: مذاکرات ميان جمهوري 
اسالمي ايران و دولت عربستان سعودي با اين اعتقاد راسخ 
ما در اولويت دادن به همســايگان و ضرورت همزيستي 
مســالمت آميز براي صلح و امنيت منطقه، آغاز شــد. ما 
همچنان معتقديم که گفت وگو  به ويژه بين جوامع درون 
امت مسلمان تنها راه شايسته  براي حل و فصل اختالفات 
احتمالي ميان آنهاست. در گفت وگوهايي که تا کنون بين 
2طرف انجام شده مسائل ميان 2کشور از موضعي دوستانه 
و با حسن نيت به بحث گذاشته شده و پيشرفت هايي هم 
به دست آمده است. درك مي کنيم که در برخي موارد ممكن 
است اختالفات، پيچيدگي هايي داشته باشد که حل آنها به 
زمان مناسب نياز دارد. سخنگوي دولت تأکيد کرد: ما اين 
گفت وگوها و ادامه آن را تا به حداقل رساندن اختالف نظرها 

ادامه خواهيم داد.

تأييد خرابكاري جديد هسته اي با خسارت مختصر
دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور همچنين درباره 
خرابكاري چهارشنبه دوم تيرماه در يكي از ساختمان هاي 
سازمان انرژي اتمي در کرج گفت: اصل خرابكاري را تأييد 
کرديم بازهم تأييد مي کنيم. البته اين اقدام منجر به آسيب 
انساني نشده و آسيب تجهيزاتي هم قابل توجه نبوده است. 
سقف يكي از سوله ها سوراخ شده که به ناچار اين سقف را 
براي تعمير جمع آوري کردند و عكس هاي منتشــر شده 
مربوط به زمان تعويض ســقف بوده است. اين خرابكاري 
اساساً منجر به آسيب به تجهيزات مهمي نشده   و نتوانسته 
تجهيزات را هدف قرار دهد و در همان سوراخ کردن سقف 

متوقف شده است. ربيعي با اشاره به عامل اصلي اين حوادث 
گفت: »رژيم صهيونيستي اين اقدامات را با اين تصور انجام 
داد که بتواند ايران را متوقف کند و بگويد که دنيا نيازي به 
گفت وگو با ايران ندارد اما تاکنون هرگاه خرابكاري صورت 
گرفت، توان مــا افزايش پيدا کرد.« دوم تير ماه گذشــته 
برخي رسانه هاي خارجي مدعي شدند يک کارگاه ساخت 
سانتريفيوژهاي سازمان انرژي اتمي در کرج هدف حمله 

پهپادي قرار گرفته و خسارت جدي ديده است.

 نه مي دانند نه مي خوانند
ربيعي همچنين درباره ادعاي يكي از نمايندگان مجلس 
)احمدي بيغش( مبني براينكه نهاد رياســت جمهوري 
3 شيفته درحال از بين بردن ارزهاي 4200توماني است 
و اينكه چه ميزان ارز 4200توماني واگذارشده برنگشته 
است، گفت: من بناي پاسخ به ادعاهايي که بارها بي اساس 
بودن آنها به اثبات رســيده را نداشــته و ندارم. متأسفانه 
اين روزها شاهد تعدد افرادي هستيم که نه مي دانند و نه 
مي خوانند، اما دچار پرگويي اند. اين يكي از آفت هاي آينده 

ما خواهد بود.

بركت و پاستور فقط واكسن هاي سبد كرونا هستند
سخنگوي دولت در پاسخ به اين سؤال که با وجود رونمايي از 
8 نوع واکسن در کشور و ورود به پيک پنجم کرونا، چرا اين 
واکسن ها تزريق نمي شود و زمان تزريق واکسن برکت چه 
زماني است و به دولت سيزدهم موکول مي شود، گفت: اجازه 
بدهيد سؤال شما را اصالح کنم. تاکنون درباره شروع  کار از 
مرحله تحقيقات تا مراحل توليد 8واکسن، صحبت شده 
است و بحث رونمايي نبود و صرفا تاکنون فقط از 2واکسن 
پاستور و برکت رونمايي شده است.   بقيه موارد، نامزد واکسن 
کرونا هستند لذا جزو سبد واکسن محسوب نمي شوند و 
فعال مراحل باليني را طي مي کننــد. ربيعي با بيان اينكه 
برکت تاکنون 2ميليون دوز واکسن توليد کرده و اين تعداد 
واکسن هم، در مرحله طي کردن تست پايداري و تست فني 
است، گفت: بعد از اين مراحل نيز، بايد برچسب گذاري شده 
و بعد از آن آماده تزريق مي شوند. گاهي اظهار مي شود اين 
ميزان واکسن توليد و وارد بازار شــده و آماده ارسال است 
که درست نيست. تاکنون 250هزار دوز واکسن برکت اين 
مراحل را طي کرده   و توزيع شــده اما ورود محموله هاي 

بيشتر،  نيازمند طي کردن مراحلي است که بيان کردم.

احياي برجام بدون ضرب االجل 
 سخنگوي وزارت خارجه: تغيير دولت باعث تغيير موضع ايران در مذاکرات وين نمي شود

آينده مذاکرات وين و برجام در دولت سيزدهم چگونه رقم مي خورد؟ اين سؤالي است 
وزارت 
که اين روزها در ايران و خارج از کشور بسيار به گوش مي خورد؛ سؤالي که سخنگوي خارجه

وزارت خارجه در نشست خبري خود در پاسخ به آن گفته: »مواضع ايران درخصوص 
برجام و رفع تحريم ها، جزو مواضع اصولي نظام است و با تغيير دولت نيز تغييري در آن ايجاد نخواهد 
شد.« پاسخي که نشان مي دهد تصميم گيري درباره آغاز و ادامه مذاکره جزو سياست هاي کالن نظام 
است که دولت و وزارت خارجه مجري آن هستند.  سعيد خطيب زاده هم در همين راستا تأکيد کرد: 
»درصورت دستيابي به توافق، دولت آقاي رئيسي نيز به آن وفادار خواهد بود زيرا برخالف رويكرد برخي 
طرف هاي ديگر، پايبندي به تعهدات و قول هاي داده شده، همواره براي جمهوري اسالمي ايران يک 
اصل به شمار مي آيد.« با اين همه پس از وقفه اي دوهفته اي دور هفتم مذاکرات وين هنوز آغاز نشده و 
البته زمان برگزاري آن نيز مشخص نيست. همه طرف ها   همچنان به پيشرفت مذاکرات اذعان دارند 
اما چند محور اصلي اختالفي هنوز برسر جاي خود باقي مانده است. از يک سو ديپلمات هاي ايران تأکيد 
دارند که حل اين اختالفات منوط به تصميم گيري هاي ســخت واشــنگتن است و در سوي ديگر 
آمريكايي ها ادعا مي کنند که ايران بايد براي احياي برجام تصميم بگيرد. اما تصميم   نهايي درباره توافق 

احياي برجام هنوز در پايتخت ها گرفته نشده و زمان به سرعت در حال سپري شدن است.

ايران: غربي ها تصميم بگيرند 
سخنگوي وزارت خارجه ايران بار ديگر در نشست خبري خود درباره وضعيت مذاکرات وين گفت: 
»پيشرفت هاي صورت گرفته در مذاکرات وين يک واقعيت است که همه طرف هاي مذاکرات به آن 
اذعان دارند، گرچه هنوز موضوعات مهمي باقي مانده است که عمدتا نيازمند تصميم گيري از سوي 
ساير طرف ها به ويژه آمريكاست. در واقع نهايي شدن توافق جهت احياي برجام منوط به اراده سياسي 
طرف هاي ديگر براي اتخاذ تصميمات سخت از سوي آنهاست.« به گزارش  ايسنا، خطيب زاده درباره 
زمان ادامه مذاکرات ادامه داد: »تالش هيأت جمهوري اسالمي ايران اين است که مذاکرات هرچه 
زودتر به نتيجه رسيده و تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران رفع شود، با وجود اين براي دستيابي به 
توافقي که منافع ملت ايران را تامين کند، هيچ ضرب االجلي تعيين نمي کنيم و مذاکرات تا زماني که 
توافقي مطلوب براي ايران حاصل شود، ادامه خواهد داشت.« البته خطيب زاده تأکيد کرد که ايران 

عجله اي براي توافق ندارد اما اجازه فرسايشي و طوالني شدن مذاکرات را هم نمي دهد.
 

نگراني از بسته شدن پنجره ديپلماسي
در چنين شرايطي اروپايي ها هم به از دست رفتن زمان و وقفه دور هفتم مذاکرات اشاره کردند. يک 
مقام ارشد اروپايي به شبكه الجزيره قطر گفت: »مذاکرات پرونده هسته اي ايران نمي تواند تا ابد ادامه 
داشته باشد و زمان به سود طرف هاي مذاکره کننده نيست.« اين مسئول گفت که رسيدن به توافق 
امكان پذير است و آمريكا نيز در چارچوبي مشخص و نه به هر قيمتي اراده رسيدن به توافق با ايران را 
دارد. اين مسئول اروپايي به يكي از اختالفات مذاکرات نيز اشاره کرد و گفت که دادن تضمين هاي 
سياسي و حقوقي به تهران امري سخت است و اين مسئله غيرقابل تحقق است. اين در حالي است که 
گفته مي شود ايران خواهان تضمين کتبي از سوي آمريكا براي پايبندي به توافق احياي برجام است. اما 
هيأت آمريكايي تاکنون چنين درخواستي را نپذيرفته و آن را امكان پذير نمي داند. خبرگزاري رويترز 
هم گزارش داده که سران فرانسه، آلمان و چين در تماس تصويري از تمامي مشارکت کنندگان در 

مذاکرات هسته اي با ايران، خواستند تا از پنجره فرصت ها براي توافق و احياي برجام استفاده کنند.

توافق هسته اي زنده خواهد شد؟
اينكه آمريكا چه تصميمي درباره احياي برجام اتخاذ مي کند و تا چه اندازه از مواضع نخست خود عقب 
خواهد نشست، سوالي است که پاسخ آن هنوز روشن نيست. با اين حال، روزنامه وال استريت ژورنال در 
گزارشي از قول افراد مطلع نوشته که جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا در حال اصالح روش به کارگيري 
تحريم هاي تنبيهي مورد استفاده اين کشور است که هدف آن افزايش هماهنگي نظام تحريم ها با 
متحدان واشنگتن و جلوگيري از آسيب هاي اقتصادي ناخواسته است. به نوشته اين روزنامه، اين 
تغييرات در تحريم هاي اعمال شده شامل ايران نيز مي شود. اين در حالي است که فهرست تحريم های 
قابل لغو ازجمله نخستين محورهاي مذاکره و اختالف نظر در وين بوده است. ايران خواهان لغو همه 
تحريم هاي اعمال شده در دوران رياست جمهوري دونالد ترامپ است که شامل 1500 تحريم مي شود. 
اما آمريكايي ها اعالم کردند که آماده لغو تحريم ها ي مغاير با برجام هستند و نه همه تحريم ها. ترتيب 
اقدامات متقابل براي بازگشت به برجام نيز ازجمله اختالف نظرها در مذاکره محسوب مي شود و ايران 

خواهان راستي آزمايي اقدامات آمريكا و سپس انجام اقدامات متقابل است.
با اين همه، آنچه مشخص است اراده ايران براي توافق و رفع تحريم هاست؛ اراده اي که به نظر مي رسد 
با روي کار آمدن دولت اصولگرا نيز تغييري در آن رخ نمي دهد. اما بايد ديد که اين اراده چقدر براي 
زنده کردن توافق هسته اي در وين کافي اســت و ديگر طرف ها در روزهاي آينده چه تصميمي در 

اين باره مي گيرند.
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 از اين پس واگذاري امالك شهرداري 
بدون مصوبه شورا امكان پذير نخواهد گزارش

بود. اين پيشــنهاد را بهــاره آروين و 
سيدحسن رسولي در جريان بررسي اليحه »تعيين 
تكليف امــالك و امــوال غيرمنقول واگذارشــده 
شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي« ارائه كردند 
كه با رأي مثبت 18عضو شورا به تصويب رسيد. از 
سوي ديگر شورا، طبق مصوبه اي شهرداري تهران را 
ملزم كرد تا آيين نامه اي را بــراي قاعده مند كردن 
واگذاري امالك شــهر تهيه و براي تصويب به شورا 

ارسال كند.
به گزارش همشهري، اليحه »تعيين تكليف امالك 
و اموال غيرمنقول واگذارشده شهرداري به اشخاص 
حقيقي و حقوقي« هفته پيش در دســتور شوراي 
شــهر تهران قرار گرفت؛ كليات اليحه و بخشي از 
ماده ها به تصويب رســيد، اما ادامه ماجرا به هفته 
بعد )هفته جاري( كشيد. در اين بين، طي يك هفته 
گذشــته مبهم بودن ماجرا تاحدودي باعث شد تا 
برخي چنين اقدامي را واگذاري و بذل و بخشــش 
امالك در واپسين روزهاي كاري دوره پنجم مديريت 
شهري قلمداد كنند. تعدادي از رسانه ها نيز به اشتباه 
واگذاري و حق بهره برداري را فروش امالك عنوان 
كردند. اين درحالي اســت كه شهرداري با رويكرد 
شفاف سازي و طي شدن مسيرهاي قانوني، اليحه 
واگذاري مجوز بهره برداري از چند ملك را به شورا 
ارائه كرده بود تا تصميمات در پشت پرده و غيرشفاف 
گرفته نشــود. به هرترتيب ديروز، موارد ديگري از 
اليحه كه درخصوص تعيين تكليف امالك باقيمانده 
از 160ملك موردنظر بود در شــورا مطرح شد و به 

تصويب رسيد.
در همين ارتباط، بهاره آروين در سيصدو هشتمين 
جلسه علني شوراي شــهر تهران ضمن پيشنهاد 
جايگزيني مــاده12 اليحه گفــت: »همانطور كه 
مستحضر هســتيد ســازمان امالك و مستغالت 
شهرداري تهران در دوره هاي قبل با تغيير آيين نامه  
مالي و معامالتي خود، امالك شــهرداري تهران را 
بدون تصويب شورا و صرفا با تصميم هيأت  مديره 
آن سازمان به اشــخاص حقيقي و حقوقي واگذار 
مي كرد. بــا توجه به اينكه در ماده12 شــهرداري 
موظف شــده آيين نامــه اجرايي ايــن مصوبه را 
ظرف مدت يك ماه تهيه و ابــالغ كند، براي اينكه 
مشكالت گذشته تكرار نشــود پيشنهاد مي شود 
متني جايگزين متن اين ماده شــود.« ســرانجام 
اين پيشنهاد با 18رأي موافق به تصويب رسيد كه 
در متن آن آمده: »شــهرداري تهران موظف است 
درخصوص واگذاري هاي جديد پــس از تصويب 
اين مصوبــه و همچنين تمديد مهلــت واگذاري 
امالك واگذارشــده پيوســت اين مصوبه، مطابق 
با آيين نامه اي عمل كند كــه حداكثر ظرف مدت 

يك ماه پس از تصويــب اين مصوبــه، به تصويب 
شوراي اسالمي شهر تهران مي رساند. در آيين نامه 
مذكور نمي توان حق تصويب واگذاري بهره برداري 
از امالك شهرداري را از شوراي اسالمي شهر تهران 
سلب كرد و در هر صورت، واگذاري امالك بايد به 

تصويب شوراي شهر برسد.«

69هزار ميليارد تومان بدهي به ارث رسيده
گزارش حسابرسي سازمان عمران مناطق مربوط 
به سال مالي1394 هم يكي ديگر از دستور جلسات 
شورا بود كه سيدمحمود ميرلوحي هنگام بررسي آن 
گفت: »ترجيع بند گزارش هاي حسابرسي سال هاي 
دوره چهارم مديريت شــهري حاكي از بدهي هاي 
انباشته، واگذاري هاي غيرضابطه مند و عدم رعايت 
مســائل بيمه اي بوده كه حاصلش 69هزار ميليارد 

تومان بدهي است؛ يعني براي هر تهراني 10ميليون 
تومان بدهي باقي گذاشتند و اگر اقدامات شورا نبود 
امروز اين بدهي به 20ميليون تومــان به ازاي هر 
تهراني مي رسيد. نمي دانم چرا دوستان نمي خواهند 
واقعيت هــا را بپذيرند؛ اينكــه بي انضباطي ها را به 
مديريت شهري تحميل كردند و حال مي خواهند 
تالش اين شورا را ناديده بگيرند.« او به عنوان رئيس 
كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شوراي پنجم شهر 
تهران گفــت: »عملكردهاي مديريت شــهري در 
ساليان مورد اشــاره نتيجه اش اين شد كه سازمان 
تامين اجتماعي در سال96 حساب هاي شهرداري 
تهــران را توقيف كرد.«  ديــروز همچنين گزارش 
حسابرسي ســازمان نوسازي شــهرداري تهران با 
18رأي موافق از سوي اعضاي شوراي شهر تهران 

به صورت مشروط تصويب شد.

 تصويب اخذ بهاي خدمات از مهاجران و اتباع خارجي
ديروز همچنين يك فوريت اليحه اخذ بهاي خدمات 
اجتماعي ارائه شده به مهاجران و اتباع خارجي در 
دستور كار شورا قرار گرفت. محمدرضا جوادي يگانه، 
معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران در 
توضيح اليحه گفت: »اين اليحــه ادامه مصوباتي 
است كه در سال هاي قبل تصويب شد و آخرين بار 
نيز سال9۵ به تصويب رسيد. اداره اتباع از شهرداري 
خواسته اين اليحه به روزرســاني شود و با توجه به 

چارچوب ها درخواست تصويب فوري آن را دارد.«
جوادي يگانه با بيان اينكه معمــوالً در تير و مرداد 
ثبت نام اتباع انجام مي شود، گفت: »ما مي خواستيم 
همزمان با آمايش اتبــاع، اليحه را تصويب كنيم تا 
نرخ هاي جديد همزمان با آمايش تعيين شــود.« 

درنهايت يك فوريت اين اليحه با 18رأي موافق به 
تصويب رسيد.

نامگذاري معابري به نام احمد متوسليان و علي دايي
اعضاي شوراي شــهر تهران همچنين معابري در 
پايتخت را به نــام احمد متوســليان، علي دايي و 

مشاهير ادبي و فرهنگي كشور نامگذاري كردند.
در اين ميــان محمدجــواد حق شــناس، رئيس 
كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران 
در توضيح اليحه مربوط به اين نامگذاري ها گفت: 
»پيشنهاد شــوراي نامگذاري اين اســت كه بلوار 
بي نام غربي كنار مجموعــه آزادي به نام علي دايي 
نامگذاري شود. با توجه به اينكه ايشان در روزهاي 
اخير به شدت در محافل مجازي مطرح شدند، ضلع 
غربي ورزشگاه آزادي را پيشنهاد نامگذاري داشتيم. 
اين پيشنهاد با درخواست جمعي از روزنامه نگاران و 

خبرنگاران ورزشي نويس مطرح شده است.«
رئيس كميسيون نامگذاري شــورا در ادامه قرائت 
ساير تغيير نام هاي پيشــنهادي گفت: »تعدادي از 
كوچه هاي خيابان قائم مقام فراهاني نيز به تناسب 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمي به نام شماري از 
اهالي فرهنگ و رسانه و خبرنگاران شهيد پيشنهاد 
شده است؛ به گونه اي كه براي كوچه هاي يكم، سوم، 
پنجم، هفتم، دوم، چهارم، ششــم، هشتم، دهم و 
دوازدهم در خيابان قائم مقام فراهاني اسامي بزرگاني 
چون نسيم شمال شاعر و روزنامه نگار پرآوازه دوره 
رضاشاه كه به شهادت رسيد، ميرزا صالح شيرازي 
از چهره هاي اوليه مطبوعات ايــران، خانم صديقه 
دولت آبادي و مريم عميد سمناني 2روزنامه نگاري 
كه در نشــر فرهنگ روزنامه نگاري زحمات زيادي 

كشيدند، پيشنهاد شده است.«
او ادامه داد: »همچنين كوچه چهــارم در خيابان 
قائم مقام فراهاني به نــام كيومرث صابري فومني يا 
گل آقا، كوچه ششــم به نام كاظم اخوان خبرنگار 
شــهيدي كه در معيت ســردار بزرگ اسالم حاج 
احمد متوســليان به اســارت نيروهاي اسرائيلي 
درآمده بود و كوچه هشتم به نام احمد بورقاني چهره 
نامدار روزنامه نگاري معاصر ايــران كه از همكاران 
مجلس ششم اســت و كوچه دهم و دوازدهم به نام 
اديب الممالك فراهاني و يوسف اعتصام الملك پدر 
پروين اعتصامي كه  او نيــز روزنامه نگار بود، تغيير 

نام خواهند يافت.«
به گزارش همشــهري، يكي ديگر از پيشنهادهاي 
نامگذاري ديروز تغيير نــام بزرگراه فتح به نام حاج 
احمد متوسليان بود. حق شناس اما در رابطه با اينكه 
چرا از عنوان شهيد متوسليان استفاده نشده است، 
گفت: »هنوز خبري از شهادت ايشان نداريم و وي 
بيش از 3دهه در اسارت نيروهاي اسرائيل است؛ به 
همين دليل عنوان شهيد را قيد نكرديم.« او در ادامه 
به رويكرد سياســتگذاري كميته نامگذاري براي 
تغيير نام برخي معابر به نام شــهرها و استان هاي 
كشور اشــاره كرد و گفت: »پيشــنهاد شده كوچه 
الدن در منطقه2 به نام خلخال، كوچه شــقايق در 
منطقه2 به نام نمين، كوچه كاج در منطقه2 به نام 
بيجار، خيابان شقايق در منطقه6 به نام فومنات و 
كوچه نصر نيز در منطقه6 به نام صومعه سرا تغيير 

نام يابند.«
در اين بين، حسن رسولي در مخالفت با بخشي از اين 
اليحه گفت: »آيا رضايت اين افراد براي نامگذاري 
آنها كسب شده است يا خير؟ چراكه در برخي موارد 
مانند نامگذاري خياباني به نــام اعظم طالقاني ما 
اقداماتي را انجام داديم، اما سپس متوجه شديم كه 

بايد رضايت آنها را كسب مي كرديم.«
ســپس زهرا صدر اعظم نوري هم گفت: »بوستان 
گل ها در حوالي دانشــگاه تهران كه در زمينه باغ 
گياهشناسي فعال است، بهتر اســت به همان نام 

گل ها باقي بماند.«
در ادامه حق شناس در پاسخ به رسولي گفت: »عموماً 
تالش شده تا موافقت و همراهي خانواده اين افراد 
را داشته باشيم. به آقاي دايي نيز در اين باره اطالع 

داده شده است.«
او همچنين به تغيير نام چند كوچــه به نام بانوان 
مطرح به درخواست زنان عضو شــورا اشاره كرد و 
گفت: »كوچه رضا واقع در منطقه3 به نام مجتهده 
بانو امين اصفهاني و كوچه حافظ در منطقه11 به نام 

طوبي آزموده تغيير نام خواهند يافت.«
بانو نصرت امين اصفهاني از نويسندگان شهير ايراني 
است كه در ســال126۵ به دنيا آمد. او از استادان 
حوزه علميه اصفهان اســت. بانوي مجتهده نصرت 
امين در اصفهان به تحصيــل پرداخت و به مراتب 
علمي وااليي رســيد و باالخره بــه دريافت اجازه 
اجتهاد نايل شد. وي عمر خود را يكسره به تاليف و 
تدريس گذراند و تاليفات متعددي همچون سير و 
سلوك در روش اوليا، مخزن العرفان و 1۵جلد تفسير 
كامل قرآني دارد كه جملگي به نام يك بانوي ايراني 
منتشر  شد. او در ســال1362 شمسي درگذشت. 
همچنين طوبي آزموده، مؤســس دبستان ناموس 
و نيز نخستين دبيرستان دخترانه در تهران است. 
طوبي اين مدرسه را با پشتكار و مبارزه حفظ كرد و 
در سال130۷ نخستين دبيرستان دخترانه تهران را 
نيز تأسيس كرد. اين بانوي بزرگوار در سال131۵ 

در 60سالگي درگذشت.
به هر ترتيب اليحه نامگــذاري اين معابر با 14رأي 

موافق به تصويب رسيد.

   وزارت نيرو درباره قطعي هاي مكرر برق شفاف سازي كند
چند عضو شورا خواستار شفاف سازي داليل قطعي برق از سوي وزارت نيرو شدند. سيدابراهيم اميني كه رياست شورا 
را در غياب محسن هاشمي رفسنجاني برعهده داشت در همين خصوص گفت: »مراتب اعتراض خود را نسبت به قطعي 
مكرر و بي رويه برق در روزهاي اخير در سرتاسر كشور به ويژه پايتخت كه منجر به بروز مشكالت متعدد و عديده اي براي 
شهروندان شده، اعالم مي كنم. حداقل توقع بديهي و بجاي شهروندان از وزارت نيرو، بيان شفاف داليل قطعي بي رويه 
برق و تالش براي رفع مشكل قطعي برق در فصل تابستان است تا مردم كمتر متحمل ضرر شوند.« محمد ساالري، ديگر 
عضو شورا هم خواستار حضور مسئوالن وزارت نيرو در صحن شوراي شهر براي ارائه گزارش درخصوص چرايي بحران 
به وجود آمده و قطعي هاي مكرر برق در كشور شد و گفت: »مسئوالن مربوطه به صورت شفاف و صريح بايد پاسخگوي 
مشكالت به وجود آمده براي مردم باشند. اين روزها قطعي مكرر برق در كنار شرايط كرونايي و مسئله بيكاري، هموطنان 
عزيز را دچار مشكالت جدي كرده است و قطعا تداوم اين رويه منجر به بحران هاي بسيار جدي مي شود. گزارش ها حاكي 
از  اين است كه در دولت هاي گذشته سرمايه گذاري الزم براي زيرساخت ها انجام نشده و اكنون توليد و مصرف برق در 
كشور سر به سر است؛ اين در حالي است كه بخش صنعت در كشور ما خوابيده و اگر صنعت فعال شود، قطعا وضعيت 
موجود بحراني تر هم خواهد شد. در مقطعي از زمان تصميم گيري شد نيروگاه ها به بخش هاي خصوصي واگذار شود كه 
عمال به خصولتي ها واگذار شد و اكنون وزارت نيرو بايد درخصوص اين واگذاري ها و تأثير آن در به وجود آمدن وضعيت 
امروز گزارش دهد. اخيرا نيز گزارش هايي مبني بر فعاليت ماينرها و مزارع بيت كوين به گوش مي رســد كه مشخص 

نيست تا چه حد صحت داشته و چه تأثيري بر وضعيت موجود دارد.«

با تصويب شوراي شهر و الزام شهرداري تهران براي تهيه آيين نامه اي شفاف 

بهاره آروين: سازمان امالك و مستغالت شهرداري تهران در دوره هاي قبل، امالك شهرداري تهران را 
بدون تصويب شورا و با تصميم هيأت  مديره آن سازمان به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار مي كرد

واگذاري امالك شهر قانونمند شد

از كاركنان دوچرخه سوار سازمان حمل ونقل و ترافيك تقدير شد

ركاب زنی از خانه تا محل كار 
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداری تهران: بايد به سهم يك درصدی دوچرخه 

در ترافيك شهر برسيم تا در حمل ونقل شهری تاثير داشته باشد

 با دوچرخه نه فقط از فاصله 
نزديك، بلكه از راه كامال دور حمل و نقل

هم می شود مسير خانه و محل 
كار را طی كرد. چند تن از كاركنان سازمان 
حمل ونقل و ترافيك شهرداری تهران، هر روز 
ســوار بر دوچرخه با طی كردن مســيری 
طوالنی، به محل اين ســازمان در خيابان 
ايرانشهر می آيند و بازمی گردند. اپليكيشن 
دوچرخه كه برای ثبت مسافت طی شده و 
ارتباط ميان دوچرخه   سواران طراحی شده 
اســت، نشــان می دهد كــه آنها هــر روز 
10تا20كيلومتــر راه را ركاب زنــان طی 
می كنند. در بعضی موارد فاصله خانه تا محل 
كار آنقدر طوالنی است كه به 40 كيلومتر هم 
می رسد؛ به گونه ای كه كارمندی هر روز از 
شــهريار تا مركز تهــران را در 2ســاعت با 
دوچرخــه ركاب می زند. با اين حســاب، 
مجموع مسافت طی شده او در يك ماه بيش 

از ۵00كيلومتر است.

تسهيالت براي دوچرخه سواري
ســازمان حمل ونقل و ترافيك شــهرداری 
تهران برای تشــويق كاركنان شهرداری به 
استفاده از دوچرخه 2مسير را در پيش گرفته 
است؛ يك اعطای وام خريد دوچرخه و ديگر 

اهــداي كمك هزينه به ازاي مســافتی كه 
با دوچرخــه برای رفت و آمــد به محل كار 
محاسبه می شود. اين مسافت با اپليكيشن 
دوچرخه ثبــت و در ابتدا و انتهای ســاعت 

كاری محاسبه می شود.  
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداری تهران 
در نشستی كه همزمان با سه شنبه های بدون 
خودرو و برای تقدير از كاركنان دوچرخه سوار 
اين سازمان برگزار شده بود،  گفت: »اينكه 
می گويند االن ۵0يا60هزار دوچرخه سوار 
در تهران داريم، آمار نامطلوبی نيســت، اما 
بايد آن را به 100و200هزار نفر برسانيم تا 
در حمل ونقل شهری تاثيرگذار باشد. هنوز 
به يك درصد نرسيده ايم، ولی به آن نزديك 
شــده ايم. اگر به يك درصد برســيم نسبت 
به گذشــته تغييرات محسوســی خواهيم 

داشت.«
 سيد مناف هاشــمی افزود: »هدف ما اين 
اســت كه چنيــن مشــوق هايی را ابتدا به 
ديگر بخش های شهرداری تهران گسترش 
دهيم. پس از آن از ديگر ادارات و سازمان ها 
هم بخواهيم كه كاركنان خــود را با همين 
شيوه يا روش های مشــابه به سوی استفاده 
روزانه از دوچرخه هدايت كنند.«  او تاكيد 
كرد: »ســازمان های مختلف، چه دولتی و 
چه خصوصی می تواننــد تجربيات خود در 
اين زمينه را به يكديگــر انتقال دهند؛ زيرا 
هركســی كه با دوچرخه تــردد می كند به 

دليل آلوده نكردن هوا، اســتفاده نكردن از 
پاركينگ ساختمان يا معابر اطراف امتيازاتی 
دارد. اگرچه ايــن كار نمادين اســت اما به 
نهادينه كردن فرهنگ دوچرخه سواری كمك 
می كند. از سوی ديگر بايد با نهاد های ورزشی 
هم در اين زمينه تعامل داشته باشيم تا اگر 
استعداد ورزشی در زمينه دوچرخه سواری 

وجود داشت، بتوان از آن حمايت كرد.«
مناف هاشــمی با بيان اينكه برای خودرو ها 
خدمات زيــادی ارائه می شــود، پس بايد 
دوچرخه ها هم تحت حمايــت قرار گيرند، 
افزود: »در برخی انبار ها دوچرخه های قابل 
تعمير نگهداری می شود كه بايد تعمير شود و 
در اختيار كسانی قرار بگيرد كه می توانند به 
طور مستمر از آنها استفاده كنند. تعدادی از 
مسير های دوچرخه سواری در سطح شهر هم 
نياز به اصالح و بهبود دارند تا بتوان به صورت 

كامل از آنها استفاده كرد.«
معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداری تهران 
گفت: »تســهيالتی كه درنظر گرفتيم در 
گام اول برای كاركنان ســازمان حمل ونقل 
و پس از آن برای معاونــت حمل ونقل و در 
مرحله بعــدی كاركنان شــهرداری تهران 
اســت؛ دليل آن هم ارتباط كاری و دريافت 
حقوق است كه می توان بر اساس آن اقساط 
وام خريد دوچرخه را بــا ضمانت خود آنها 
تنظيم كرد.« مناف هاشمی با اشاره به  اينكه 
محدوديت های ناشــی از بيماری كرونا به 

دوچرخه ســواری بيشتر در شــهر افزوده 
است، گفت: »ورود هر دوچرخه به خيابان ها 
می تواند از ورود يك خودرو جلوگيری كند، 
ولی فرهنگسازی كار سخت و زمان بری است. 
البته بايد شرايط ايمنی مانند استفاده از كاله 
و رعايت قوانين راهنمايي و رانندگی را هم 

مورد توجه قرار داد.« 
او با اشــاره به تاثيــر دوچرخه ســواری بر 
بهبود شرايط جســمانی شهروندان، گفت: 
»دوچرخه را بايد از نگاه پيشگيری از بيماری  
هم ببينيم. من به دليل اينكه مدتی در وزارت 
ورزش كار می كردم، بر اين موضوع هم تأكيد 
می كنم كه در زندگی روزمره شهری می توان 
با تحرك بيشتر هزينه های درمانی ناشی از 

برخی بيماری ها را كاهش داد.«

تقدير از كارمندان دوچرخه سوار
در مراســمی كه در طبقه پنجم ساختمان 
معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداری تهران 
برگزار شد، از قاســم عبدی، رضا حشمتی، 
مهدی خستو، مهدی آسيابان، رضا محمدی و 
صمد اشتری برای استفاده مستمر از دوچرخه 
قدردانی شد.  مدير واحد توسعه سيستم های 
حمل ونقل پاك سازمان حمل ونقل و ترافيك 
در حاشــيه اين مراســم گفت: »در مقابل 
هزينه های زيادی كه خودروي شــخصی به 
شــهر وارد می كند، می توان گفت دوچرخه 
هيچ هزينه يا خســارتی را به شهر تحميل 
نمی كند؛ نه با مشكل جای پارك روبه روست و 
نه خط كشی و آسفالت را فرسوده می كند و نه 
باعث آلودگی هوا و افزايش ترافيك می شود.« 

يعقــوب آزاددل كه خــود از دوچرخه برای 
رفت و آمد استفاده می كند، افزود: »ما از تمام 
گروه های دوچرخه ســوار دعوت می كنيم 
كه در برنامه های ســازمان ترافيك حضور 
داشته باشــند و در اين زمينه محدوديتی 
نداريم. با بســياری از اين گروه ها نيز ارتباط 
داريم و از نظرات شــان برای بهبود شرايط 
دوچرخه سواری در شهر استفاده می كنيم. 
هم از طريق همكاران دوچرخه سوار خودمان 
و هم از روش های ديگــر پيام هايی دريافت 
می كنيم كه موانع يا خطرات دوچرخه سواری 
در معابر، تقاطع ها و بزرگراه  ها را نشان می دهد 
كه اين پيام ها پيگيری می شوند تا به تدريج 
بتوانيم مسير های دوچرخه سواران را بهبود 

ببخشيم.«

خبر

 با ابالغ قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده از سوي رئيس جمهور
درآمدهاي پايدار شهرداري ها 

33درصد افزايش مي يابد
قانون ماليات بر ارزش افزوده كه با تالش و رايزني گســترده مديريت 
شهري تهران و شهرداري ها در مجلس به تصويب رسيده بود از سوي 
رئيس جمهور به وزارت اقتصاد و دارايي براي اجرا ابالغ شد. در اين قانون 
درآمد پايدار شهرداري ها و دهداري ها نسبت به قانون قبل 33 درصد 
رشد داشته است. به گزارش همشهري، نخستين قانون ماليات بر ارزش 
افزوده مربوط به سال 1366 است ولي به دليل جنگ تحميلي امكان 
اجرايي شدن آن فراهم نشد. در ســال 1386 اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده به مجلس ارائه شد و در سال 138۷ با استفاده از ظرفيت اصل 
8۵ قانون اساسي اين موضوع در كميسيون اقتصادي وقت تصويب شد 
و در مدت ۵ ساله به صورت آزمايشي در دستور كار قرار گرفت تا پس 
از آن دائمي شود. در سال 1396 بار ديگر اين موضوع با پيگيري هاي 
مداوم شهرداري ها در دستور كار مجلس شوراي اسالمي قرار گرفت و 
بعد از چندبار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان به تصويب 
رسيد و براي اجرا به دولت ابالغ شد. در اين قانون سهم درآمد دهداري 
و شهرداري افزايش يافته است به اين ترتيب كه از تخصيص 9 درصد 
ماليات بر ارزش افزوده كلي 4 درصد براي شهرداري ها و دهداري ها، 

4 درصد براي خزانه و يك درصد به سالمت اختصاص دارد. 
همچنين در ماده 32 اين قانون آمده است: » اشخاصي كه مبادرت به 
حمل ونقل برون شهري مسافر و فروش بليت در داخل كشور با وسائل 
نقليه زميني )به استثناي ريلي( و دريايي مي كنند، مكلفند ۵ درصد 
بهاي بليت را با درج در بليت و يا قرارداد )صورتحساب( حسب مورد، 
به عنوان عوارض شهرداري از مسافران أخذ و هر ماه حداكثر تا 1۵ ماه 
بعد به حساب شهرداري مبدأ سفر واريز كنند. واريز عوارض مذكور بعد 
از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي به ميزان 2درصد به ازاي هر ماه 
تأخير خواهد بود«. براساس ماده 39نيز »عوارض و جريمه هاي سهم 
شهرداري ها، دهياري ها و روستاهاي فاقد دهياري موضوع اين قانون 
به حساب هاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان و وزارت كشور توسط 
خزانه داري كل كشور به نام حساب تمركز وجوه اداره كل مالياتي استان 

و وزارت كشور افتتاح مي گردد، واريز مي شود«.

شير به ميدان حر بازگشت
يكي از شيرهاي ميدان حر كه 2 ماه پيش آسيب ديده بود، پس از مرمت، 
دوباره در اين محل نصب شــد. به گزارش همشهري، حدود 2ماه پيش 
يكي از شيرهاي ميدان حر كه دچار آســيب جدي شده بود به منظور 
تعمير و بازسازي از اين ميدان برداشته شد. بعد از گمانه زني هايي مبني 
بر تخريب كامل شيرها و انتشــار تصاوير مرتبط با آن، برزين ضرغامي، 
رئيس سازمان زيباسازي شهرداري تهران اعالم كرد كه مجسمه تاريخي 
ميدان حر تخريب نشده است. بلكه قالب گيري شده و نمونه جايگزين 
آن ساخته و نصب خواهد شــد. چند روز پيش نيز حجت نظري، عضو 
كميسيون اجتماعي فرهنگي شوراي اسالمي شــهر تهران گفته بود: 
ساخت مجسمه اين شير رو به اتمام است و در روزهاي آينده نصب خواهد 
شد. در سال هاي دهه 80 شمسي، شيرهاي اطراف ميدان حر )باغشاه( 
كه با فايبرگالس قالب گيري و درون آنها با سيمان پر شده بود به ميدان 
اضافه شدند. اين مجسمه ها آسيب ديده بودند و در معرض تخريب قرار 
داشتند. به دليل اينكه جنس اليه رويي آنها از فايبرگالس بود، تغييرات 

جوي و آب و هوايي سبب شده بود تا بدنه آسيب ببيند و ترك بردارد.
 ديروز همچنين معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زيباسازی 
شهر تهران اعالم كرد كه مجسمه های ايرانشهر سرقت نشده اند. شاپور 
ديوساالر با بيان اينكه آثار  پارك خانه هنرمندان به دليل برخی آسيب ها 
كه نتيجه گذر زمان است، مرمت و بهســازی می شوند، گفت: »در اين 
مجموعه 2۷ مجســمه وجود دارد كه هر كدام در دوره های مختلف و 
بر اساس سفارشــات متعددی كه به هنرمندان داده شده، اجرا و نصب 
شده اند؛ به همين خاطر آثار از نظر متريال نصب و حتی نحوه جانمايی 
بسيار متفاوت هستند تا جايی كه برخی از آثار دارای پايه های سنگی و 
برخی بتنی هستند.« او با اشاره به خبر منتشر شده در يكی از رسانه ها، 
مبنی بر ســرقت آثار پارك هنرمنــدان، گفت: »متأســفانه برخی از 
اطالع رسانی ها، صرفاً در راستای جذب مخاطب و جو سازی است. بديهی 
است كه يك رسانه پيش از انتشار اخبار نياز به بررسی درست در مورد 
موضوع مورد نظر دارد اما به نظر می رسد كه اين رسانه، حتی درباره اين 
رويداد از مسئوالن پارك و خانه هنرمندان نيز، چيزی جويا نشده است. 
اين در حالی است كه با يك جستجوی ساده در سايت سازمان زيباسازی، 
خبرنگار آن رسانه محترم، به راحتی می توانستند خبری را كه مبنی بر 
آغاز مرمت اين مجموعه است مشاهده كنند يا حداقل با مسئوالن خانه 
هنرمندان، پيش از انتشــار اين خبر صحبت كنند اما متأسفانه به نظر 
می رسد كه بازار شايعه سازی بسيار پر رونق تر از اطالع رسانی درست 
است.« ديوساالر درباره داليل مرمت آثار اين مجموعه هم گفت: »يكی از 
عمده مشكالت مجسمه های اين مجموعه، آثاری است كه به شكل غير 
اصولی در داخل چمن و فضای باغچه نصب شده اند. اين نوع آثار به دليل 
قرار گرفتن در معرض، آبياری باغچه اغلب دچار زنگ زدگی و پوسيدگی 
شــده، به همين خاطر عالوه بر مرمت نيازمند جا به جايی و جانمايی 
مجدد نيز هستند. به عنوان مثال مجسمه »نی لبك زن« كار استاد ايرج 
محمدی از داخل باغچه كه به دليل وجود درختان بلند در معرض ديد 
نبوده،  به روبه روی خانه تئاتر ايرانشــهر منتقل شده است و همچنين 
مجسمه »تنديس عشق« كار شيخ الحكما هم به همين منوال در دستور 
جابه جايی قرار دارد و هيچ مجسمه ای به سرقت نرفته است. يكی ديگر 
از مسائلی كه در اين پروژه به آن توجه شده، يك دست سازی پايه های 
مجسمه های موجود در اين مجموعه است. به همين خاطر تصميم گرفته 

شده كه همه پايه ها از جنس بتن اكسپوز اجرا شوند.« 

ماجراي بازگشت 1000ملك به شهر
نكته اين اســت كه هزار ملك برگشت و حدود  ادامه از 

600ملك جابه جا شــده يا فروخته شده است. صفحه اول
بخشي از آن همين باغات اســت كه به عرصه عمومي تبديل شده يا 
مي شوند يا بخشي ديگر خانه هاي تاريخي هستند كه ارزش دارند و بايد 
حفظ شوند. در مورد بدهي شهرداري و در دوره چهارم شوراي شهر نيز 
اتفاقاتي روي داد كه مي توان گفت به ازاي هر پايتخت نشين 10ميليون 
بدهي ايجاد كردند. در اين ميان، طي 4سال اخير هنگامي كه آقاي 
نجفي شهردار شد، اعالم شــد بدهي هاي شهرداري ۵2هزار ميليارد 
تومان است، آقاي افشــاني گفت ۵6هزار ميليارد تومان شده و آقاي 
حناچي اين بدهي را 69هزار ميليارد تومان اعالم كرد. بخشي از اين 
بدهي هم مانند مسئله امالك ارزي بود و بخشي هم بانكي. به همين 
دليل است كه بدهي هاي شهرداري گذشــته و به ارث رسيده به اين 
دوره افزايش پيدا كرده ولي در همين دوره آقاي حناچي اين رقم به 

60هزار ميليارد تومان كاهش يافته است.

جمعي از كاركنا ن سازمان ترافيك شهرداري تهران هر روز  با دوچرخه به محل كار مي روند.    عكس: همشهري/ احمد سيدپور
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آثار زيانبار قطعي برق
  قطعي برق در طول روز هاي گذشته آثار زيانبار زيادي داشته است. اين آثار به قدري فراگير است كه به راحتي نمي توان 
ابعاد آن را برآورد كرد. با اين حال اطالعات موجود نشان مي دهد تا اينجاي كار آثار قطعي برق بر فعاليت هاي توليدي 
صنايع غذايي، بهداشتي، فوالد و سيمان تأثير گذاشته است. گزارش هاي زيادي نشان مي دهد كه قطعي برق منجر به 
ايجاد اختالل در توليد محصوالت غذايي شده و اين موضوع مي تواند اثر مستقيمي بر سفره خانوار داشته باشد. محسن 
نقاشي، دبير فدراسيون تشكل هاي صنايع غذايي كشور ديروز با بيان اينكه درصورت ادامه آشفتگي و بي برنامگي در 
قطعي برق و آب، اثرات منفي آن به زودي در بازار مواد غذايي بروز مي كند به ايلنا گفت: فساد مواداوليه و توقف توليد 
از مشكالتي است كه قطعي برق براي صنايع غذايي به دنبال داشته است. به گفته او محصوالت كشاورزي فسادپذيرند، 
همچنين تغيير دما بر كيفيت آنها اثر مي گذارد. محمدعلي كمالي، مشــاور اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي هم 
كمبود مرغ در بازار تهران را از تبعات گرماي شديد و قطعي برق دانسته است. اما آثار قطعي برق فقط مختص صنايع 
غذايي نيست در بخش بهداشت و درمان هم مشــكالت زيادي به وجود آمده است. پيكان كالنتري، رئيس اتحاديه 
كشوري گازهاي طبي و صنعتي با بيان اينكه قطعي برق در ميزان ظرفيت توليد اكسيژن تأثير گذاشته است، گفت: 
هم اكنون با شروع موج پنجم شيوع كرونا و افزايش دوبرابري تقاضا براي اكسيژن، به علت قطع برق ميزان توليد كاهش 
يافته است و ادامه اين روند مراكز درماني را با مشكل كمبود اكسيژن روبه رو خواهد كرد. همزمان با اين رويداد ها روز 
گذشته دستور توقف فعاليت شركت هاي توليد كننده فوالد و سيمان هم به دليل كمبود برق صادر شد و شركت توانير 

با ارسال نامه اي به شركت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق خواستار توقف فعاليت اين مشتركان شد.
مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق در اين باره گفت: دامنه طرح مرتبط با همه صنايع فوالد و سيمان است 
و هر دو بخش دولتي و خصوصي بايد مصرف برق خود را در قالب اين طرح از روز سه شنبه كاهش دهند. برخي اطالعات 
نشان مي دهد قطعي برق همچنين منجر  به افزايش حوادث غيرمترقبه ازجمله آتش سوزي خواهد شد به طوري كه روز 
گذشته علي افتخاري، مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي احتمال داد كه آتش سوزي در سه انبار 

اين شركت در جاده قديم كرج ناشي از قطع برق بوده باشد.

ث
مك

   خطر در كمين نيروگاه ها
كاهش توليد و افزايش شديد مصرف برق منجر شده فشار زيادي به نيروگاه هاي فعال كشور وارد شود. اين موضوع حتي ظرف 
روز هاي گذشته باعث شــد برخي نيروگاه ها به دليل فعاليت زياد با نقص فني مواجه و حتي از مدار توليدخارج شوند. 2هفته 
پيش حتي نيروگاه اتمي بوشهر به دليل فشار بيش از حد از مدار خارج شد و دو روز قبل بعد از اورهال و تعميرات اساسي بعد 
از 12روز به مدار بازگشت. هم اكنون نيروگاه هاي فعال كشور براي جبران توليد در حال فعاليت با حد اكثر توان خود هستند. 
اين افزايش شديد فعاليت، آنها را در معرض از كار افتادگي ناگهاني توربين هاي توليد برق قرار داده است. بر همين اساس روز 
گذشته برخي منابع آگاه خبردادند درصورتي كه فكري به حال كاهش مصرف يا تعطيلي ادارات نشود، اين احتمال وجود دارد 
كه به دليل فشار حداكثري بر نيروگاه ها، برخي از آنها از مدار توليد خارج شوند و اين مي تواند شرايط را سخت تر كند و حتي 

منجر به قطعي طوالني مدت برق شود.

گزارش

همشهري ابعاد ماجراي دپوي كاالها در بنادر را 
بررسي مي كند

بحران انباشت كاال در بندرهاي ايران
براساس آخرین آمارها، حجم كاالهاي انباشت شده در 11بندر 

تجاري ایران معادل ظرفيت 210هزار كاميون است

بخش عمده واردات ایران در دو سه سال اخير به كاالهاي اساسي 
اختصاص داشته اســت كه عمدتاً با نظارت و سفارش دولت براي 
تأمين نياز داخلي خریداري و وارد كشور شده اند اما به دالیل متعدد 
همواره بخشي از این كاالها در مبادي ورودي كشور رسوب كرده اند 

كه حجم آنها طبق آمارها رقم قابل توجهي است.
در 3ســال اخير به واســطه متشنج شــدن بازار ارز، الزام تجار و 
بازرگانان به رفع تعهد ارزي و همچنين بروز تغييرات بنيادین در 
فهرست كاالهاي مجاز وارداتي و نحوه تخصيص ارز، فرایند واردات 
و ترخيص كاال به ایران با موانعي مواجه شــد كه نتيجه آن دپوي 
قابل توجه كاالي مجاز وارداتي در گمرك و بندرهاي تجاري ایران 
بود كه بخش عمده آن را كاالهاي اساســي تشكيل مي دهد. حاال 
آنگونه كه آخرین آمارهاي ارائه شده از مدیركل امور بندري سازمان 
بنادر و دریانوردي نشــان مي دهد، حجم كاالهاي اساسي موجود 
بنادر تجاري ایران از 4.5ميليون تن نيز فراتر رفته است. البته گفته 
مي شود اگر آمار سایر كاالهاي موجود در بندرها و گمرك ها هم به 
این رقم اضافه شود آمار كاالهاي انبار شده به دست كم 6.2ميليون 
تن خواهد رسيد، رقمي كه در شــرایط بحراني بازار داخلي بسيار 

عجيب و شگفت انگيز به نظر می رسد.

سياهه انباشت كاال در 11بندر
مدیركل امور بندري ســازمان بنادر و دریانــوردي درباره آخرین 
وضعيت انباشــت كاالهاي اساســي در بنادر مي گوید: براساس 
آمارهاي مربوط به پایان روز كاري 12تيرماه، در 11بندر تجاري 
كشور شامل بنادر اميرآباد، نوشهر، انزلي، امام خميني)ره(، شهيد 
رجایي، چابهار، آستارا، فریدونكنار، لنگه، شهيد باهنر و خرمشهر، 
معادل 4ميليون و 565هزارو13۷تن كاالي اساسي وجود داشته 
اســت. به گفته روانبخش بهزادیان، این كاالهاي اساســي شامل 
گندم، ذرت، جو، سویا، برنج، شــكر، روغن خام و دانه هاي روغني 
است. براساس آمارهایي كه این مقام مسئول درباره ميزان كاالهاي 
اساســي به تفكيك بنادر اعالم كرده اســت، بيشــترین حجم از 
كاالهاي اساسي وارداتي در بندر امام خميني)ره( انباشت شده كه 
مجموع وزن آن به 3ميليون و36۹هزارو20۷تن مي رسد و موجودي 
این كاالها در مابقي بنادر از چند هزار تــا چند صد هزار تن فراتر 
نمي رود. طبق این آمارها، انباشت كاالهاي اساسي وارداتي در بندر 
اميرآباد 3۷5هزارو512تن، بندر شهيد رجایي 268هزارو25۹تن، 
بندر نوشــهر 206هزارو256 تن، بندر شــهيد بهشــتي چابهار 
1۷3هزارو128تن، بندر فریدونكنار ۹4هزارو236تن، بندر انزلي 
۷2هزارو882تن، بندر آســتارا 5هزارو128تن، بندر خرمشــهر 

333تن، بندر شهيد باهنر 126تن و در بندر لنگه ۷0تن است.

كاالهاي در صف ورود به بنادر
براساس آمارهاي ارائه شده از سوي مدیركل امور بندري سازمان 
بنادر و دریانوردي، در كنار انباشت بيش از 4.5ميليون تن كاال در 
11بندر تجاري كشور، تا پایان 12تيرماه سال جاري 1۹فروند شناور 
با تناژ 4۷2هزارو526تن كنار اسكله قرار دارند و 28فروند شناور 
نيز با تناژ یك ميليون و2۷4هزارو۷24 تن تا این تاریخ در لنگرگاه 
منتظر بوده اند. همچنين بهزادیان در مورد تعداد كاميون خروجي 
از این بنادر مي گوید: 2هزارو20۷ كاميون با تناژ 4۷هزارو۹42تن 

و ۷5واگن با تناژ 4هزارو125تن از این 11بندر خارج شده اند.

عروسی در كوچه كاميون داران
ســهم حمل ونقل ریلي از حمل ونقــل بار از مبدأ بنــادر چندان 
قابل توجه نيســت و حتي پس كرانه برخي از بنــادر ایران اصاًل به 
زیرساخت ریلي متصل نيست؛ ازاین رو همواره بخش قابل توجهي از 
بار تجاري كشور از طریق ناوگان حمل بار جاده  اي یعني كاميون ها 
و تریلر ها منتقل مي شود. این در حالي است كه ميانگين پيمایش 
كاميون هاي حمل بار در ایران تقریبــاً معادل یك پنجم ميانگين 
كشورهاي توسعه یافته اســت. البته ميزان پيمایش كاميون ها در 
ایران با ميزان توزیع و موجودي بار در گلو گاه ها و بنادر نيز ارتباط 
زیادي با یكدیگــر دارد و عماًل مالكان ناوگان حمــل بار به جز در 
دوره هاي مقطعي نمي توانند به صورت پيوسته فعاليت كنند و به 
ناچار باید براي هر محموله مدت زمان قابل توجهي معطل بماند؛ اما 
در یكي دو سال اخير به واسطه انباشت كاال در گمرك ها و بندرهاي 
كشور و تسریع در ترخيص این كاالها در مقاطع مختلف، ناوگان 
حمل بار جاده اي در دوره هاي متوالي شاهد افزایش بار بوده و همين 
مسئله ميزان فعاليت و بازدهي ناوگان را باال برده است به گونه اي 
كه در شرایط فعلي، هم به واسطه افزایش چند باره كرایه حمل بار و 
هم به دليل افزایش ميزان بار، درآمد این ناوگان نسبت به كسادي 
3 سال قبل بهبود قابل توجهي پيدا كرده است. همچنين این اتفاق، 
افزایش قابل توجه قيمت كاميون و تریلر در بــازار را نيز به دنبال 
داشته است. محاسبات انجام شده حاكي از این است كه براساس 
آمارهاي ســازمان بنادر در دوره منتهي به 12تيرماه، هر كاميون 
خروجي از بنادر تجــاري به طور ميانگين معــادل 21.۷تن كاال 
حمل كرده  است؛ در نتيجه با توجه به انباشت بيش از 4.5ميليون 
تن كاال در بنادر كشور، تخليه كل این كاالها با استفاده از ناوگان 
حمل بار جاده اي، نيازمند بارگيري 210هزار دســتگاه كاميون 
اســت كه این تعداد كاميون در بهترین حالت و با احتساب همه 
كاميون هاي فرسوده فعال در حمل بار، بيش از نيمي از كل ناوگان 
جاده اي حمل بار كشور را شامل مي شود. فعاالن حوزه حمل ونقل 
جاده اي بار مي گویند در شــرایط فعلي، بازدهي كاميون داران در 
مقایسه با 2 سال قبل رشــد خوبي تجربه مي كند و به عنوان مثال 
یك تریلر 20تني كه بازده فعاليت آن در سال هاي۹۷و۹8 بعد از 
كسر هزینه هاي استهالك ، حقوق ، بيمه و... تقریباً هيچ بود، حاال 
مي تواند ماهانه تا 100ميليون تومان سود خالص به ارمغان بياورد. 
به گفته فعاالن این حوزه، افزایش مقطعي بــار در مبادي ورودي 
كشور كه اغلب مربوط به ترخيص كاالهاي اساسي است، به نوعي 
باعث تقسيم ناوگان حمل بار در كشور شده و به همين دليل، ميزان 
بار و كرایه حمل در پایانه هاي بار داخلي نيز افزایش پيدا كرده است 
كه یكي از دالیل بهبود سودآوري ناوگان حمل بار محسوب مي شود. 
البته این نكته نيز قابل توجه است كه این روزهاي خوب براي ناوگان 
حمل بار دوام چنداني ندارد و دیر یا زود دوباره فعاالن این حوزه به 
دالیل مختلف نظير تغيير نرخ سوخت، تخليه تورم در هزینه هاي 

نگهداري و... به نقطه سر به سري هزینه و درآمد خواهند رسيد.

ضرروت استفاده از قراردادهاي آتي نفت
خبر:علي نقوي، مدیرعامل بورس انرژی ایران از راه اندازی و ایجاد بازار قراردادهای آتی برای 

فرآورده های نفتی خبر داد.
نقد خبر:آن طور كه مدیر عامل بورس انرژي خبر داده است قرار است  معامالت قراداد هاي 
آتي براي فرآورده هاي نفتي امسال آغاز شود.این نوع قرارداد می تواند در كنترل ریسك نقش 
بسزایی داشته باشــد به این معنا كه بازیگران بازار مي توانند با اســتفاده از این قرارداد ها از 
نوسان هاي قيمت در امان بمانند و هزینه هاي خود را كنترل كنند. با این حال باید توجه كرد 
كه یكي از محصوالتي كه الزم است معامالت آن براســاس قرارداد هاي آتي انجام شود نفت 
خام است و این اميدواري وجود دارد كه با آغاز معامالت آتي فراورده هاي نفتي، زمينه انجام 
معامالت آتي نفت خام هم فراهم شود.قراردادهای آتی نفت نيز مانند سایر قرارداد هاي آتي 
این امكان را برای كليه مشاركت كنندگان بازار فراهم می كند تا از نوسان های قيمت نفت خام 
مصون بمانند. پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد ایران به دو دليل به قراردادهای آتی نفت 
نياز مبرم دارد: اوالً، درآمد كشور وابستگی شدیدی به قيمت نفت دارد و بی ثباتی قيمت نفت 
به ناپایداری وضعيت اقتصادی منجر می شود. دوماً، بازارهای آتی نفت، ابزارهای الزم را برای 
كاهش ریسك معامالت نفتی، كاهش بی ثباتی، افزایش انعطاف پذیری و فراهم كردن ابعاد 

وسيع تر تجاری برای پاالیشگران و سایر خریداران نفت و صنایع وابسته آن فراهم می كند.

خاموشی آبی
قطع برق در مناطق مختلف، به خاموشی پمپ های چاه آب شرب و 

ایستگاه های پمپاژ و درنتيجه قطع آب منجر شده است

از مناطق مختلفی خبر می رسد كه در سایه خاموشی های برنامه ریزی شده یا غيرمترقبه برق، 
آب شرب مشتركان نيز قطع شده است؛ این مسئله به خصوص در مناطق درگير با تنش آبی، 
ظن جيره بندی آب را تقویت كرده؛ اما پيگيری های همشهری از شركت آب و فاضالب حاكی از 
این است كه این مشكل ناشی از قطعی برق پمپ چاه های تأمين كننده آب شرب و ایستگاه های 

پمپاژ بوده و ربطی به جيره بندی آب ندارد.
به گزارش همشــهری، بخش عمده چاه های آب تأمين كننده آب شرب و ایستگاه های پمپاژ 
و افزایش فشار مجهز به ژنراتور و برق اضطراری هســتند و قطعی برق در روزهای اخير خللی 
در فعاليت آنها ایجاد نمی كند؛ اما در بســياری از مناطق نيز امكان عملياتی به كارگيری دیزل  
ژنراتور برای تأمين برق اضطراری چاه های تأمين آب شرب وجود ندارد و به همين دليل هرگونه 
خاموشی برنامه ریزی شده یا غيرمترقبه برق می تواند به قطع آب شرب مشتركان منطقه منجر 
شود. این مشكلی اســت كه در چند روز اخير دامن گير مناطق مختلفی در تهران و سایر نقاط 

كشور شده است.

زوج حياتی
در خشك ترین سال نيم قرن اخير، ميزان بارش های جوی 52درصد نسبت به سال قبل كاهش 
پيدا كرده و همين مسئله، ذخایر آبی مخازن سدهای بزرگ و استراتژیك را تا 60درصد نسبت 
به سال قبل كمتر كرده است. در این وضعيت از یك سو ميزان آب قابل استحصال برای توزیع در 
شبكه توزیع آب شرب كاهش یافته و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از ظرفيت نيروگاه های 
برقابی را از مدار خارج كرده است. عالوه بر این، جدای از وابستگی بخشی از برق توليدی كشور 
به آب، بخشی از تأمين آب شرب كشور نيز مستقيماً مشروط به وجود برق در شبكه سراسری 
است و درنتيجه دو مشكل كم آبی و كم برقی در فصل گرم سال، در برخی مناطق به صورت یك 
مشكل متحد وجود دارد. با این تفاصيل، قطعی های مقطعی آب در روزهای اخير، بيش از اینكه 
ناشی از كم آبی باشد، مربوط به ارتباط ناگسستنی ميان برق و آب در این مناطق است و به واسطه 
اینكه به صورت عملياتی، امكان استفاده از ژنراتورهای دیزلی در این مناطق وجود ندارد، بعد از 

هر بار قطع برق، دسترسی مشتركان به آب شرب نيز قطع می شود.

تانكر به جای برق
بر اساس آخرین آمارها، در شــرایط فعلی 304شهر درگير تنش آبی هســتند و از این ميان 
101شــهر در وضعيت قرمز قرار گرفته اند و عماًل ميزان توليد آب شــرب آنها كمتر از ميزان 
نياز مصرفی مشتركان است. در این وضعيت، مسئوالن شركت آبفا می گویند: سناریویی برای 
جيره بندی و قطع آب برای مقابله با بحران كم آبی ندارند و اولویت آن ها تأمين پایدار آب شرب 
برای همه مشتركان است؛ اما در صورت اصالح نشدن الگوی مصرف آب، سياست افت فشار در 
شبكه توزیع و همچنين قطع چندساعته آب مشتركان بدمصرف برای مقابله با كسری آب شرب 
در مناطق شهری اجرا خواهد شد. اخيراً پایتخت نيز با نزدیك شدن ميزان توليد و مصرف آب، 
در وضعيت نارنجی قرار گرفته و حتی مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان تهران نسبت به 
قطع آب مشتركان بدمصرف از مردادماه هشدار داده است اما به دنبال قطع مقطعی آب شرب در 
برخی مناطق تهران در روزهای اخير، پيگيری های همشهری از شركت آبفا حاكی از این است 
كه در هيچ منطقه و محله ای از تهران، برنامه قطع یا جيره بندی آب شرب اجرا نشده و هرگونه 
قطعی كوتاه مدت یا چندساعته آب ناشی از قطع شــدن برق در این مناطق و خاموشی پمپ 
چاه های آب تأمين كننده آب شرب بوده است. پيگيری های همشهری از روابط عمومی شركت 
آب و فاضالب تهران برای اطالع از وسعت قطع آب در شهر تهران و راهكارهای این شركت برای 
جلوگيری از تكرار این مشكل بی نتيجه بود، اما از اظهارات محمدرضا بختياری، رئيس شركت 
آبفای تهران در گفت وگو با رسانه ها چنين برمی  آید كه در برخی مناطق ازنظر عملياتی امكان 
به كارگيری ژنراتورهای برق اضطراری وجود ندارد و تأمين آب شرب آنها مشروط به پایداری 
شبكه برق سراسری است ازاین رو این مناطق در زمان قطع برق عمدتاً با افت محسوس فشار یا 
قطع آب نيز مواجه خواهند شد. به گفته بختياری، شركت آب و فاضالب تالش می كند با استفاده 

از ظرفيت آب رسانی سيار و استقرار تانكر، آب شرب موردنياز این مشتركان را تأمين كند.

معافيت نقاط استراتژيک از قطعی برق
در جریان مشكالتی كه در روزهای اخير برای تأمين برق كشــور ایجاد شده و خاموشی های 
برنامه ریزی شده را ناگزیر كرده است، برخی مراكز حساس نظير بيمارستان ها حتی االمكان از 
قطعی برق معاف شده اند؛ اما حاال آن گونه كه از اظهارات برخی از متوليان حوزه آب مشخص 
است، رایزنی هایی ميان مسئوالن 2حوزه آب و برق انجام شده كه چاه های تأمين آب شرب و 
ایستگاه پمپاژ فاقد برق اضطراری به عنوان نقاط استراتژیك از برنامه خاموشی برنامه ریزی شده 
معاف شوند تا مشكلی در تأمين آب شرب مشتركان ایجاد نشود. اگر این توافق عملياتی شود، به 
نظر می رسد مناطقی از شهرها كه ایستگاه های پمپاژ فاقد ژنراتور یا چاه های تأمين آب شرب را 

در دل خود جای داده اند كمتر با قطعی برق مواجه شوند.
 

قيمت گذاري دستوری، صنعت برق را زمين گير كرد
علت اصلي خاموشي ها و قطعي برق، اجراي قيمت گذاري دستوري است

بحران برق هر روز جدي تر مي شــود. قطعي مكرر برق 
منجر به بروز بحران هاي جدي در صنایع مختلف ازجمله 
صنایع غذایي، بهداشــت و سالمت شــده و این موضوع 
مي تواند آثار فاجعه باري داشته باشد. اما مشكل كجاست؟ 
تحليلگران مي گویند مشكل اصلي قيمت گذاري دستوري 
از ســوي دولت اســت كه منجر به فلج شــدن صنعت 

نيروگاهي ایران شده است.
به گزارش همشهري، قطعي برق به دليل كاهش عرضه 
و افزایش شــدید تقاضا روزبه روز ابعاد وســيع تري پيدا 
مي كند به طوري كه آمار ها نشان مي دهد كه در شرایط 
فعلي تناســبي بين ميزان توليد و مصــرف برق وجود 
ندارد. آنطور كه آمار ها نشــان مي دهــد ميزان مصرف 
برق به دليــل افزایش شــدید دما به 66هــزار مگاوات 
رسيده است درحالي كه به گفته حســن روحاني ميزان 
توليد نيروگاه هاي برقابي به صفر رســيده اســت. این 
درحالي  اســت كه هر ســال نيروگاه هاي برقابي روزانه 
11هزارمگاوات برق توليــد مي كردند؛ این به معناي این 
اســت كه درصورت تداوم این روند وضعيت توليد برق با 
مشكالت زیادي مواجه مي شــود و این موضوع مي تواند 
آثار زیانباري در ابعاد اقتصادي و اجتماعي داشته باشد. 

مشكل كجاست 
آنطور كه تحليلگــران مي گویند مشــكل اصلي از آنجا 
ناشي مي شــود كه قيمت برق واقعي نيست. به این معنا 
كه دولت از طریق نظام قيمت گذاري شرایطي را به وجود 
آورده كه نيروگاه ها و شــركت هایي كه در زمينه ساخت 
نيروگاه فعاليت مي كنند با زیان ســنگين مواجه شوند 
و توســعه صنعت نيروگاهي با مشــكالت بزرگي مواجه 
شود. به بيان ساده تر با برق ارزان قيمت ساخت نيروگاه 
توجيه اقتصادي ندارد. این مشــكل زماني كه كشــور با 
تحریم مواجه نبود نمود عيني نداشت اما اكنون با وجود 
تحریم ها، آثار قيمت گذاري دســتوري به خوبي نمایان 

شده است.

در طول سال هاي گذشــته كه كشور با مشكل تحریم ها 
مواجه نبود دولت از طریق فروش نفت و پرداخت بخشي 
از درآمد هاي نفتي به سازندگان نيروگاه ها، روند توسعه 
و ساخت نيروگاه هاي جدید را دنبال مي كرد اما از زماني 
كه كشور با كاهش شــدید درآمد هاي نفتي مواجه شد، 
حجم بدهي دولت به پيمانكاراني كه نيروگاه مي ســازند 
به شدت افزایش یافته و این شركت ها نيز با بحران شدید 
مالي مواجه شدند؛ در نتيجه این شــركت ها دیگر توان 
ســاخت نيروگاه ندارند. برخي آمار هاي موجود نشــان 
مي دهد كه همين حاال دولت فقط به یكي از بزرگ ترین 
شركت هایي كه در زمينه ســاخت و تجهيز نيروگاه هاي 
كشور فعال اســت بيش از 2.۷ميليارد دالر بدهي ارزي 
دارد و تا زمانــي كه دولت این بدهــي را پرداخت نكند، 
این شــركت نمي تواند نيروگاه جدیدي بســازد. اما این 
همه ماجرا نيست، به زعم تحليلگران چنانچه قيمت برق 
واقعي بود و ارزان فروخته نمي شد نيروگاه ها و سازندگان 
نيروگاه هاي كشور با مشــكل مالي مواجه نمي شدند و 
روند توسعه و ساخت نيروگاه هاي جدید با مشكل مواجه 
نمي شد. درواقع نيروگاه ها و سرمایه گذاراني كه در حوزه 
نيروگاهي فعاليــت مي كنند به دليل اینكــه مجبورند 
قيمت برق را ارزان تر و زیرقيمت بفروشــند به شــدت 
زیان ده شــده اند و تا زماني كه قيمت برق با نرخ واقعي 
فروخته نشود این شركت ها قادر به ساخت نيروگاه هاي 

جدید نيســتند. طبق اطالعات موجود قيمت برق ایران 
هم اكنون یك سوم قطر، یك ششم روسيه، یك نهم تركيه 
و یك بيستم كنيا است. مجمع فعاالن اقتصادي دیروز در 
این باره تحليل كرد: فروش ساالنه نيروگاه هایي كه توسط 
بخش خصوصي سرمایه گذاري شده است، بعضا كمتر از 
300ميليارد تومان است. این درحالي است كه اقساط وام 
بانكي آنها به باالي 1200ميليارد تومان در سال مي رسد. 
نمي توان قيمت بــرق را براســاس دالر یارانه اي فرضي 
5600تومان براي سرمایه گذاران صنعت برق تثبيت كرد 
و انتظار بازپرداخت وام ارزي با نرخ تسعير دالر 24هزار 
تومان از سرمایه گذاران داشــت. محاسبات اقتصادي با 
هم نمي خواند و این موضوع عامل عدم سرمایه گذاري و 
تشدید بحران كسري برق در سال هاي آینده خواهد شد.

دیروز فرهاد دژپســند، وزیر اقتصاد هــم این موضوع را 
پذیرفت و اعالم كرد: قيمت گذاري تكليفي صنعت برق 
را زیان ده كرده است. شــوك هاي ارزي چند سال قبل، 
متأســفانه بازپرداخت وام هــاي ارزي نيروگاه هاي برق 
كشور را با مشكل مواجه كرده است. او همچنين پذیرفت 
عامل اصلي زیــان توليد كننده هاي بــرق قيمت گذاري 

دستوري است.
رضا حدادزاده، یك كارشناس بازارســرمایه هم با بيان 
اینكه نيروگاه ها اســير قيمت گذاري دستوري هستند، 
گفت: قيمت گــذاري دســتوري باعث شــده نيمي از 
نيروگاه ها از دولت مطالبه داشته باشند این موضوع مانع 
رشد نيروگاه ها شــده و آنها نمي توانند تجهيزات خود را 

به روز رساني كنند.
حميدرضا صالحي، رئيس كميســيون انرژي اتاق ایران 
هم پيش از این درباره آثار زیانبار قيمت گذاري دستوري 
در صنعت برق گفته بود: براســاس اعــالم وزارت نيرو و 
تحليلگران صنعت برق، تعرفه برق با قيمت تمام شده برق 
فاصله معناداري دارد و ایــن موضوع منجر به اختالل در 

جریان مالي وزارت نيرو شده است.
او توضيح داد: اختالل در جریان مالي وزارت نيرو كه ناشي 
از نحوه قيمت گذاري و هزینه هاي تمام شده تامين برق 
بوده است، موجب شده وزارت نيرو نتواند تعهدات خود را 
به بخش خصوصي كه وارد عرصه توليد برق شده بودند، 
پرداخت كند و این وزارتخانه بيشترین بدهي را به بخش 
خصوصي داشته باشد و ســرمایه گذاري در برق كاهش 

پيدا كند.
به گفته او، مكانيــزم قيمت گذاري در ایــران به صورت 
تكليفي توســط مجلس در فرایند تصویب الیحه قانون 
بودجه تعيين مي شــود. این نحــوه قيمت گذاري عمال 
مبتني بر هيچ یك از مكانيسم هاي اقتصاد بنگاهي نبوده 

و این موضوع آینده این صنعت را تهدید مي كند.
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نايب رئيس اتحاديه طــا و جواهر 
تهــران: اكنــون همــه مغازه هاي 
لباس فروشــي، پارچه فروشــي و... 
در تهران باز هستند. در بازار بزرگ 
تهــران نيز فقــط ابتداي بــازار كه 
طا فروش ها هســتند، تعطيلي را 
مشاهده مي كنيم و بقيه بازار بزرگ 

تهران فعال است

تأكيد دستگاه هاي نظارتي بر  بازار
تثبيت دستوري قيمت شير و 
لبنيات، مــرغ و تخم مرغ و 
گوشت قرمز با وجود كمبود و گراني نهاده ها 
و رشــد هزينه تمام شــده توليد موجب به 
بن بست رسيدن فرايند تعيين نرخ مصوب و 

تنظيم بازار اين اقام شده است.
به گزارش همشــهري، با گذشت چند ماه 
از درخواســت دامــداران جهــت اصاح 
نــرخ شــيرخام و توافــق آنها بــا وزارت 
جهادكشــاورزي و ســازمان حمايت براي 
تصويــب قيمــت 6هزارو400توماني هر 
كيلوگرم شــيرخام، اين توافق را دولت وتو 
كرد. البته هنوز چانه زنــي توليد كنندگان 
و دســتگاه هاي دولتي براي تعيين و اباغ 
نرخ مصــوب شــيرخام ادامــه دارد. روي 
ديگر افزايش نرخ مصوب شــيرخام گراني 
شــير و لبنيات اســت؛ فراورده هايي كه از 
هم اكنون به دليل گراني از ســفره بسياري 
از خانوارهــا حذف شــده و صنايع لبني بر 
تأثير تصويب نرخ 6هزار توماني شــيرخام 
بر گراني 70درصدي شــير و لبنيات تأكيد 
كرده و از تصميم گيري در پشــت درهاي 
بسته درخصوص نرخ مصوب اين ماده اوليه 

صنايع لبني گايه دارند.
عاوه بر شير و لبنيات كمبود و گراني علوفه 
به دليل خشكسالي بي سابقه امسال و افزايش 
قيمت و عرضه قطره چكاني نهاده هاي توليد 
به نرخ مصوب دولتي زمينه افزايش كشتار 
دام هاي سبك مولد و حتي گاوهاي آبستن و 
شير ده را فراهم كرده و كارشناسان و فعاالن 
صنفي اين شيوه كشــتار دام را نسل كشي 
تلقي كرده و از تأثيــر آن بر كاهش توليد و 
كمبود و گراني انواع گوشت قرمز در آينده 
نزديك خبر مي دهند. در بخش توليد مرغ و 
تخم مرغ نيز تشــكل هاي صنفي با اشاره به 
كمبود و افزايش شــديد قيمت نهاده هاي 
توليد و تأثير آن بر رشــد هزينه تمام شده 
اين محصوالت نــرخ مصوب مصرف كننده 
24هزارو900تومانــي هــر كيلوگرم مرغ 
را جوابگوي رشــد هزينه توليد نمي دانند 
و در تازه تريــن اقدامات با ارســال نامه اي 
به وزير جهادكشــاورزي در مورد ضرورت 
اصاح مجدد نرخ مصوب مرغ و تأثير تداوم 
قيمت گذاري دســتوري و توليــد با زيان 
مرغداران بر كاهــش توليد و كمبود گراني 
مرغ و تخم مرغ در ماه هاي آينده هشــدار 

مي دهند.
با اين روند به نظر مي رسد تعيين نرخ مصوب 
براي تنظيم بازار مــواد پروتئيني به بازي 
دوسر باختي تبديل شــده كه در يك سوي 
آن زمينگيرشدن و كاهش شديد توليد و در 
سوي ديگر فشار گراني شير و لبنيات، مرغ 
و تخم مرغ و گوشت بر ســفره خانوارهايي 
است كه حتي با نرخ هاي مصوب كنوني نيز 
قادر به قراردادن اين اقام در سبد مصرفي 
خود نيســتند. اگرچه توليد كنندگان مواد 
پروتئيني در چارچوب مصوبات دولت با ارائه 
اسناد هزينه تمام شده توليد شير و لبنيات 

و مرغ و تخم مرغ درخواســت افزايش نرخ 
مصوب اين اقام براي جبران هزينه تمام شده 
توليد را دارند اما دست اندركاران تنظيم بازار 
با طفره رفتن از بررســي اين درخواست ها 
سعي در گذراندن وقت و تامين رشد هزينه 
تمام شــده و گراني مواد پروتئيني از جيب 

توليد كنندگان و مردم دارند.

دپوي خوراك دام در گمرك 
درحالي كــه كمبــود و گرانــي نهاده هاي 
خــوراك دام و طيور ازجمله داليل رشــد 
هزينه تمام شــده توليد بــوده، خبرهاي 
دريافتي حاكي اســت كــه 3ميليون تن 
نهاده هاي دامي وارداتي در گمرك دپو شده 
است. اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و 
طيور ايران زاويه ديگري از مشكل ترخيص 
نهاده از گمرك را كه شايد مهم ترينش باشد، 
فاش كرده اســت؛ اين اتحاديــه از انحصار 
دولتي هــا مي گويد كه به مانــع بزرگي در 
حمل نهاده هاي مانــده در گمرك تبديل 
شــده اســت. اخيرا اتحاديه واردكنندگان 
نهاده هاي دام و طيور ايران در نامه اي به وزير 
جهادكشاورزي اعام كرده است كه انحصار 
در بارگيري و حمــل محموله هاي متعلق 
به شركت پشــتيباني امور دام در بندر امام 
بيشترين سهم را در تأخير تحويل تعهدات 
واردكنندگان به دامداران و مرغداران و رشد 
هزينه و خســارت مضاعف واردكنندگان 
داشــته كه اين امر عمدتا ناشــي از حجم 
نامتعارف واردات نهاده از ســوي شــركت 

پشتيباني امور دام بوده است.
ايــن اتحاديــه تأكيــد كــرده، وزارت 
جهادكشــاورزي، نهاده هاي دامي متعلق 
به بخــش خصوصي را در ســامانه بازارگاه 
به دامداران و مرغداران با نرخ هاي مصوب 

فروخته، اما اجازه ترخيص آنها را نمي دهد.
رئيس كميسيون كشــاورزي مجلس نيز 
با بيان اينكه 3ميليون تــن نهاده دامي در 
گمرك بندر امام خميني انبار شــده است، 
گفت: اين مقدار مي تواند نياز 4 ماه كشــور 
را تامين كند اما موانعي وجود دارد كه اينها 
به دست دامدار نمي رســد و امنيت غذايي 
را به خطر انداخته است. جواد ساداتي نژاد 
افزود: در جريان بازديد از گمرك بندر امام 
خميني)ره( متوجه شــديم 3ميليون تن 
انواع نهاده در اين گمرك انبار شده و حتي 

در آستانه كپك زدن است.
البته آنطور كه برخي مســئوالن مي گويند 
كمبود كاميــون متهم اصلــي دپوي اين 
نهاده ها در بنــدر امام خميني اســت، اما 
معاون حمل ونقل سازمان راهداري با تأكيد 
بر اينكه نــه فقط كمبود كاميــون نداريم 
بلكه مازاد هم داريم، توضيح داد: شــرايط 
را به گونه اي رقم زده اند كه كاميون داران به 

حمل كاال رغبتي ندارند.

 نشست هاي نافرجام قيمت گذاري شيرخام
رئيس هيأت مديره انجمن صنايع خوراك 
دام، طيــور و آبزيان با بيان اينكه جلســه 

اخير قيمت گذاري شيرخام با حضور وزير 
جهادكشاورزي در اين وزارتخانه به نتيجه 
نرسيده از رئيس جمهور منتخب درخواست 
بررســي اين موضوع را كرد و گفت: درباره 
تعيين قيمت 6400 تومان براي هر كيلوگرم 
شيرخام بحث هايي مطرح شده، موافقان و 
مخالفان هم ديدگاه هاي خودشان را بيان 
كرده اند، قرار شــده موضــوع اين هفته در 
كميســيون اقتصادي دولت نيــز مطرح و 

سپس اعام نظر نهايي شود. 
مجيد موافــق قديري افــزود: پيش بيني 
مي كنم اين موضوع در كميسيون اقتصادي 
دولت به نتيجه نرســد و البته پيشــنهاد 
مشخص بنده اين است كه به جاي برگزاري 
جلســات متعدد و بدون خروجي موضوع 
در دستور كار فوري ســران قوا قرار گيرد. 
او تأكيد كرد: اگر ايــن كار هم امكان پذير 
نبود، موضوع را با كمك آقاي رئيسي يا تيم 
اقتصادي رئيس جمهور منتخب پيگيري و 
قيمت شــيرخام را هماهنگ و اباغ كنند 
تا مشــكلي براي دولت بعــد در اين زمينه 

ايجاد نشود. 
موافق قديري افزود: اصاح قيمت شيرخام 
با توجه به افزايش قيمت هزينه هاي توليد 
در شرايط فعلي ضروري است؛ چرا كه اگر 
مي خواهيم 6 ماه آينده دام در كشور داشته 
باشيم بايد با تصميم گيري به موقع جلوي 

معدوم شدن دام ها علي الخصوص دام هاي 
مولد گرفته شود.

اصالح همزمان قيمت شيرخام و لبنيات 
سخنگوي انجمن صنايع فراورده هاي لبني 
نيز ضمن انتقاد از برگزاري جلســه اصاح 
قيمت شيرخام پشت درهاي بسته و بدون 
حضور فعــاالن اين صنف، گفــت: قيمت 
شــيرخام و محصوالت لبني بايد همزمان 
با يكديگر اصاح شوند، در غير اين صورت 
تصميمات صرفا روي كاغذ خواهند ماند و 
جنبه اجرايي پيدا نخواهند كرد. محمدرضا 
بني طبا با بيان اينكه قرار شــده به دستور 
وزير جهادكشاورزي، شوراي قيمت گذاري 
محصوالت كشــاورزي جلســه اي با هدف 
اصاح قيمت شــيرخام برگزار و به تغيير 
قيمت اين محصول اقدام كند، گفت: صنايع 
لبني نسبت به فرايندي كه در تشكيل اين 

جلسه طي شده به شدت اعتراض دارند.
 او افــزود: باتوجه به افزايــش هزينه هاي 
دامداري ها حتما بايد قيمت شيرخام اصاح 
شــود و ما نيز مخالف ايــن افزايش قيمت 
نيستيم اما همزمان بايد قيمت محصوالت 
لبني هم براســاس كشــش بازار و منافع 
مصرف كننده اصاح شــود. اگر قرار است 
بدون حضــور ذي نفعــان و برخاف قانون 
بهبود مستمر كســب وكار كه سازمان هاي 

دولتي را موظف مي كند براي اتخاذ تصميم 
از حضور ذي نفعان بهره ببرند، اصاح قيمت 
صورت گيرد، تصميمات گرفته شــده در 
جلســه صرفا روي كاغذ خواهند ماند زيرا 
كارخانه هــا نمي تواننــد در همــه جهات 
افزايش قيمت داشــته باشــند ولي قيمت 

محصوالتشان را باال نبرند. 
ســخنگوي انجمن صنايــع فراورده هاي 
لبني تأكيد كرد: وقتــي اين تصميمات كه 
پشت درهاي بســته گرفته شده، عملياتي 
نشود دامدار و صنايع به غلط مقابل هم قرار 
مي گيرند؛ اتفاقي كه طي يك سال گذشته 
به دليل سياستگذاري هاي غلط وزارت جهاد 
چندين بار تكرار شــده است. اصاح نشدن 
قيمت محصوالت لبنــي همزمان با اصاح 
قيمت شيرخام مشــكات بسياري را براي 

دامــدار، صنايع و مصرف كننــدگان ايجاد 
مي كند. 

بني طبا با اشــاره به اينكه اين تشويش در 
سياستگذاري جاي تعجب دارد، گفت: هنوز 
چند هفتــه از صحبت هاي آقــاي واعظي، 
رئيس دفتر رئيس جمهوري كه اعام كرد 
بدون هماهنگي هيچ تغييري در قيمت ها 
ايجاد نشود، نگذشــته است اما اينكه بدون 
دعوت ذي نفعان قرار است قيمت شيرخام 
اصاح شــود، هماهنگي به حساب مي آيد؟ 
اگر وزير جهادكشــاورزي مستند به قانون 
انتزاع ايــن كار را انجــام مي دهد پس بايد 
گفت بازگشــت وظايف بــه وزارت جهاد 
اقدام نادرستي بوده، زيرا حداقل زماني كه 
جلســات در وزارت صمت برگزار مي شد، 
همه ذي نفعان در آن حضور داشتند و پشت 

درهاي بسته برگزار نمي شد.

هشدار مرغداران به وزير جهادكشاورزي
عاوه بر بخش دام، توليد كنندگان صنعت 
طيور نيز نســبت به تثبيت دستوري نرخ 
مصوب مــرغ و تخم مــرغ گايه داشــته 
و نگراني خــود از زيان دهــي و تأثير آن بر 
كمبود گراني مــرغ را از طريق نامه نگاري 
با وزير جهادكشــاورزي اعام كرده اند. در 
تازه ترين اقدام، كانون سراسري مرغداران 
گوشتي در نامه اي به وزير جهادكشاورزي 
خواســتار بازنگري در قيمت مصوب مرغ با 
توجه به افزايش نرخ مولفه هاي توليد شده و 
اعام كرده است: » قيمت مؤلفه هاي توليد 
مرغ گوشتي در ســال جاري افزايش قابل 
توجهي داشته و به دليل برگزاري انتخابات 
و حساســيت هاي اجتماعــي آن، موضوع 
بازنگري قيمــت مرغ تاكنون در دســتور 
كار قرار نگرفته اســت. مزيد اطاع قيمت 
مصوب كنوني كه در فروردين ماه اباغ شد 
قيمت مربوط به دي ماه ســال 99 و پس از 
افزايش قيمت ذرت و ســويا بوده و افزايش 
هزينه هاي 7 ماه اخير به ويژه سال جديد در 
آن لحاظ نشده است«. در ادامه اين نامه آمده 
است: »با توجه به افزايش تمام مؤلفه هاي 
توليد در سال جاري و قيمت افسارگسيخته 
جوجه يك روزه كه تا 2برابر قيمت مصوب 
نيز عرضه شــد، اكنون توليدكنندگان مرغ 
گوشتي با ضرر ســنگين مواجه هستند و 
بدون ترديد ادامه ايــن وضعيت توليد را در 
ماه هاي آينده با خطر جــدي كمبود مرغ 

مواجه خواهد كرد.«

تعلل در اصاح نرخ مصوب، بازارهاي شير، لبنيات، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز را دچار سردرگمي كرده است
بن بست قيمت گذاري در بازار مواد پروتئيني

موج پنجم تعطيلي مشــاغل به دليل  اصناف
همه گيــري ويروس كرونا بــا گايه و 
اعتراض و تعطيلــي نيم بند واحدهاي 
صنفي در بازار بزرگ تهران و برخي مراكز و پاساژهاي 

خريد سطح شهر مواجه شد.
به گزارش همشــهري، بــا اباغ مصوبه ســتاد ملي 
مقابله با كرونا فعاليت همه مشاغل مشمول گروه 2تا 
4شغلي حداقل به مدت 2هفته ممنوع و مقرر شده تا 
معاونت اجتماعي اين ســتاد با بررسي شرايط شيوع 
اين بيماري و ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشــتي 
نســبت به تعيين مدت زمان تعطيلي اين مشــاغل 
تصميم گيري كند. امــا صنوفي كه در 4 مرحله قبلي 
پاندمي كرونا متحمل ضرر و زيان هاي هنگفت شده و 
بسته هاي حمايتي دولت را متناسب با ميزان خسارات 
خود نمي دانند، از موج پنجم تعطيلي كسب وكارشان 

ناراضي هستند. 
اين شــرايط موجب چندگانگي در تعطيلي يا تداوم 
فعاليت مشاغل خارج از گروه يك شغلي شده و باعث 
اعتراض برخي تشكل هاي صنفي شده است. بازبودن 
برخي مشــاغل و كسب وكارهاي مشــمول گروه 2 و 
3شغلي در مراكز اصلي خريد مانند بازار بزرگ تهران 
و برخي پاساژها و مجتمع هاي تجاري و هشدار نسبت 
به پيامدهــاي تعطيلي طوالني مــدت صنوف بدون 
حمايت هاي الزم و با تداوم فعاليت دستگاه هاي مرتبط 
ازجمله واكنش هاي مشاغل و كسب وكارها به مصوبه 
اخير ســتاد ملي مقابله با كرونا بوده است؛ موضوعي 
كه حتي باعث اعتراض برخي ديگر از صنوفي شده كه 
به دليل اين مصوبه كسب وكار خود را تعطيل كرده اند. 
عاوه بر آن رئيس اتاق اصنــاف تهران طي نامه اي به 
استاندار تهران نســبت به تعطيلي چند باره مشاغل 

اعتراض كرده است.

اعتراض اتاق اصناف تهران به تعطيلي ها
رئيس اتاق اصناف تهــران در واكنش به مصوبه اخير 
ستاد ملي مقابله با كرونا براي تعطيلي مشاغل گروه 2تا 
4شغلي با بيان اينكه همه موظف هستند دستورالعمل 
ستاد ملي كرونا را اجرا كنند، گفت: اصناف نسبت به 
اين تعطيلي ها اعتراض دارند؛ چرا كه نبايد فرقي بين 
كســبه و تجار با بقيه فعاالن اقتصادي در اجراي اين 
محدوديت ها وجود داشته باشد. قاسم نوده فراهاني 
با تأكيد بر اينكــه طي مدت 17 ماه گذشــته دولت 
كمكي متناسب با خســارات وارده به صنوف نداشته 
است، افزود: اعتراض اصناف اين است كه اگر قرار بر 
تعطيلي اســت بايد همه تعطيل شوند؛ حرفشان هم 

درست است.
وقتي ادارات و بانك ها باز هستند اما كسبه مجبور به 
تعطيلي مي شوند، با مشكاتي مانند بدهي و فشارهاي 

مالي كه با اين تعطيلي ها به آنها وارد شده، بايد چه كار 
كنند؟ اگر قرار بر تعطيلي است همه را تعطيل كنند كه 
هم نتيجه نهايي خوبي داشته باشد و هم اينكه فرقي 

بين كسبه، تجار و بقيه گذاشته نشود. 
او تأكيد كرد: بازار بزرگ تهران طبق دستورالعمل ستاد 
كرونا بايد تعطيل باشد اما چرا بانك وسط بازار فعال و 
باز است؟ اعتراض كسبه بازار بزرگ تهران نيز همين 
موضوع اســت و حق هم دارند. نوده فراهاني در مورد 
ميزان خســارت احتمالي وارده بر اصناف طي 2هفته 
تعطيلي پيش رو گفت: حتما با اين تعطيلي به اصناف 
خسارت وارد مي شود، واحدهاي صنفي در اين مدت 
بايد پول مغازه و كاركنان و ديگــر مخارج را پرداخت 
كنند ولي درآمــدي ندارنــد. در تعطيلي هاي قبلي، 
فهرست اصنافي كه به آنها خسارت وارد شده بود را با 
ميزان خسارت، به نهادهاي مختلف اعام كرديم ولي 

كسي توجهي نكرد و اقدامي هم انجام نشد و در 2هفته 
پيش رو نيز حتما به اصناف خسارت وارد مي شود اما 

مشخص نيست كه كمكي به آنها شود يا خير.

نامه نگاري و هشدار به استاندار تهران 
در ادامه نارضايتي اصناف به تعطيلي كسب وكارشان، 
ديروز رئيس اتاق اصناف تهران در نامه اي به انوشيروان 
محسنی بندپي، اســتاندار تهران اعام كرد، شرايط 
اقتصادي صاحبــان صنوف به مرحلــه اي از بحران و 
آسيب  رسيده است كه ديگر امكان تعطيلي واحدهاي 

صنفي براي فعاالن اقتصادي ممكن نيست. 
قاســم نوده فراهاني در ادامه اين نامه آورده اســت: 
» فشارهاي روحي و رواني آستانه تحملي براي صنوف 
باقي نگذاشته است. بنابراين با توجه به وضعيت بسيار 
بد فعاالن اقتصادي به دليل تعطيلي پي در پي آنها از 
سوي ســتاد ملي كرونا و افزايش هزينه هاي صنوف 
ازجمله حامل هاي انرژي، ماليات، هزينه پرسنلي، اجاره 
واحد صنفي، عوارض پسماند شهرداري و... وضعيت را 
به سمتي هدايت مي كند كه مديريت و كنترل صنوف 

را غيرقابل پيش بيني كرده است.«
او همچنيــن در اين نامــه تصريح كرده اســت كه 
»نارضايتي از ادامه تعطيلي ها بسيار باالست و صنوف 
تأكيد دارند همراه اصناف، ســازمان ها و ارگان هايي 
ازجمله بانك ها، سازمان هاي امور مالياتي و... كه با حوزه 
اصناف مرتبط هستند نيز همگام با اصناف تعطيل شوند 
و نبايد بار همه مشكات و آسيب هاي ويروس كرونا به 
دوش اصناف قرار گيرد.« نــوده فراهاني در اين نامه 
تأكيد كرده است: »اگر قرار باشد تعطيلي طبق روال 
گذشته براي حوزه اصناف اعمال شود، امكان نافرماني 
صنوف از پذيرش و اجراي دستورهاي صادر شده بسيار 
باالست و ممكن است با اعتراضات صنفي همراه شود.«

واكنشاصنافبهمحدوديتمشاغل؛هشداروتعطيلينيمبند
رئيس اتاق اصناف تهران در نامه اي به استاندار از نارضايتي شديد اصناف و بازاريان از دور جديد تعطيلي بازار به خاطر شيوع كرونا 

خبر داده و نوشته كه ممكن است با نافرماني صنوف و گسترش اعتراضات مواجه شويم

رويكرددوگانهاتاقاصنافبهفعاليتمشاغل
رعايت كج دار و مريز مصوبه اخير ستاد ملي مقابله با كرونا توسط برخي مشاغل گروه 2تا 
4شغلي موجب اعتراض ساير صنوف مشمول اين محدوديت ها شده است به نحوي كه ديروز 
نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر گفت: در بازار تهران فقط طال فروش ها تعطيل كرده اند و اتاق 
اصناف هم درخصوص دوگانگي اي كه پيش آمده، هيچ اقدامي نكرده است. محمد كشتي 
آراي در مورد وضعيت فعاليت بازار طال و سكه در شرايطي كه وضعيت كرونايي شهر تهران 

به رنگ قرمز درآمده است، افزود: در بازار تهران همه صنوف فعال و باز هستند ولي فقط طال فروش ها بسته اند و اين جاي 
تعجب و سؤال است كه اگر قرار است كه همه واحدهاي صنفي بازار تعطيل باشند، چرا فقط طال فروشي ها تعطيل شده اند؟ 
او افزود: اكنون همه مغازه هاي لباس فروشي، پارچه فروشي و... در تهران باز هستند. در بازار بزرگ تهران نيز فقط ابتداي 
بازار كه طال فروش ها هستند، تعطيلي را مشاهده مي كنيم و  بقيه بازار بزرگ تهران فعال است. كشتي آراي گفت: متأسفانه 
نوعي دوگانگي به وجود آمده و اتاق اصناف هم در اين خصوص هيچ اقدامي نكرده است. اگر اطالعيه اي صرفا مبني بر 
فعاليت گروه يك، داده شده بايد بقيه مشاغل تعطيل باشند اما اين اتفاق نيفتاده و در بازار فقط طال فروش ها تعطيل شده 

و همين موضوع نيز باعث شده كه معامالت طال و سكه با كاهش شديد همراه باشد.

كشتارداممولدوگوسفندهايزنده،ارزانترازگوساله
كمبود و افزايش شديد قيمت برخي نهاده هاي دامي مانند يونجه، جو، كاه و كلش و كنجاله سويا و فقر شديد مراتع به دليل خشكسالي بي سابقه امسال، 
موجب رشد هزينه تمام شده نگهداري و توليد دام سبك و سنگين و كشتار دام هاي نارس، مولد و حتي آبستن و شيرده شده است. در بخش دام سبك 
كشتار گوسفند و بز شيرده يا بزغاله و بره كم وزن و نارس گرچه زمينه رشد عرضه گوشت گوسفندي فارغ از نوع كيفيت را فراهم كرده اما موجب هشدار 
كارشناسان نسبت به نسل كشي دام سبك و تأثير آن بر كمبود و گراني گوشت قرمز در ماه هاي آينده شده است؛ رويه اي كه در بازار دام سنگين نيز با 
راهي شدن گاوهاي شيرده و آبستن به كشتارگاه ها در حال تكرار است اما به نظر مي رسد تأثير گراني علوفه و فقر مراتع بر كشتار دام سبك به مراتب 
بيشتر از دام سنگين بوده است. آمارهاي ارائه شده از قيمت گوسفند زنده در كالنشهر تهران نيز نشان مي دهد اگرچه همواره قيمت گوسفند زنده تقريبا 
20درصد بيشتر از قيمت گوساله زنده بوده است، اما اكنون قيمت گوسفند و گوساله زنده برابر شده زيرا دامداران گوسفند و بز كوچك و كم وزن يا الغر 
را راهي كشتارگاه كرده اند. در واقع هدف توليد دام سبك تامين گوشت گوسفندي و نه شير است و عمده شير توليدي كشور از محل پرورش گاو و دام 
سنگين تامين مي شود. از سوي ديگر دامداري هاي سبك گوسفندي برخالف دامداري هاي سنگين گاو و گوساله اي، هر روز شير توليدي ندارند تا با فروش 
آن سرمايه در گردش مورد نياز براي دامداري را تهيه كنند. اكنون با افزايش هزينه هاي خوراك دام مانند كاه، يونجه، گندم و... و فقر مراتع و عرضه نشدن 
نهاده هاي مورد نياز آنها با نرخ دولتي، اينگونه دامداران به دليل ناتواني مالي در تامين هزينه نهاده هاي توليد و براي جلوگيري از تلف شدن گوسفند و 
بزهاي الغر از گرسنگي مجبور هستند تا اينگونه دام هاي الغر و كم وزن را راهي كشتارگاه كنند اين امر موجب شده تا با رشد عرضه دام سبك فارغ از 
كيفيت، قيمت هر كيلوگرم گوسفندزنده برابر با گوساله زنده يا از آن كمتر باشد كه آثار و نتايج اين رشد عرضه گوشت دام سبك به دليل كشتار دام هاي 

مولد در آينده نزديك گريبانگير توليد و بازار گوشت گوسفندي خواهد شد.

قيمت دام زنده در تاريخ 1400/04/14)روز دوشنبه(

استان/ نام محصول
گوسالهگوسفند

ساعتميانگين
حداكثرحداقلحداكثرحداقل

450.000550.000520.000600.000530.00014:38تهران
470.000500.000460.000490.000480.00014:38اصفهان

500.000570.000460.000500.000507.50014:38يزد
480.000500.000440.000450.000467.50014:38اردبيل

500.000550.000450.000460.000490.00014:38خراسان رضوي
510.000520.000470.000480.000495.00014:38فارس

550.000590.000480.000520.000535.00014:38كردستان
520.000530.000520.000550.000530.00014:38همدان

500.000530.000450.000480.000490.00014:38قم
480.000500.000530.000540.000512.50014:38آذربايجان شرقي

470.000500.000460.000510.000485.00014:38مركزي
490.000510.000460.000480.000485.00014:38چهارمحال و بختياري

511.250490.000500.625ميانگين

 افزايش قيمت ماكاروني
ابهامات و نگراني ها 

يك  ماه بعد از گراني نان و همزمان با رشد مداوم قيمت برنج 
افزايش 70درصدي قيمت ماكاروني هم رسمي شد تا بازار مواد 

نشاسته اي  در رقابت با بازار مواد پروتئيني چندان عقب نماند

2هفته بعد از زمزمه هــاي افزايش 70درصدي قيمت  سوپرماركت
ماكاروني، سرانجام روز گذشته اين شايعات به حقيقت 
پيوست.  توليدكنندگان رسما اعام كردند اين ميزان 
افزايش قيمت را براي توليدات جديدشان اعمال خواهند كرد. تابستان 
ســال گذشــته به دليل افزايش هزينه هاي توليد، قيمت ماكاروني 
۵0 درصد افزايش يافت و پس از آن محصوالت فاقد افزودني و داراي 
وزن استاندارد ۵00و 700گرمي تغيير قيمتي نداشتند. 6.400 تومان 
براي بسته هاي ۵00گرمي و 8.600 تومان براي بسته هاي 700گرمي 
قيمتي بود كه از ســال گذشــته تا همين امروز پابرجا بود و گرچه 
محصوالت خاص مثل انواع غني شده با ويتامين ها و محصوالت داراي 
فيبر يا تركيب شده با سبزي  قيمت هاي باالتري داشتند اما انواع ساده 
ماكاروني رشــته اي طي يك سال گذشــته قيمتي ثابت داشت. رقم 
46.7درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ماكاروني در خرداد ماه بوده كه از 
سوي مركز آمار اعام شده اما اين گزارش از رشد تورم 1.3درصدي 
ماهانه اين محصول هــم خبر مي دهد كه بــا افزايش قيمت جديد، 
گزارش تيرماه قطعا حاوي ارقام باالتري در اين محصول خواهد بود. 
ماكاروني 700 گرمي پيش از افزايش قيمت ها 8 هزارو 600 تومان به 
فروش مي رســيد اما در قيمت گذاري جديد با قيمت 13هزارو900 

تومان عرضه مي شود.

داليل گراني ماكاروني
 احتمال كاهش توليد گندم دروم خبري بود كه انتشار آن در هفته هاي 
پاياني خرداد نخستين زمزمه هاي افزايش قيمت ماكاروني را استارت 
زد. پيش از آن اقدام دولت در زمينــه افزايش قيمت خريد تضميني 
گندم، گمانه زني هايي را درباره گران شــدن قيمت نان و ماكاروني به 
همراه داشت؛ گمانه زني هايي كه با مصاحبه  يكي از توليدكنندگان و 
دست اندركاران اين صنعت جدي تر شد و در سكوت خبري انجمن هاي 
مرتبط و توليدكنندگان رنگ حقيقت گرفت. افزايش نرخ ارز و كاهش 
منابع ارزي براي واردات مواداوليه، 2سال است كه با رشد هزينه توليد، 
روند افزايش قيمت كاال و خدمات را شتاب بيشتري بخشيده و شرايط 
به گونه اي است كه ديگر كسي از افزايش ماه به ماه و روزبه روز قيمت ها 
متعجب نمي شود. تمام اقام خوراكي و كاالهاي اساسي از حمايتي و 
يارانه اي تا غيرحمايتي طي سال گذشته چندين بار افزايش نرخ مصوب 
يا غيرمصوب را تجربه كردند و اين روند امسال نيز تداوم يافته است. هنوز 
يك ماه از افزايش رسمي نرخ روغن و شكر نگذشته كه بازار خود را براي 
گراني شير و جهش قيمت لبنيات آماده مي كند. در چنين شرايطي 
افزايش قيمت ماكاروني با توجه به روال هرساله اصناف و صنايع براي 
افزايش قيمت محصوالت، چندان عجيب نيست. ارديبهشت و خرداد 
و نهايتا تيرماه هرسال به طور معمول بازه سنتي تغيير قيمت كاالها 
در بازار محسوب مي شود. سال گذشته نيز در چنين روزهايي قيمت 
ماكاروني افزايش يافت بدون اينكه آن زمان شايعه اي درباره كمبود 
گندم سر زبان ها باشد. توليدكنندگان ماكاروني طي هفته هاي اخير 
اعام كرده بودند امسال قطعاً قيمت ها افزايش خواهد يافت و هرچه 
تعيين قيمت ديرتر انجام شود توليدكنندگان با مشكل جدي تري در 
امر توليد مواجه خواهند شد. حمل و نقل با افزايش 70 درصدي هزينه، 
دستمزد با حدود 39 درصد و بسته بندي با بيش از 70 درصد در كنار 
هزينه هاي سربار، ارقامي بود كه در رابطه با رشد هزينه توليد ماكاروني 
عنوان شــد. درصد بااليي از هزينه توليــد در صنايع غذايي طي يك 
سال اخير وابسته به افزايش قيمت مواد پتروشيمي مورد استفاده در 
بسته بندي ها بوده، اما نكته اي كه بهتر است دست اندركاران اين صنعت 
درباره آن شفاف سازي كنند اين است كه با توجه به بسته بندي ساده 
محصوالت ماكاروني، رقم 70درصدي افزايش قيمت بر مبناي چند 

درصد افزايش هزينه در ديگر بخش ها بوده است.

نگراني ها درباره گراني ماكاروني
ماكاروني بدون شــك يكي از محبوب ترين مــواد غذايي در جهان و 
ايران اســت. اين غذا در ميان خانواده هــاي داراي فرزند محبوبيت 
مضاعفي دارد و كمتر كودكي اســت كه به اين غذا عاقه مند نباشد. 
اين محبوبيت و استقبال، تنوع محصوالت ماكاروني را در بازار مصرف 
ايران طي سال هاي اخير به شدت افزايش داده و امروز عاوه بر انواع 
ماكاروني هاي رشــته اي در طعم و رنگ و قطر متفاوت، محصوالت 
متنوعي از ماكاروني هاي شــكلي و فرمي هم به بازار راه يافته اند كه 
گرايش به اين ماده خوراكي را افزايش داده اند. محصول پرطرفدار ديگر 
در اين حوزه الزانياســت كه به نوبه خود در گسترش مصرف خانواده 
ماكاروني نقش مهمي داشته است. قيمت نسبتا مناسب اين محصول 
باعث شده عاوه بر خانه ها، رستوران ها و فست فودها نيز آن را در منوي 
ثابت خود قرار دهند و اين عامل در افزايش مصرف ماكاروني تأثيرگذار 
بوده است. در ميان خانواده مواد غذايي نشاسته اي گرچه ماكاروني با 
توجه به ذائقه ايراني ها جاي ثابتي دارد اما نمي توان افزايش قيمت برنج 
مخصوصا برنج ايراني را در افزايش مصرف آن ناديده گرفت. طي چند 
سال اخير قيمت برنج ايراني در بازار ايران به شدت افزايش يافته و از 
سال پيش قيمت برنج خارجي هم كه جاي ثابتي در سفره خانوارهاي 
كم درآمد داشت به 3برابر رسيده و دسترســي به برنج را براي اقشار 
ضعيف دشوارتر كرده است. اين در حالي است كه قيمت نان نيز 2ماه 
پيش افزايش يافت و حاال گراني 70درصدي ماكاروني، نگراني مردم را 
در زمينه تامين مواد غذايي بيشتر كرده است؛ مردمي كه قيمت تمام 
اقام غذايي شان از لبنيات تا گوشت و مرغ و تخم مرغ طي سال گذشته 
چندبرابر شده و قدرت خريدشان به سرعت و در جهت عكس حركت 

قيمت ها به صورت تصاعدي كاهش يافته است.

آماروارقامتوليدومصرف 
سال94 سرانه مصرف ماكاروني هر ايراني6.4كيلوگرم بوده است اما آمارهاي 
جديد نشان مي دهد در 6سال اخير اين سرانه 2 برابر شده است. به گفته 
فعاالن اين صنعت طي يك دهه گذشته سرانه مصرف ماكاروني در كشور 
به واسطه فرهنگسازي ، تبليغات، افزايش توليد، به روز شدن تكنولوژي 
خطوط توليد به 7تا 8كيلوگرم در سال رسيده است كه بر اين اساس ميزان 
مصرف اين ماده غذايي در ايران به مرز 500تا600هزار تن در سال مي رسد. 
پرطرفدار بودن ماكاروني باعث شده اين محصول در مسير رشد و افزايش 
توليد قرار گيرد و طي يك دهه اخير سرعت رشد توليد و ورود برندهاي 
جديد به بازار اين محصول بيشتر شده اســت. با افزايش سرانه مصرف 
ماكاروني در كشور، صنعت توليد و دانش پخت آن نيز گسترش يافت تا جايي 
كه ايران هم اكنون در توليد و حتي صادرات اين محصول يكي از كشورهاي 
مطرح به شمار مي رود. حضور برندهاي شناخته شده و خوش نام اين محصول 
در سطح بين المللي باعث شده اكثر كشورها با ماكاروني ايراني آشنا شوند 
و حجم صادرات افزايش يابد. عالوه بر كيفيت مورد تأييد ماكاروني ايراني 
قيمت مناسب آن نيز عاملي است كه باعث شده، توان رقابت با برندهاي 
مطرح جهان را داشته باشد. در 2سال گذشته كاهش ارزش ريال در برابر 
دالر باعث شد مزيت صادراتي در تمامي صنايع به ويژه آنها كه وابستگي 
كمتري به واردات داشتند افزايش يابد. گرچه شيوع كرونا در يك و نيم سال 
گذشته بر روند تجارت جهاني تأثير نامطلوبي گذاشته و صادرات و واردات 
اغلب كشورها را دچار نوسان كرده، صنايع غذايي ايران پس از بازگشايي 
مرزها تا حدودي توانسته اند حضور خود را در بازارهاي جهاني افزايش دهند، 

هرچند كه اين صنايع با مانع بلند تحريم نيز مواجه بوده اند.
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پيگيري

 تکمیل کارخانه پسماند بهشهر
با 8 میلیارد تومان اعتبار

 مديريــت پســماند در اســتان 
مازندران يكي از مشكالتي است 
كه سال ها براي آن راه حل اجرايي 
درنظر گرفته نشده. به عبارت ديگر با وجود تجربه موفق بسياري 
از شهرها و استان هاي كشــور در مديريت پسماند، مازندران 
با توليد بيش از 3هزار تــن زباله در روز هنوز بر اين مشــكل 
 فائق نيامده اســت. شــرق مازندران نيز طبيعتا از اين قاعده 

مستثني نبود.

افتتاح بي برنامه 
سال ها در ورودي بهشهر و در آســتانه جاده ورودي به منطقه 
تاريخي، گردشگري و ســايت جهاني عباس آباد، تپه اي قرار 
داشت كه مي توانست تپه اي سبز، خرم و زيبا مانند همه مناظر 
پيرامونش باشد. اما حجم باالي دپوي زباله در اين منطقه آن را 

به »آشغال تپه« معروف كرد. 
بوي زهم و ناخوشايند اين منطقه، همراه با منظره اي نازيبا در 
مجاورت يكي از زيباترين مناطق كشــور، همچنين آلودگي 
ناشي از انباشــت زباله ها پس از سال ها مســئوالن و مديران 
محيط زيست و سازمان پســماند كشــور را برآن داشت تا با 
تصويب ساخت كارخانه كمپوست در شرق مازندران، فضا را به 
نفع حفظ بهداشت عمومي شهروندان اين منطقه تغيير دهد. 
اگرچه كلنگ ســاخت كارخانه در سال1387 به زمين خورد، 
اما كمبود منابع مالي مانند هميشه افتتاح و بهره برداري از آن 
را تا سال94، همزمان با ســفر هيأت دولت به استان مازندران 

به تأخير انداخت.
اين كارخانه در حالي با ظرفيت اســمي 250تن زباله در روز 
افتتاح شد كه نداشتن جاده دسترسي، نبود دستگاه ريجكت، 
پرس و خردكن زباله و مكنده پالســتيك عمال بســياري از 
بخش هاي آن را غيرفعال كرد. به اين ترتيب كارخانه اي كه قرار 
بود بار تبديل زباله به كود در شهرهاي شرق استان را به دوش 

بكشد، عمال كارايي نداشت.
 بهمن ســال1399 اما، معاون عمراني اســتانداري مازندران 
از تخصيص 4ميليارد تومان اعتبار بــراي تكميل بخش هاي 
كارخانه خبر داد. اين كارخانه اكنون با ظرفيت 90تن زباله در 

روز فعاليت مي كند.

درخواست از وزارت کشور
حاال اما شهردار بهشهر از آمادگي شــهرداري براي تكميل و 
توسعه كارخانه و ساخت سالن تخمير براي آن خبر مي دهد. 
پوريا ميرزنجاني با اعالم اينكه هزينه توسعه اين طرح برآورد 
شده است به همشهري مي گويد: اين موضوع به عنوان يكي از 
مطالبات شهرداري و شهروندان بهشهر در سفر معاون عمراني 

وزير كشور اعالم و نظر موافق ايشان هم گرفته شد.
وي با بيان اينكه تامين دستگاه زباله سوز و ساخت سالن تخمير 
براي كارخانه كمپوست شهرداري ضروري است، ادامه مي دهد: 
اين اقدام نه فقط به نفع شهر بلكه يكي از نيازهاي ضروري شرق 

مازندران است.
 اگر وزارت كشــور درباره اعتبار به ما كمك كند، شــهرداري 
آمادگي اقــدام عاجل در اين حوزه را اعالم كرده اســت. البته 
مسائل ديگري هم مانند ضرورت تملك و تعريض خيابان امام 
خميني)ره( به عنوان يكي از شريان هاي اصلي و حياتي شهر، 
همچنين موضوع جابه  جايي ساختمان شــهرداري و احياي 
دوباره ساختمان فعلي اين نهاد به عنوان باغ موزه با معاون وزير 

كشور مطرح شده است.

کارخانه پسماند؛ مطالبه مردم
نماينده شرق مازندران در مجلس شوراي اسالمي نيز تكميل 
و توســعه اين كارخانه را يكي از ضرورت هاي شــهر و يكي از 

مطالبات مهم مردم از دولت مي داند.
غالمرضا شــريعتي به همشــهري مي گويد: مجمــوع اعتبار 
مورد نياز بــراي تكميل اين كارخانه تا رســيدن به فعاليت با 
همه ظرفيت 11ميليارد تومان اســت. دولت در سال گذشته 
 حدود 3ميليارد آن را تخصيص داد و نياز به تخصيص 8ميليارد

 ديگر است.
او با بيان اين موضوع كه در شهرســتان هاي شرقي مازندران 
دچار مشكل جدي مديريت پســماند هستيم، ادامه مي دهد: 
بايد با تمام توان براي تكميل اين طرح تالش كنيم. انتظار ما 
اين اســت كه دولت نيز به اين مطالبه به حق شهروندان شرق 

استان توجه ويژه كند.

  
هر روز حدود 3هزار تن زباله در مازندران توليد مي شود كه اين 

رقم در تعطيالت تا 3برابر افزايش مي يابد.
نبود زيرساخت هاي دفع بهداشتي زباله و كمبود فضا براي دپو 
در همه شهرســتان هاي مازندران سال هاست محيط زيست و 
سالمت همه مردم اين استان را به شدت تهديد مي كند و زباله 
را به زخم عفوني اين استان تبديل كرده است. حدود 30سايت 
دپوي زباله بدون زيرساخت هاي اصولي نزديك مناطق مسكوني 
يا در جنگل هاي مازندران وجود دارد كــه روزانه  هزاران ليتر 

شيرابه از آنها وارد طبيعت مي شود.
ســايت های عمارت آمل، انجيل ســی بابل، پرده سر تنكابن، 
گويچاله ساری، اندرگلی شــيرگاه، اليماالت نور و بسياری از 
نقاط ديگر نمونه های بحرانی دفع زباله در مازندران هســتند. 
برای مديريت پسماند توليدی استان ساخت 2نيروگاه زباله سوز 
از يك دهه پيش در دستور كار قرار گرفت. آذر پارسال نيروگاه 

نوشهر افتتاح شد، اما نيروگاه ساری هنوز ساخته  نشده است.

 

ستاره حجتي
خبرنگار

  رشد صددرصدي بستري ها در مازندران
 

به گزارش گروه ايرانشهر، مازندران از حدود 2هفته 
پيش به طور رسمي وارد موج پنجم كرونا شد و روند 
رو به افزايش شيوع كرونا در آن همچنان ادامه دارد. 
طبق آخريــن آمارها هم اكنون 9شهرســتان نور، 
نوشهر، آمل، محمودآباد، بابل، قائمشهر، چالوس، 
سوادكوه و ســاري در وضعيت قرمز كرونايي قرار 
دارند كه در اين بين، آمل وضعيت فوق حاد كرونايي 
دارد؛ شهرستاني كه از هشتم تير به عنوان نخستين 
شهرستان مازندران در موج پنجم وارد وضعيت قرمز 
شد و روند شيوع كرونا در آن به دليل رعايت نشدن 
پروتكل هاي بهداشــتي با سرعت بيشتري در حال 
افزايش اســت. درحالي كه تعداد بستري شــدگان 
كرونايي مازندران تا روز 11تيــر 564نفر بود روز 
سه شنبه 15تير اين تعداد از مرز هزار نفر نيز گذشت 

كه رشد صد در صدي طي 4روز را نشان مي دهد.
معاون بهداشتي دانشــگاه علوم پزشكي مازندران 
به همشهري مي گويد: وضعيت موجود با توجه به 
كاهش رعايت پروتكل هاي بهداشتي در مازندران 
طي هفته هاي اخير به ويــژه در تبليغات انتخاباتي 
و جشــن هاي پيروزي برخي نامزدهــا كامال قابل 
پيش بيني بــود و انتظار همين روند افزايشــي را 
داشتيم. البته كمي زودتر از انتظارمان اين وضعيت 
رقم خــورد. آمارهاي مربــوط به افزايــش تعداد 
بستري شدگان و شناسايي موارد ابتال و مراجعات 
ســرپايي نيز نشــان مي دهد كه احتماال از هفته 
آينده بايد منتظر افزايش فوتي ناشــي از كرونا در 

مازندران باشيم.
قاسم اويس اظهار مي كند: وقتي مسافران بي توجه 
به محدوديت ها وارد استان مي شوند و بوميان هم در 
مهماني ها و جشن ها حضور مي يابند و آخر هفته ها 
به ييالق مي روند، نتيجه اي جز اين نمي توان انتظار 
داشت. به هر حال بايد منتظر روزهاي سخت تري 
براي مازندران باشيم و تعداد شهرستان هاي قرمز نيز 
افزايش مي يابد. خوشبختانه از نظر زيرساخت هاي 
درماني براي شناسايي، تست كرونا، بستري عادي 
و مراقبت هاي ويژه، تأمين اكسيژن و ساير خدمات 
وضعيت مناسبي داريم اما اگر در شرايطي كه امكان 
بستري 2500نفر را داريم، تعداد مبتاليان به صورت 
انفجاري افزايــش يابد و مثال به 3هزار نفر برســد 

طبيعتا با مشكل مواجه خواهيم شد.
بررسي آخرين وضعيت رنگ بندي كرونايي نشان 
مي دهد كــه ســرعت افزايش شــيوع در مناطق 
گردشــگرپذير به مراتب بيشتر اســت؛ براي مثال 
نوشهر كه در رنگ بندي پيشين وضعيت زرد داشت، 
بدون اينكــه وارد وضعيت نارنجي شــود ناگهان 
در وضعيت قرمز قــرار گرفت. با توجــه به حضور 
هفتگي مسافران در اين اســتان و روند بي توجهي 
به پروتكل هاي بهداشــتي انتظار مي رود مازندران 

روزهاي سخت تري را پيش رو داشته باشد.

    محدوديت هاي جديد در اصفهان 

تا چند روز قبل فقط اردستان در اصفهان قرمز بود 
اما از ديروز مركز استان هم به همراه كاشان به قرمز 
تغيير رنگ داده اند. با قرمزشدن 2شهر ديگر از اين 
استان بحراني بودن آن اثبات شده است. سخنگوي 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درباره افزايش ميزان 
بستري ها در اين استان به همشهري مي گويد: قبل 
از هرچيز بايد به اين نكته توجــه كنيم كه ميزان 
بستري در يك استان با جمعيت آن رابطه مستقيم 
دارد. اصفهان 4/5ميليــون نفر جمعيت دارد و اين 
يكي از داليل باالبودن آمار بســتري در اين استان 

است.
آرش نجيمي با بيان اينكه پس از موج چهارم ميزان 
بســتري در اســتان به روزي 600نفر هم رسيده 
بود، مي افزايد: آمار بســتري ها به مرور كاهش پيدا 
كــرد و در نقطه اي ثابت ماند. اوايــل خرداد روزانه 
150نفر بستري داشــتيم، اما اين تعداد در همين 
نقطه ماند و كاهشي نشد. اين موضوع هشدار دهنده 
بود و در روزهاي قبل هم با درگيرشدن استان هاي 
اطراف به ويروس جديد احتمــال داديم يك روند 
 انفجاري بيماري در اســتان رخ دهــد كه اكنون 

شاهد آن هستيم.

وي با اشــاره به اينكه بســتري هاي جديد استان 
اصفهان در روزهاي اخير حدود 200نفر بوده است، 
مي گويد: در شبانه روز گذشته هم 180شهروند در 
استان بستري شــده اند. احتماال درگير موج پنجم 
شده ايم و حتي ممكن است اين موج از موج قبلي كه 

بسيار طوالني مدت هم بود، بدتر باشد.
ســخنگوي دانشــگاه علوم پزشــكي اصفهان از 
بســتري بودن بيش از  هزار نفر در بيمارستان هاي 
اين استان خبر مي  دهد. او درباره شيوع دلتا كرونا 
در اصفهان نيز مي گويد: براي تشخيص اين سويه از 
كرونا بايد نمونه ها به انستيتوپاستور تهران فرستاده 
شده و در آنجا آزمايش انجام شود. هم اكنون هيچ 
پاسخي مبني بر ابتالي بيمار مشخصي در اصفهان 
به اين ويروس به ما داده نشــده اســت اما با توجه 
به عالئم باليني بيماران مي توان گفت شــهروندان 

اصفهاني هم با اين ويروس درگير هستند.
نجيمي با بيان اينكه مهم نيست چه نوع ويروسي در 
استان شيوع داشته باشد، تأكيد مي كند: روش هاي 
پيشــگيري و درمان در همه ســويه هاي بيماري 
يكسان هستند و مردم و مســئوالن به جاي آنكه 
نگران نوع بيماري باشند بايد از عاد ي انگاري پرهيز 
و براي پيشــگيري بهتر بيماري تــالش كنند زيرا 
يكي از داليل اصلي شيوع دوباره بيماري در استان 

رعايت نكردن درست پروتكل هاي بهداشتي است.
وي دربــاره محدوديت هــاي كرونايــي نيز اظهار 
مي كند: از امروز چهارشــنبه محدوديت هاي ويژه 

شهرهاي قرمز دوباره اجرا مي شود.

  طراحي دومین بیمارستان صحرايي در فارس

شهرهاي اســتان فارس از جنوب به شمال در حال 
قرمز شدن هستند و همسايگي اين استان با 2استان 
بحراني بوشهر و هرمزگان را مي توان مهم ترين عامل 

شيوع ويروس دلتا دانست.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شيراز با بيان 
اينكه زنگ خطر موج جديد با واريانت دلتا يا هندي 
از اواخر ارديبهشت به صدا درآمده است به همشهري 
مي گويد:  شهرستان  المرد در همسايگي با پارسيان 
هرمزگان و مهر در همســايگي با عســلويه بوشهر 
شرايط بحراني دارند و نقشه فارس هم دقيقا از همين 
شهرهاي جنوبي قرمز شــد و پيش بيني مي كنيم 

هفته آينده نيمي از استان به رنگ قرمز درآيد.
عبدالرســول همتــي با بيــان اينكــه هم اكنون 
15شهرستان قرمز هســتند و موارد بستري و ابتال 
نشــان مي دهد شــيراز هم در روزهاي آينده قرمز 
خواهد شــد، مي افزايد: مراجعه به مراكز سرپايي 

استان نسبت به هفته گذشته دوبرابر شده است.
به گفته وي، روزانــه حدود 300مــورد جديد در 
شيراز بستري مي شــوند و تقريبا هر روز 2هزار نفر 
در بيمارستان ها بستري هستند  و به همين دليل، 
استان هم اكنون با كمبود تخت هاي بستري مواجه 

است.
همتي در اين بــاره توضيح مي دهد: ســناريوهاي 
مختلفي را طراحي كرديم. در زمان خاموشي پيك 
فقط 3بيمارســتان مرجع كرونايي علي اصغر)ع(، 

شــهيد فقيهي و شــهيد چمران فعال هستند. با 
تكميل ظرفيت اين 3بيمارســتان بيمارستان هاي 
خصوصي وارد عمل مي شوند و در سناريوي سوم، 
بيمارستان پشتيباني كه با كمك ارتش راه اندازي 
شده است، فعال مي شود. هم اكنون از 2سناريوي 
اول عبور كرده  و وارد مرحله سوم شده ايم. با وجود 
اينكه در موج هاي قبلي اين 3سناريو كافي بود، اما در 
پيك فعلي بيم كمبود تخت وجود دارد و به همين 
دليل در حال برنامه ريزي براي راه اندازي بيمارستان 

دوم پشتيبان با همكاري سپاه هستيم.
معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشــكي شيراز با 
بيان اينكه بيمارســتان هاي صحرايي و پشتيبان 
زيرنظر بيمارستان مســلمين شيراز فعال هستند، 
ادامه مي دهد: 44مركز 16ساعته در استان فارس 
كه در حالت عــادي 11مورد فعال هســتند، اما با 
 توجه به ميزان مراجعه ها همه ايــن مراكز مجدد 

فعال شده اند.
او توضيح مي دهد كه بسياري از اعتبارات دانشگاه 
علوم پزشكي صرف مقابله با كوويد-19 مي شود و به 
همين دليل الزم است كه در زمان پيك، وزارتخانه 
توجه بيشتري به دانشگاه هاي درگير اختصاص دهد 

تا بتوانند تجهيزات و نيروي انساني را آماده كنند.
در شــبانه روز گذشــته 286بســتري جديــد، 
1086مبتالي جديــد و 11فوت جديــد به ثبت 
رســيده اســت و از مجموع 1414نفر بستري در 
بيمارســتان هاي اســتان 179نفــر در بخــش  

مراقبت هاي ويژه بستري هستند.

   افزايش بستري ها در کرمان 

همسايگي كرمان با هرمزگان و سيستان وبلوچستان 
شهرهاي اين استان را هم درگير سويه دلتاي كرونا 
ويروس كرده است. ديروز شــهربابك هم به جمع 
كرمان، رفسنجان، سيرجان، بم، ريگان، نرماشير، 
فهرج، رابــر، ارزوئيه، جيرفت، عنبرآبــاد، فارياب، 
رودبارجنوب، كهنوج، منوجان و قلعه گنج پيوست 
تا كرمان تا يكسره قرمز شدن راه چنداني پيش رو 

نداشته باشد.
در شبانه روز گذشــته كرمان 144بستري جديد 
داشت و به اين ترتيب رتبه بااليي در ميزان بستري 
بيماران كرونايي را به خود اختصــاص داد. معاون 
بهداشتي دانشــگاه علوم پزشــكي كرمان درباره 
وضعيت كروناي اين استان به همشهري مي گويد: 
شــهرهاي مختلف اســتان وضعيت هاي متفاوتي 
دارند. به عنوان مثال بم و جيرفت از جمله  شهرهايي 
هستند كه قبال چندان درگير كرونا نبودند و مردم 
آنها به دليل ابتالي كمتر به بيماري در مقابل ويروس 
بسيار حساس هستند و همين موجب شد در موج 

جديد به سرعت مبتال شوند.
حســين صافي  زاده با بيــان اينكه همســايگي با 
هرمزگان و سيستان وبلوچســتان و رفت وآمد زياد 
مردم 2استان هشدار درگير شدن در موج پنجم را 
داده بود، مي افزايد:  به احتمال زياد و با آنكه رسما در 
استان تأييد نشده است ويروسي كه هم اكنون مردم 

را مبتال مي كند سويه دلتاست.
صافي  زاده درباره ظرفيت بيمارســتان هاي استان 
هم توضيــح مي دهد: فعال با كمبــود تخت مواجه 
نيســتيم، اما اگر شــرايط به همين شــكل پيش 
رود شهرســتان هاي كوچك تر ما ممكن اســت با 
مشكل مواجه شــوند. از نظر امكاناتي مثل دستگاه 
اكسيژن ساز و مانند آن هم خوشبختانه در موج هاي 
قبلي نياز استان را تامين كرده ايم و مشكلي در اين 

زمينه وجود ندارد.

  رايزني براي بسته شدن مرزهاي خراسان رضوي 

خراســان رضوي جمعيت زيــادي دارد و همين 
جمعيت زياد، حضور اتباع خارجــي و تردد زائران 
از مناطق مختلف كشور موجب شده است كه اين 
استان هم در زمره استان هاي بحراني قرار گيرد. آمار 
باالي مراجعه روزانه، ابتال و بســتري جديد در اين 
استان نشان مي دهد در روزهاي آينده بايد منتظر 

خيز جديدي از بيماري باشيم.
هم اكنون روزانه فقــط 2100نفر به مراكز منتخب 
16ساعته مشــهد مراجعه مي كنند و همين آمار، 

مشهد را در وضعيتي نگران كننده قرار داده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد با بيان 
اينكه مركز استان و بينالود روز گذشته قرمز اعالم 
شــده اند به همشــهري مي گويد: خراسان رضوي 
مسافرپذير اســت و عالوه بر ورودي باالي مسافر 
به استان، خود خراساني ها هم سفرهاي زيادي به 

خارج از استان مي روند.
مهدي قليان تأكيد مي كند كــه به دليل جمعيت 
باال و ترددهاي بســيار نمي توان خاستگاه ويروس 
دلتا را در خراســان رضوي يافت، اما آمادگي بروز 
بحران احتمالي با توجه به تجربه هاي قبلي در استان 
وجود دارد. او توضيح مي دهد:  با توجه به ناامني ها در 
افغانستان  مرزهاي خراسان رضوي هم از نظر امنيتي 
و هم از نظر بيماري به شــدت تحت كنترل است. 
اين آمادگي در استان وجود دارد تا درصورت لزوم 
اردوگاه موقت در مرز تعبيه شود. قليان با بيان اينكه 
محدوديت ترددهاي مرزي تا 2هفته پيش برقرار بود 
و رايزني براي بسته شدن مرز در حال انجام است، 
ادامه مي دهد: در هرات كشور افغانستان يك مركزي 
راه اندازي شده است كه با تســت و بررسي افراد به 
آنها كارت سالمت مي دهند و در واقع اتباع با داشتن 

كارت سالمت مجاز به ورود هستند. 
با وجود اين اگر كسي مشكوك به كرونا باشد امكان 
ورود نخواهد داشــت. وي با بيان اينكه خراســان 
رضوي 4موج كرونا را پشت سر گذاشته است توضيح 
مي دهد كه در شبانه روز گذشته 235بيمار جديد در 
مراكز درماني بستري شده اند و تعداد كل بستري ها 

به 777نفر رسيده است.

5استاندرآستانهروزهایسختکرونایی
 آمار بستری روزانه در استان های مختلف نشان می دهد فارس، خراسان رضوی، مازندران، اصفهان و كرمان 

با رشد فزاينده ابتال و بستری بايد منتظر روزهای بحرانی باشند

 27شهرستان جديد به فهرست شهرستان هاي قرمز 
اضافه شده اند تا تعداد شهرستان هاي قرمز کرونايي گزارش 

در کشور به 120مورد برسد.
همانطور که پیش بیني ها نشان مي داد ويروس جهش يافته کرونا 
از جنوب و جنوب شرقي به مرکز و شــمال کشور رسیده است و 
در کنار سیستان وبلوچستان، تهران و هرمزگان آمارهاي ابتال و 
بستري روزهاي اخیر در 5استان فارس، خراسان رضوي، مازندران، 
اصفهان و کرمان هم شــرايط نگران کننده اي را رقم زده. هرچند 
سیستان وبلوچستان با بستري روزانه بیش از 400بیمار کرونايي 
و محرومیت هاي بســیار همچنان بحراني ترين استان محسوب 

مي شود اما آمارهای بستری جديد در فارس )286(، خراسان رضوی 
)235(، مازندران )215(، اصفهان )180( و کرمان )144( نشــان 
می دهد اين استان ها هم شرايط خوبی ندارند و احتمال بحرانی 

شدن در روزهای آينده را خواهند داشت .
در گلستان هم با اينکه آمار بستري روزانه هنوز زير 100نفر است، اما 
تردد زياد بین اين استان و سیستان وبلوچستان نگراني ها درباره 
شیوع ويروس دلتا را افزايش داده است. نگراني ها در حالي ادامه 
دارد که قطعي مداوم برق هم در اين استان شرايط خاصي را رقم 
زده به طوري که با قطعي برق و بعد از آن آب، برخي بیمارستان هاي 

استان به صورت سیار آبرساني شده اند.

شهرهایجدید
دروضعيتقرمزکرونا

عــالوه بــر شهرســتان هاي قرمــز 
قبلــي از امروز)چهارشــنبه 16تیر( 
عجب شیر)اســتان آذربايجان شرقي(، 
اصفهــان، کاشان)اســتان اصفهان(، 
کرج)استان البرز(، ايالم)استان ايالم(، 
دشتســتان، کنگان)اســتان بوشهر(، 
رباط کريم، شــهريار، پیشوا)اســتان 
تهــران(، مشــهد و بینالود)اســتان 
خراســان رضوي(، شیروان)اســتان 
خراسان شمالي(، چابهار)استان سیستان 
و بلوچســتان(، شیراز)استان فارس(، 
بابل، ساري، سوادکوه، نور، نوشهر)استان 
مازندران(، جاسك)استان هرمزگان(، 
فارسان، لردگان)اســتان چهارمحال و 
بختیاري(، شهربابك)اســتان کرمان(، 
و  کهگیلويــه  بويراحمد)اســتان 
بويراحمد(، رشت)استان گیالن( و بافق، 
بهاباد)استان يزد( در وضعیت قرمز قرار 
مي گیرند. براســاس آخرين آمار اعالم 
شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکي، 120شهرستان قرمز، 
182شهرستان نارنجي، 146شهرستان 
زرد هستند و هیچ شهرستاني آبي نیست.

کرونا
وقطعیبرق

خاموشــی های فراگیر روزهای گذشته 
مردم را نگران وضعیت بیمارستان ها کرده 
است، زيرا بسیاری از آنان در آی سی يوها 
با مرگ وزندگی دست وپنجه نرم می کنند 
و خطر قطعی برق جان بیماران کرونايی را 

تهديد می کند. 
با اين حال، بــه گفتــه آرش نجیمی، 
ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان هیــچ فوتی ناشــی از قطعی 
برق در بیمارســتان های استان گزارش 
نشده  و تمام بیمارستان ها به تجهیزات 
 يو پی اس بــرای جلوگیــری از قطعی

مجهز هستند. 
حسین علیزاده، مدير امور ديسپاچینگ و 
فوريت های برق شرکت توزيع برق شمال 
استان کرمان هم قطع برق بیمارستان ها 
را آخرين اولويت قطع برق در اين استان 

می داند.
همچنین به گفته روابط عمومی شرکت 
توزيع نیروی برق تهران برق بیمارستان ها 
 و مراکــز نگهــداری واکســن های
  کوويد-19 اين شــهر قطع نشــده و

 نخواهد شد.

واکسيناسيون
درصورتتأمينواکسن

رئیــس مرکز مديريت شــبکه بهداشــت 
وزارت بهداشــت، درمان  و آموزش پزشکي 
درباره ادامه روند اعالم گروه ســني جديد 
براي تزريق واکســن کرونا گفت: تزريق به 
 گروه ســني جديد منوط بــه ورود و تامین 
واکسن اســت. هر زمان واکســن به اندازه 
گروه هاي ســني تامین شود و مطمئن شويم 
هر دو نوبت واکسن را مي توانند تزريق کنند، 
اعالم خواهیم کرد.  جعفرصــادق تبريزي 
درباره واکسیناســیون گروه  سني 50سال 
به باال در اســتان هايی با درگیري باال بیان 
کرد: استان هاي با ريســك باال مشمول اين 
تصمیم مي شوند که شــیوع بیماري از نوع 
واريانت دلتا را دارند.  سیستان و بلوچستان، 
کرمان، بوشــهر و هرمزگان مدنظر هستند 
 که درصورت تامین واکســن  اين گروه های 
سني را براي واکسیناسیون فراخوان مي کنیم.

يم
سن

س:  ت
عك
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2۹استان از 31 استان ايران با فرونشست 
فرو

روبه رو هستند. تغيير اقليم و خشكسالي نشست
و دخالت بشر در محيط زيست مهم ترين 
عوامل فرونشســت زمين در ايران هستند كه هر يك 
نقش عمده اي در بحراني شــدن شرايط دارند و هنوز 
هيچ اقدام مؤثري براي كاهش ســرعت اين پديده در 

كشور صورت نگرفته است.
آنگونــه كه آمارها نشــان مي دهد، نرخ فرونشســت 
زمين در كشــور روزبه روز در حال تشــديد اســت و 
عملكرد دستگاه هاي مرتبط با اين حوزه رضايت بخش 
نيست؛ چرا كه اين دستگاه ها در راستاي كاهش نرخ 

فرونشست تصميمات قاطع و محكم اتخاذ نكرده اند.
بدين ترتيب ضرورت بازنگري در بهره برداري از چاه ها، 
برداشت آب از ســفره هاي آب زيرزميني و مديريت 
منابع آب نه يك اقدام مهم كه يك نياز مبرم و حياتي 
اســت كه نپرداختن به آن ۹3درصد كشور را تهديد 
مي كند. رئيس سازمان نقشــه برداري كشور با تأكيد 
بر اينكه زمين ايران در حال نشســت است، مي گويد: 
براي جلوگيري از روند افزايشــي نرخ فرونشست نياز 
به قدرتي فراتر از قدرت هاي اجرايي است و درصورتي 
كه جلوي اين روند گرفته نشود، شاهد تخريب بزرگ 

زيست محيطي خواهيم بود.
غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي به ايسنا گفته است كه 
با گستردگي چنين پديده نگران كننده اي، الزم است 
مسئوالن تصميمات قاطع در اين زمينه بگيرند، چرا كه 
ايران در حال نشست است. سازمان نقشه برداري كشور 
براي پايش پديده فرونشست زمين در ايران تاكنون، 
110نقطه و 44منطقه را در وضعيت بررسي و پايش 
اين سازمان براي برآورد نرخ فرونشست زمين در ايران 
قرار داده و   همه اطالعات آن و ميزان نرخ فرونشست 
زمين را هم به مسئوالن مربوط ارسال كرده است. ولي 
آنطور كه جعفــرزاده ايمن آبادي اعالم كرده اســت، 
دستگاه هاي مرتبط برنامه هاي خود را در كاهش اين 

بحران زيست محيطي حتي اعالم هم نكرده اند.
رئيس سازمان نقشه برداري كشــور با تأكيد بر اينكه 

فرونشســت يك مخاطــره غيرقابل جبران اســت، 
مي گويد: راه برون رفت از اين بحران آن اســت كه از 
هم اكنون درهاي چاه ها بســته و برداشــت آب هاي 
زيرزميني متوقــف و برنامه هاي نگهداشــت ذخاير 
زميني اجرايي شــود. وي با انتقاد از نحوه جمع آوري 
آب هاي ســطحي، تأكيد كرد: به بهانــه جمع آوري 
آب هاي سطحي اقدام به آسفالت كردن زمين شده كه 

اين امر موجب كاهش نفوذپذيري زمين شده است.

سرعتفرونشستدرايران
فرونشســت در برخي نقاط كشــور مخاطره انگيز و با 
ســرعت باال در حال ايجاد است. هفته گذشته بود كه 
مؤسسه تحقيقاتي »اينتل  لب« تصاوير ماهواره اي در 
زمينه فرونشست زمين در اطراف تهران را منتشر و از 

آن به عنوان »بمب ساعتي بي صدا« ياد كرد.
براساس اين گزارش، سطح درگيري زمين در پيرامون 
جنوب غرب شهر تهران و برخي نقاط كشور با پديده 
فرونشســت طي يك دهه گذشــته تقرييا 2تا3برابر 
شده است. همچنين اســتخراج بيش از حد آب هاي 
زيرزميني جنوب تهران موجب فرونشســت ساالنه 
2۵ســانتي متري زمين در برخــي از مناطق تهران 

شده است.
دفتر بررسي مخاطرات زمين شناسي و زيست محيطي 
سازمان زمين شناسي نيز در اين باره اعالم كرده است، 
آنچه ايران به عنوان فرونشست زمين با آن مواجه است، 
در دشت هايي كه از رســوبات يا خاك ريزدانه در آنها 
تشكيل شده اند، رخ مي دهد. رسوبات ريزدانه بيشتر در 
زمين هاي كشاورزي واقع در حاشيه شهرها و روستاها 
قرار دارند. بدين ترتيب فرونشست زمين ارتباط بسيار 
مستقيمي با بهره برداري از منابع آب هاي زيرزميني 
دارد. اين وابستگي تقريبا اثبات شده است، ضمن آنكه 
سابقه و رخداد فرونشست، جديد نيست و چندين دهه 
است كه اين رخداد در كشورهايي مانند آمريكا با نرخ 

باال در حال رخ دادن است.

مرگآبخوانها
موضوع فرونشست زمين دشــت ها و مناطق مختلف 
كشور سابقه اي 2۵ساله دارد و هشدارها از همان روزها 

آغاز شده، اما شرايط هنوز كنترل نشده است. از همان 
سال ها تاكنون فرونشست زمين كالنشهرهايي مانند 
تهران، اصفهان، كرج، مشــهد و دشت هايي همچون 
مرودشت فارس و رفسنجان استان كرمان را با چالش 
مواجه كرده و هر روز بر وســعت و شــدت آن افزوده 
مي شود. براساس اعالم ســازمان نقشه برداري كشور، 
از يكســو فشــار بر منابع آب زيرزميني در برداشت 
از ســفره هاي زيرزمينــي آب و از يك ســوي ديگر 
قابليت نشســت زمين در آبخوان ها و سفره هاي آب 
زيرزميني، موجب شكل گيري برهمكنشي شده و نرخ 
نشست زمين، جابه جا و سال به سال متغير مي شود. 
بدين ترتيب ايجاد فرونشســت در زميــن به معناي 
مرگ آبخوان هاســت. وقتي كه ذرات آبخوان ها بر اثر 
فرونشست زمين جمع و فشرده مي شوند، ديگر قابليت 
بازگشت به وضعيت اوليه را ندارند؛ از اين رو فرونشست 
به عنوان يك مخاطره غيرقابل بازگشــت محســوب 
مي شود. در چنين شــرايطي، بر اثر فرونشست زمين 
ظرفيت بهره برداري از آبخوان از دســت خواهد رفت. 
اين امر فارغ از ساير مخاطراتي است كه فرونشست در 
سطح و پي سازه ها و يا ايجاد ترك و شكاف در سازه ها 
به ويژه ســازه هايي كه طولي هســتند مانند خطوط 
جاده هــا و راه آهن، خطوط انتقال بــرق و گاز، نفت و 
يا ســازه هايي كه ترازبندي آنها بايد دقيق باشد مانند 

پااليشگاه ها و نيروگاه ها ايجاد مي كند.

ركورددارانفرونشست
مطالعات سازمان نقشــه برداري كشور نشان مي دهد 
استان اصفهان بدترين استان كشــور به لحاظ وقوع 
مخاطره فرونشست اســت. پس از اين استان، تهران 
در رتبه دوم پرمخاطره ترين اســتان كشــور در نرخ 
فرونشســت قــرار دارد. در اين فهرســت همچنين 
اســتان هاي البرز، خراســان رضوي، فارس و كرمان 
نيز فرونشســت باال دارند. البته فرونشســت در همه 
دشت هاي كشور كه داراي آب شيرين قابل برداشت 
هســتند، وجود دارد. از ســويي پيش بيني مي شود 
كه در ميان اســتان هاي شمالي كشــور نيز به لحاظ 
عدم مديريت خشكسالي و تضييع منابع آب، 2استان 

گيالن و مازندران هم با فرونشست مواجه شوند.

نوردوز- نقطه صفر مــرزي؛ جاده هاي 
منتهي به مرز شمال غربي كشور  در اين سفر

سوي رود ارس، از 3هفته پيش با پالك 
خودروهاي غيربومي شــلوغ تر از هميشه شده است. 
خودروهاي شــخصي ايراني ها در خطــي كه ايران و 
ارمنستان را از يكديگر جدا كرده است به صف شده اند 
و پاركينگ مرزي ديگر جايي براي ماندگاري خودروي 

مسافراني كه عازم ارمنستان هستند ندارد.
ايراني ها حاال در جست وجوي سالمت و يافتن واكسن 
به ارزانترين شــكل ممكن راهي ارمنستان شده اند. 
ماندگاري در مرز به دليل خدمات الكترونيكي پرداخت 
عوارض خروج از كشــور هم كمتر شده است و ظرف 
چند دقيقه صف دريافــت مهر خروج از مــرز كوتاه 

مي شود.
ارمنســتان اگر تا پيش از اين، مقصد ســفر تفريحي 
ايراني ها بود حاالبرخــي از ايراني ها، بــه جاده هاي 
كشور زده اند تا خود را به نوار مرزي ايران و ارمنستان 
برســانند و تالش كنند تا از موهبت واكســن رايگان 

برخوردار شوند.
پير و جوان، زن و مــرد تفاوتي نــدارد. همگي روي 
صندلي هاي ســالن مســافري پايانه مــرزي نوردوز 
نشســته اند. برخي ماســك بر چهره دارنــد و برخي 
ديگر جواناني كه بدون هراس از ابتال به كرونا حتي در 
چند كيلومتري دريافت واكسن رايگان پروتكل هاي 
بهداشتي را كنار گذاشــته اند. سر در گوش يكديگر و 
بدون رعايت فاصله صحبت مي كنند. بدون آنكه حتي 
درصدي احتمال دهند در مسير ســفر به ارمنستان، 

خود ناقل و مبتال به كرونا شوند.
همين ديروز سخنگوي گمرك ايران در تماسي تلفني 
به همشهري خبر داد كه 3۹0شــهروند ايراني از مرز 
نوردوز وارد خاك ارمنستان شده اند و 360ايراني نيز از 

همين مرز وارد كشور شدند.
 اين آمار تنها مربوط به يــك روز ورود و خروج از مرز 
ارمنســتان از 3هفته پيش اســت كه ايراني ها براي 
دريافت واكسن رايگان و البته انگليسي آسترازنكا به 
آن كشور ســفر مي كنند و خودروي شان را پشت مرز 
ارمنستان پارك مي كنند و 8ساعت از نقطه سفر مرزي 
تا شهر ايروان را با اتوبوس هاي ارمنستان طي مي كنند 
تا دوز اول واكسن رايگان را در ارمنستان دريافت كنند.  
سخنگوي گمرك ايران به همشهري گفته است كه در 
3 ماهه نخست سال جاري ۵ هزار و 4۹2 ايراني از مرز 
نوردوز به ارمنستان سفر كردند. به گفته سيد روح اهلل 
لطيفي، از ابتداي تيرماه تاكنون كه بحث واكسن كرونا 
مطرح شــد، تعداد 2 هزار و 326 ايرانــي تنها از مرز 

نوردوز به ارمنستان سفر كرده اند.
دولت ارمنستان البته هيچ آماري از تعداد ايراني هايي 

كه براي دريافت واكسن به آن كشور سفر كرده اند در 
اختيار ندارد. حتي آنطور كه ســفارت ارمنســتان در 
تهران به همشهري خبر داده است، پيگيري آرتاشف 
تومانيان، سفير ارمنستان در تهران براي گرفتن آمار 
ايراني هاي واكسينه شــده در آن كشور براي آگاهي 
مخاطبان همشــهري از وزارت بهداشــت ارمنستان 
بي نتيجه بود. براساس آنچه مقامات مسئول در سفارت 
ارمنستان در ايران به همشهري خبر داده اند از ۵سال 
قبل كه توافقنامه لغو رواديد ميان ايران و ارمنســتان 
به امضاي 2كشور رسيد حتي وزارت خارجه ارمنستان 
نيز در موضوع آمار ايراني هايي كه به آن كشــور سفر 
مي كنند هيچ دخالتي ندارد. وزارت بهداشت ارمنستان 
نيز به سفير اين كشــور در تهران اعالم كرده است كه 
براي تزريق واكسن به گردشــگران هيچ تفاوتي بين 
آنها قائل نيست و به همين دليل آماري از مليت هاي 
مختلفي كه واكســن كرونا را در آن كشــور دريافت 

كرده اند جمع آوري نمي كنند.
مرز نوردوز كه حاال مهم تريــن كريدور ارتباطي ميان 
ايران و ارمنستان اســت، تبديل به پايانه اصلي خروج 

ايراني ها از كشور براي دريافت واكسن كرونا شده است.
 ايراني ها در اين گرماي تابستان ســختي سفر براي 
نجات از بيماري كرونا را به جــان مي خرند و خود را 
به پايانه نوردوز مي رســانند. آنها كه عوارض خروج از 
كشور براي يك بار خروج در سال را به مبلغ 400هزار 
تومان به صورت اينترنتي از گوشي موبايل يا از دستگاه 
خودپرداز نصب شده بر پايانه مرزي پرداخت كرده اند 

بالفاصله از مرز عبور مي كنند.
كاســتن از زمان انتظار در پايانه هاي مرزي پس از آن 
صورت گرفته اســت كه دولت ايران سياست تسهيل 
گردشــگري را در پيش گرفت و بــا ديجيتال كردن 
خدمات، ورود و خروج مســافران در پايانه هاي مرزي 

را تسريع كرد.
خان بهاءالديني يكي از مســافران ارمنستان است كه 
پس از يك سفر دو روزه به ارمنســتان براي دريافت 
واكســن آســترازنكا وارد خاك ايران شــده است. او 
مي گويد: واكسيناســيون رايگان در ارمنستان براي 
گردشگران انجام مي شــود و توسط يكي از اقوام خود 
كه در آن كشــور زندگي مي كند از اين موضوع مطلع 

اختصاصي از مرز ارمنستان

فرشيدساعي
كارشناس محيط زيست

نگاه خبرهاي كوتاه

سيدمحمدفخار
خبر نگار

محمدباريکانی
دبير گروه زيست بوم

تاالب ميانكالــه يكي از زيباتريــن و ارزشــمندترين تاالب هاي جهان 
محسوب مي شــود كه در فهرســت ذخيره گاه هاي طبيعي زيست كره 
ثبت شده است. اين تاالب زيبا ساالنه پذيراي خيل عظيمي از گونه هاي 

ارزشمند پرندگان مهاجر و مقصد مناسبي براي برگزاري تورهاي مختلف طبيعت گردي است. 
اين تاالب همچنين به بهشت پرنده نگري ايران هم معروف است، زيرا در فصول مختلف بيش 
از ۵0 گونه پرنده مهاجر و ســاكن در آن زندگي مي كنند و هر ســاله بيش از 600 هزار پرنده 
به منظور زمستان گذراني به اين تاالب مي آيند. ميانكاله حيات وحش بي نظيري دارد كه عالوه 
بر پرندگان متنوع، گونه هاي مختلفي چون گرگ، روباه، گربه  وحشي، خرگوش و گراز و...  نيز در 
آن زندگي مي كنند. اما متأسفانه سهم قابل توجهي از مديريت كارآمد و علمي نصيب اين نگين 
ارزشمند شمال كشور نشده و در سال هاي اخير اتفاقات ناگواري در اين تاالب رخ داده است؛ 
از آتش سوزي و كاهش تراز آب دريا كه منجر به خشــكي تاالب و افزايش شوري آب شده تا 
تغيير كاربري هاي غيرمجاز اراضي تاالب كه به علت عدم مديريت صحيح در برنامه ريزي آمايش 
منطقه بوده است و باعث ورود مازاد كود و ســم مصرفي در بخش كشاورزي و فاضالب هاي 

شهري به تاالب شده است.
در كنار اين موضوع شكار غيرمجاز و نبود مطالعات اقتصادي-اجتماعي و اكولوژيكي به منظور 
درنظر گرفتن نيازهاي بوميان اين منطقه همه و همه در نهايت باعث وقوع بحران هايي در اين 
منطقه شده است كه نمود عيني آن را در ماه هاي گذشته و با تلف شدن چندهزار پرنده مهاجر 
مشاهده كرديم كه نشان از آن داشت كه اين خانه مكان امني براي ميهمانان مهاجر خود نبوده 
است! اين آتش سوزي هاي گسترده در روزهاي اخير كه به گفته منابع محلي نتيجه   نبود ارتباط  
منظم و مستحكم مسئوالن اداره محيط زيست منطقه با بوميان بوده، ضربات  مهمي را بر پيكر 
كم جان اين زيست بوم ارزشــمند وارد كرد. جدا از اينكه چرا عوامل اين آتش سوزي تا به اين 
لحظه شناسايي و به مراجع قانوني معرفي نشده اند، مسئله اي كه زيست بوم ايران همواره از آن 
رنج مي برد عدم برقراري ارتباط مناسب با جوامع محلي است كه هميشه آسيب شناسي درباره 
آن را به روزهاي آتي موكول كرده و  در ادامه به ورطه فراموشي سپرده مي شود و اين دور باطل 
سال هاست كه در حال تكرار است. نســخه اي كه گره گشاي مشكالت فعلي در حوزه حفاظت 
بهتر و بيشتر از اين تاالب و ساير مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت  محيط زيست 
است، مشاركت دانشگاه ها و مشاوران آگاه  و صاحب نظران در تهيه برنامه اي جامع براي حفاظت 
علمي و غيرسنتي از مناطق تحت مديريت سازمان مربوطه است كه مي تواند با مشاركت جوامع 
محلي و آموزش آنها همراه باشد. بي شــك حذف بخش عمده و تأثيرگذار مناطقي كه از نظر 
اكولوژيكي از درجه بااليي براي حفاظت برخوردار هستند، تبعات جبران ناپذيري در پي دارد كه 
از نمونه هاي بارز آن اتفاقات اخيري است كه در ميانكاله، زاگرس و برخي نقاط ديگر از مناطق 
طبيعي كشور افتاد. چشم اميد دوستداران محيط زيست ايران بر سياست هاي دولت آينده در 
حوزه سازمان حفاظت محيط زيست و مديران و تصميم سازان ارشد اين حوزه دوخته شده  تا 
چاره اي عملي و نسخه  اي علمي براي بحران هاي موجود در حوزه محيط زيست كشور داشته 
باشند و زين پس شاهد اتفاقات خوب و تأثيرگذار در حفظ ميراث طبيعي براي آيندگان باشيم؛ 

اميدي كه تحقق يا عدم تحقق آن در ماه ها و سال هاي آينده مشخص خواهد شد.

ميانکاله؛قربانيجديدسوءمديريتها بارشبارانورعدوبرقدربرخياستانهايكشور
مديركل  پيش بيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي ضمن اشاره 
به وقوع رعد و برق و بارش باران در استان هاي ساحلي خزر و اردبيل، 
از وزش باد شديد در نيمه شرقي كشــور خبر داد. صادق ضياييان با 
اعالم اينكه تا جمعه 18تير به سبب جريانات شمالي در استان هاي 
ساحلي خزر و اردبيل بارش باران، گاهي رعد و برق، وزش باد شديد 
موقت و كاهش نســبي دما  پيش بيني مي شــود، به ايسنا گفت: در 
اين مدت درياي خزر نيز مواج خواهد بــود. همچنين امروز 16تير 
رگبار و رعد و برق  پراكنده در نيمه جنوبي سيســتان و بلوچستان، 
 جنوب كرمان و شمال و شرق هرمزگان  پيش بيني مي شود. به گفته 
مديركل  پيش بيني و هشدار سريع ســازمان هواشناسي، طي 2روز 
آينده شــرق درياي عمان مواج خواهد بود؛ همچنين از بعدازظهر 
امروز تا جمعه در نيمه شرقي كشور به ويژه در منطقه زابل وزش باد 
شديد و خيزش گرد و خاك رخ خواهد داد. آسمان تهران نيز امروز 
صاف و گاهي همراه با وزش باد با حداقل دماي 2۷ و حداكثر دماي 
40درجه سانتي گراد و طي روز  پنجشنبه)1۷تيرماه( صاف و گاهي 
همراه با وزش باد شديد با حداقل دماي 28 و حداكثر دماي 3۹درجه 

سانتي گراد پيش بيني مي شود.

هورالعظيمهنوزتشنهاست
آب رهاسازي شــده براي هورالعظيم كافي نيست. كرامت حافظي، 
فعال زيست محيطي خوزستان به مهر گفت: رهاسازي قطره چكاني 
يا موجي و نه پايدار و مداوم آب براي جريان زيستي كرخه و تأمين 
حقابه زيستي هورالعظيم كافي نيســت. وي افزود: هورالعظيم گنج 
تاالب هاي خاورميانه و زيستگاه گونه هاي فراوان با تنوع زيستي مانند 
انواع آبزيان و گونه هاي كنار آبزي است كه زندگي همه آنها وابسته به 
آب باكيفيت و كميت مناسب است. فعال زيست محيطي خوزستان 
تصريح كرد: متأسفانه براي تأمين آب هورالعظيم- اين زيستگاه پويا 
كه در هر مترمربع آن انواع ميكرو ارگانيسم ها و حيات زيست دارد- نه 
در مطالبه علمي و نه در گزارش دهي ها پيگيري نمي شــود. حافظي 
با اشاره به لزوم مطالبه صحيح در حوزه آب ادامه داد: مطالبه حقابه 
زيستي هورالعظيم يعني آب با كيفيت و در كميت مناسب به گونه اي 

كه حيات تاالب و زيستمندان، پويا و سرشار از طراوت باشد.

كاهش۵۰۰هکتاريتاالبآالگل
مســاحت تاالب بين المللي آالگل ۵00هكتار كاهش يافت. احمد 
احمدي، رئيس اداره حفاظت محيط زيست گنبدكاووس در اين باره 
به ايرنا گفت: به سبب افزايش دماي بي سابقه هوا و تبخير آب، كاهش 
نزوالت آسماني و رهاسازي بخشي از آب تاالب بين المللي آالگل براي 
مزارع پرورش ماهي و اراضي كشاورزي، مساحت اين پهنه آبي واقع 

در شمال اين شهرستان، ۵00هكتار كاهش يافت.  

93درصدايرانبافرونشستزمينروبهروست
طي يك دهه گذشته سطح درگيري زمين با فرونشست در برخي نقاط كشور 3برابر شده است

شده است.
اين مسافر، دوز اول واكســن خود را دريافت كرده و 
مي گويد چنــد روز ديگر هم بــراي دريافت دوز دوم 
واكسن به ارمنستان ســفر مي كند و عوارض دومين 

خروج خود از كشور اين بار به مبلغ 600هزار تومان را 
هم پرداخت مي كند.

ســخنگوي گمرك ايران به همشهري گفته است كه 
از يك ماه قبل كــه ايران و ارمنســتان مرزهاي خود 

را با رعايت پروتكل هاي بهداشــتي بــه روي يكديگر 
گشوده اند و واكسيناســيون رايگان به گردشگران در 
ارمنستان نيز آغاز شده اســت، روزانه به طور معمول 
۵0نفر به تعداد مســافران خروجي به مقصد كشــور 

ارمنستان از مرز نوردوز افزوده شده است.
سيدروح اهلل لطيفي به همشــهري گفت: در نخستين 
روز از بازگشايي مرز و همزمان با مطرح شدن موضوع 
واكسيناسيون رايگان گردشگران در ارمنستان، روزانه 
۵0مسافر خروجي به تعداد ايرانياني كه از مرز نوردوز 

وارد خاك ارمنستان شده اند افزوده شده است.
آمار خروج مســافران ايراني به سمت ارمنستان براي 
تزريق واكســن رايگان كرونــا البته تنهــا مربوط به 
سفرهاي زميني آن هم از مرز نوردوز است و اين آمار 
شامل مســافران هوايي به مقصد ارمنستان يا آنها كه 
در قالب تور به آن كشور سفر مي كنند نمي شود. آمار 
سفرهاي هوايي به ارمنستان طي 3هفته گذشته چنان 
شدت يافته اســت كه خطوط هواپيمايي ارمنستان 
تعداد پروازهاي خود از مقصد ايران به فرودگاه ايروان 
پايتخت آن كشــور را با 2پرواز افزايش به 11پرواز در 

هفته رسانده است.
با اين احتســاب اگر تعداد مســافران هر پرواز را در 
خوشبينانه ترين حالت 60مســافر درنظر بگيريم  در 
هفته در كمترين حالــت 660ايراني به صورت هوايي 

وارد كشور ارمنستان مي شوند.
تورهاي زميني ايران به ارمنستان در ارزان ترين حالت 
حدود 2تا 3ميليون تومان براي 3شــب و 4روز اقامت 

در آن كشور قيمت خورده است. 
سفر براي دريافت واكسن كرونا به ارمنستان از طريق 
تورهاي هوايي و اقامت در هتل هاي 4تا ۵ســتاره آن 
كشور نيز براي گردشگران ايراني كه به هدف دريافت 
دوز اول واكسن كرونا به آن كشور سفر مي كنند از 4تا 
11ميليون تومان به اعالم نايب رئيس انجمن صنفي 
دفاتر خدمات مســافرت هوايــي و جهانگردي ايران 

هزينه دارد.

دولتارمنستاندرتزريقواكسنكرونابهشهروندان
خودچگونهعملكردهاست؟

از  ماه مارس سال جاري واكسيناسيون شهروندان در ارمنستان در حال 
انجام است و واكسيناسيون با 3نوع واكسن اسپوتنيك وي، آسترازنكا و 
سينوواك به صورت رايگان و داوطلبانه صورت مي گيرد. هيچ محدوديت 
سني نيز براي كاربرد واكسن هاي اشاره شده وجود ندارد. البته وضعيت 
واكسيناسيون گسترده چندان مناسب نيســت. اما دولت جمهوري 
ارمنستان اقداماتي براي سرعت بخشيدن به واكسيناسيون در دست 
اجرا دارد. وضعيت جلوگيري از همه گيري كرونا هم اكنون در ارمنستان 
رضايت بخش است. البته غفلت از شدت همه گيري كرونا ممكن است 
عواقب نامطلوبي در پي داشته باشد. درچند هفته اخير آمار افراد مبتال 
و فوت شدگان ناشــي از بيماري كرونا در ارمنستان سير نزولي داشت 
و در ارزيابي همه گيري بيماري كرونا كه از سوي اتحاديه اروپا صورت 

گرفته است، ارمنستان به عنوان »منطقه سبز« شناخته شده است. 
درايرانامابرخيمقاماتبهمردمتوصيهكردهاندبراي

دريافتواكسنكرونابهارمنستانسفرنکنند.
من هم در شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي جمعي تحليل هاي متفاوت 
برخي مقامات و افراد را مشــاهده كرده ام. موضوعات خالف واقعي نيز 
مطرح شده اســت. حتي اظهاراتي صورت گرفته اســت كه من مايل 
نيستم به آنها اشــاره كنم. چون طرح بي موقع موضوعات بي اهميت 
و خالف واقع مناسب و در  شأن روابط ســطح باالي ارمنستان و ايران 
نيست. اما با توجه به برخي سوءبرداشت ها و سوءتفاهم ها ارائه برخي 
اطالعات را الزم مي دانم. بيست وسوم آوريل سال جاري، خانم آناهيد 
آوانســيان، وزير بهداشت جمهوري ارمنســتان مجوز واكسيناسيون 
رايگان و داوطلبانه شــهروندان خارجــي مقيم ارمنســتان را صادر 
كرد. درخواست  هاي متعدد دريافت واكســن از سوي كاركنان برخي 
نمايندگي هاي سياسي خارجي و سازمان هاي بين المللي و افراد خارجي 
كه به داليل مختلف در ارمنستان اقامت دارند، پايه و اساس صدور اين 
دستور بود. اكثريت قاطع افراد واكسينه شده نيز شهروندان جمهوري 
ارمنستان و افرادي هســتند كه در ارمنستان اقامت دائم دارند. برخي 

شهروندان خارجي نيز از بخشــي از خدمات واكسيناسيون بهره مند 
شده اند كه شهروندان كشورهاي مختلف ازجمله شهروندان ايراني نيز 

از اين خدمات استفاده كرده اند.
تصميمبهواكسيناســيوناتباعخارجيدرارمنستان

براساستقاضاياتباعخارجيصورتگرفتهاست؟
پيش از هر چيز ابراز تمايل و انگيزه مردم مدنظر بود. عالوه بر آن 2 امر 
ديگر نيز مورد توجه بود. يكي، نگاه و برخورد بشردوستانه در ارتباط با 
افراد خارجي بود و ديگر، واكسيناسيون افرادي بود كه چندين هفته، 
ماه ها يا براي مدت طوالني تر در ارمنستان اقامت داشتند. اين موضوع 
تأثير بســيار زيادي بر كاهش ابتال به كرونا در ارمنستان داشت. مورد 
ديگر كه بايد به آن توجه داشــت، مجاز بودن تزريق واكســن كرونا 
به افرادي اســت كه بيش از 10روز در ارمنســتان اقامت داشــته اند. 
اين رويه از تاريخ 1۵جوالي)24 تيرماه( اجرايي مي شــود كه موجب 
واكسيناسيون افراد نيازمند و گروه هاي هدف مي شود. به خصوص در 

مورد اتباع خارجي كه حضور و اقامت آنها در ارمنستان ضروري باشد.

سفيرارمنستان:خارجيهااز24تيرماهبهشرط1۰روزحضوردرارمنستانواكسينهميشوند
آرتاشستومانيان،سفيرارمنستاندرايراناست.اودرسابقهكاري
خودنمايندگيتاماالختياررئيسجمهوريارمنســتاندرزمينه
روابطباايران،معاوناولوزيرخارجه،رئيسدفتررئيسجمهوري
ارمنستان،مشاوررئيسجمهوري،نمايندگيمجلسمليارمنستان
ونايبرئيسيشورايعاليجمهوريارمنستانرانيزدركارنامهدارد.
امادليلآنکهآرتاشستومانيانمهماناينصفحهشدهاست،موضوع
سفرايرانيهابهارمنستانبرايدريافتواكسنرايگانكرونادرآن
كشوراســت.موضوعيكهدرهفتههاياخيرواكنشهايمتعدداز
سويمقاماتوزارتبهداشترابرانگيختوحتيكيانوشجهانپور،

سخنگويسازمانغذاودارودراظهاراتيازمردمايرانخواستبراي
تزريقواكسنبهارمنستانسفرنکنند.اوگفتهبودمردمارمنستان
ازواكسنانگليسيآسترازنکااســتقبالنکردهاندوارمنستاناز
ترساتمامتاريخمصرفاينواكسن2ميليوندوزازاينواكسنرا
بهگردشــگرانتزريقميكند.اماماجرايتزريقرايگانواكسنبه
گردشگرانازجملهگردشگرانايرانيدرارمنستانچيست؟سفير
ارمنستاندرايرانبراينخســتينباردرگفتوگوباهمشهريبه
موضوعتزريقرايگانواكســنكرونابهگردشگرانخارجيدرآن

كشورپرداختهاست.

 2هزار و ۵14 ايراني در 2هفته گذشته از مرز زميني نوردوز 
وارد ارمنستان شده اند
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چند روزي اســت كه قطعی های مکرر و 
خارج از برنامه برق در تهران همه را كالفه گزارش

كرده  است؛ پایتخت نشينان یا در خانه 
خيس عرق می شوند یا در محل كار. طی این چندروز 
برخی هم ساعت ها در آسانسور محبوس شده اند و برخی 
هم نگران حال مریض شان در بيمارستان. در این بين، 
عالوه بر خســارت هاي وارده به وســایل برقي داخل 
ساختمان و خانه شهروندان، قطعی برق موجب آشفتگي 
در برخی خيابان هاي شهر به خصوص  شب  ها هم شده 
اســت. به گونه اي كه در هم تنيدگي گره هاي ترافيکي، 
بحث و جدل رانندگان بر سر حق تقدم سر تقاطع هاي 
شلوغ و عبور بي محاباي موتورسيکلت ها از پياده رو، همه 
مزید بر علت روایت شب هاي خاموش شهر شده اند. در 
همين راســتا گزارش هاي ارائه شــده از سوي پليس 
راهنمایي و رانندگي اســتان تهــران حاكي از افزایش 
تصادفــات و رویدادهاي ناشــي از قطع بــرق در همه 
شریان هاي اصلي پایتخت اســت و به گفته سيد مناف 
هاشمي، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران ، 
حمل و نقل ریلي )متروي تهران( و چراغ هاي راهنمایي و 

رانندگي از این خسارت مستثني نبوده است. 
بر همين اساس قرار است، خسارت ها ارزیابي و به زودي 
به دولت اعالم و درخواســت جبران خسران شود. اما از 
نگاه وزیر كشور این خاموشــي ها با هزار و یك دليل در 
شهر در حال اجراست و دالیل اصلي را كاهش ظرفيت 
نيروگاه هاي برقابي، گرماي هوا و افزایش مصرف عنوان 
كرده است كه موجب شده مردم در شرایط نامناسبي 
باشند. عبدالرضا رحمانی فضلی اعتقاد دارد الزم است، 
زمان بندي هاي مناســب در نظر گرفته شود و حداكثر 
امکانات را به كار گيرند تا فشــار كمتري به مردم وارد 
شود. به هرترتيب، اكنون شهروندان چشم انتظار چنين 
مدیریت و برنامه ریزي در برنامه خاموشي شهر هستند 

خبر

 در جلسه اي ميان مدیریت شهري پنجم و منتخبان 
شوراي شهر تهران تعيين شد 

۵ شرط اوليه براي انتخاب شهردار تهران
دوشنبه شب گذشته جلسه  تعدادي از مدیران عالي مدیریت شهري 
پنجم و منتخبان دوره ششم شوراي شهر تهران برگزار شد. به گزارش 
همشهري، این جلسه 2محور اصلي داشت كه یکي از آن معيارهاي مهم 
انتخاب شهردار جدید پایتخت بود و دیگري به  بررسي برخي سواالت 
منتخبان جدید از جمله درباره شائبه  استخدام  2100نيروي جدید در 
شهرداري ارتباط پيدا مي كرد. در این جلسه منتخبان ميزبان پيروز 
حناچي، شهردار تهران، محســن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي 
شهر و حامد مظاهریان، معاون برنامه ریزي و توسعه منابع انساني بودند 
كه محسن هاشمي در این جلسه كلياتي در مورد اقدامات شوراي شهر 
پنجم ارائه كــرد. حناچي نيز درخصوص وضعيت شــهرداري تهران 

گزارشي به منتخبان ارائه داد.
بخش دیگر جلسه منتخبان شوراي ششم به بررسي شرایط انتخاب 
شــهردار اختصاص یافت. از نظر منتخبان شــوراي ششم نامزدهاي 
شهرداري تهران باید 5شرط اوليه را داشــته باشند كه درصورت دارا 
بودن این شروط وارد فرایند انتخاب شهردار مي شوند. پس از آن رزومه 

آنها اخذ و مصاحبه با آنها انجام خواهد گرفت.
در همين ارتباط یکي از منتخبان مردم تهران در شوراي شهر ششم 
در تشریح 5شرط ورود افراد به چرخه انتخاب شهردار به ایسنا گفت: 
»ویژگي هاي انقالبي بودن، والیتمداري و قانون مداري و شهرت افراد 
به عنوان شرط اول انتخاب شــده است و پس از آن ســابقه اجرایي، 
مدیریت فرد در سطح كالن و داشــتن تجربه اقتصاد شهري به عنوان 
شاخص دوم، پاكدستي، شفافيت و خوشــنامي هم به عنوان ویژگي 
بعدي انتخاب شد.« سيدجعفر تشکري هاشمي افزود: »مشورت پذیري، 
روحيه تعامل و ارتباط مؤثر با شــورا به عنوان شرط چهارم و داشتن 
روحيه مدیریت جهادي و توانمندي در اداره شهر به عنوان شرط پنجم 
تعيين شده است كه اگر افراد این 5شرط را داشته باشند، وارد فرایند 

انتخاب شهردار خواهند شد.«
او همچنين در تشریح بخش دوم جلسه منتخبان شوراي شهر تهران 
گفت: »در این جلســه درخصوص برنامه استخدامي شهرداري براي 
جذب 2100 نفر صحبت شــد و از معاون فعلي برنامه ریزي و توسعه 
منابع انساني شهرداري خواســتيم كه به دستورالعمل هاي جذب در 
شهرداري و همچنين دستورالعمل هاي ســازمان استخدامي توجه 

كنند.«
به گفته او، براساس دستورالعمل هاي سنوات گذشته افرادي كه كمتر از 
3سال  سابقه كاري دارند نمي توانند در آزمون استخدامي شركت كنند. 
تشکري هاشمي افزود: »مشخصا از آنها خواستيم كه دستورالعمل ها را 
رعایت كنند و همچنين در مورد ادغام اداره كل ایثارگران در اداره كل 
رفاهي تذكر دادیم. ما به این رویه انتقاد كردیم؛ چراكه رسيدگي به امور 
ایثارگران شهرداري و ایثارگران محالت به قدري مهم و گسترده است 

كه نيازمند یك اداره كل است و نباید این ادغام صورت گيرد.«

زهرا كريمي 
خبر نگار

پيدا و پنهان خسارت ها در شهر خاموش
همشهری خسارت های وارده ناشی از قطعی های مکرر برق به شهر تهران را بررسی كرد
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   سيدمناف هاشمي، معاون ترافيك وحمل ونقل شهرداري تهران 
بيشتر چراغ هاي راهنمايي و رانندگي ما به برق شهري متصل است و طبيعتا با قطعي هاي پي در پي برق، دچار مشكل 
مي شود و در نتيجه اختالل ترافيكي ايجاد خواهد شد. سوختن يا آسيب ديدن بعضي از دستگاه هاي متصل به اين 
چراغ ها هم مشكل ديگري است كه در اثر قطع شدن مكرر برق رخ مي دهد. به طور كلي آسيب هايي به حوزه هاي مختلف 
ترافيك وارد كرده است كه در حال بررسي آنها هستيم. به مديران اعالم شده است كه خسارت هاي وارد شده به هر 
بخش را اعالم كنند تا اين موضوع را دقيقا ارزيابي كنيم. البته روند كار روزانه مترو به شكل جدي دچار اختالل نشده 
است ولي قطعي برق باعث خسارت هاي مختصري در اين سامانه هم شده است كه آمار و اطالعات آن بعد از استخراج و 
تنظيم منتشر خواهد شد. قطعي برق به دليل عوارضي كه براي شهروندان در انجام فعاليت هاي روزمره ايجاد مي كند، 
مشكالت مديريت شهري را بيشتر مي كند. با وجود اين به خاطر تغذيه خطوط متروي تهران از طريق پست هاي برق 
اختصاصي، امكان اختالل حركت متروها با قطعي برق وجود ندارد اما ترديدي نيست كه خسارت هايي به اين شبكه 

انبوه بر مهم مسافر درون شهري وارد مي شود.

مترواختاللندارداماخسارتميبيند

تا در شرایط اوج گيري كرونایي مشکل به مشکل دیگري 
افزوده نشود و حداقل قطعي برق در شب نصيب مناطق 
مركزي شهر نشــود كه خودروها در هم قيچي شوند. 
به هر ترتيب قطعي مکــرر و بي برنامه بــرق در تهران 

خسارت های پيدا و پنهانی داشته است.

تهران بايد شهر روشنان باشد!
امــروزه مناطــق مركزي شــهر به لحاظ ســفرهاي 
درون شــهري به عنوان شــریان هاي اصلي به شــمار 
مي آیند و در نگاه كلي اجراي برنامه خاموشي شهر بدون 
كارشناسي و نظام مهندسي در این باره چندان تصميم 
بجایي نباشــد، چون هنوز اقدام هاي الزم زیرساختي 
به لحاظ ذخيره برقي از انرژي هاي خورشيدي همسو 
با تکنولوژي روز دنيا در تهران انجام نشــده است و در 
این باره با سایر شهرهاي بزرگ جهان نيز فاصله داریم. 

نکته دیگري كه با خاموشي هاي پياپي درباره شب هاي 
شــهر رخ خواهد داد، شب مرد  گي هاست؛ پدیده اي كه 
همه شــهرهاي دنيا براي دوري از آن، اهميت ویژه اي 
قائل هستند و خوشبختانه با توجه به این نگاه شهرداري 
كه نور از داشته هاي اصلي شهر است، در این باره شاهد 
تحوالت خوبي در نماي ســاختمان هاي شهر، فضاي 
سبز عمومي، معابر شــهر، ارتفاعات و امکانات رفاهي 
موجود در شهر بوده ایم. این افزایش نماي بصري رضایت 
شهروندان را به همراه داشــته  و چه بسا كه هنوز براي 
هر چه دیدني تر شدن تهران در  شــب با نور، جاي كار 
بسيار اســت. به طوري كه در این باره محمد حقاني، 
كارشناس مدیریت شهري مي گوید: »تهران باید شهر 
روشنان باشد، نه شهر خاموشان؛ و این ميسر نمي شود 
مگر با به كار گيري افراد متخصص در مدیریت شهري. 
تهران و نقاط كور آن باید پر نور شود و شهري  همسو با 
همه شهرهاي پرنور جهان باشد.« او كه عضو دوره چهارم 
شورای شهر تهران بود و مشاور شــهردار تهران است، 
می گوید: »این روزها شاهد برگزاري جلسه هاي متعدد 
در حوزه شهر هوشمند بوده ایم و این خبر خوشایندي 
اســت كه نگاهي جدي به هوشمند سازي تهران شده 
است و هنوز در قرني كه همه شهرهاي بزرگ جهان به 
سمت طراحي نورپردازي خيابان هاي شهر گرایش پيدا 
كرده اند، تهران هم باید به طور اختصاصي به این سمت و 
سو برود. این نحوه نورپردازي و استفاده از نور و رنگ باید 
مطابق با استانداردهاي جهاني باشد اما وقتي تهران در 
تامين برق زندگي شهروندانش و همچنين ارائه خدمات 
شهري با مشکل روبه رو ست، این سوال مطرح مي شود 
كه چگونه مي تواند به تزئين شهر براي ایجاد زندگي با 
آسایش براي ساكنانش قدم بردارد. ما یا قصد داریم با 

جهان همسو باشيم یا نگرشي به این همسویي نداریم. 
همه شــاهد این افتخار بزرگ بودیم كه ایران مي تواند 
برق كشورهاي همسایه اش را تامين كند اما همان كشور 
چگونه در تامين برق شهرهاي بزرگ خودش راه قطعي 

برق را در شرایط كرونایي انتخاب كرده است.«
 از ســوی دیگر معاون  اجتماعی پليس راهــور ناجا با 
اشــاره به اینکه سيســتم چراغ هــای راهنمایی در 
بســياری از شــهرها  و شهرســتان ها دارای سيستم 
UPS و بــرق اضطراری نبــوده و بــه محض قطعی 
برق، دچار اخــالل می شــوند گفــت: »در چند روز 
اخير اگر چه مشــکل خاصی با قطعی بــرق رخ نداده 
اما مســئوالن پليــس راهنمایی و رانندگــی از وضع 
موجود گالیه داشــته و نگران ایجــاد اختالل در رفت 
 و آمد خودروهــا و اتالف وقت هموطنان هســتند.«
سرهنگ جهانی افزود: »در سال گذشته در خاموشی ها 
شاهد افزایش تصادف وسایل نقليه با عابران پياده بودیم 
و با توجه به اینکه یکی از روش های پيشگيری وضعی 
از بروز تصادفــات وجود چراغ ها و روشــنایی معابر در 
شب هاست بنابراین از دســت اندركاران حوزه برق و 
شهرداری ها تقاضا داریم در این خصوص تدابير ویژه ای 
بيندیشيد تا مانع از وقوع تصادفات جرحی و خسارتی 
 شــده و آرامش و ایمنی را در معابر شــاهد باشــيم.«

او با تاكيد بر نگرانی مأموران پليس راهور از  اتالف وقت، 
ایجاد ترافيك و وقــوع تصادفات به دنبال خاموشــی 
چراغ ها در تقاطع ها و معابر به خصوص در شب هنگام، 
گفت: »تعداد تقاطع ها و خيابان هایی كه به وسيله چراغ 
كنترل می شوند آنقدر زیاد است كه نمی توان به صورت 
فيزیکی و با حضور مامــوران پليس راهور كنترل كرد؛ 
بنابراین باید برای این موضوع تدبيری خاص اتخاذ شود 

تا گره ترافيکی پيش نياید و تصادفی به وقوع نپيوندد و 
مردم دچار سردرگمی نشوند.«

استانداردهايي كه شهر براي روشنايي نياز دارد
پژوهشگري جوان با تحقيق تخصصي درباره استفاده از 
استانداردها در شهر مي گوید:  »استفاده از نور در زندگي 
شهري مهم است تا خيابان هاي شهر  در شب سرزنده 
باشند اما اســتفاده غلط از نورها و رنگ و تفریط باعث 
اختالل در  زیست انسان ها، گياهان و حيوانات خواهد 
شد و این مهم را نباید فراموش كرد و نباید اجازه بدهيم 
نوعي سبك زندگي تلقي شود. سيد حامد ميرزا خليل ، 
پژوهشــگر آلودگي نوري در محيط درباره استفاده از 
نور در شهر مي گوید:  »ســال گذشته تحقيقاتي درباره 
آلودگي نوري در تهران و كرج انجام شد و تهران نسبت 
به كرج 4 و 2 دهم افزایش آلودگي نوري داشــت. این 
آلودگي بي ربط به وجود 750 بيلبورد تبليغاتي در ابعاد 
مختلف،  وجود 50 هزار چراغ در بزرگراه ها و خيابان هاي 
اصلي و فرعي، نحوه نورپردازي هاي فضاي سبز و تبليغات 
شخصي مالکان در مغازه هایشان نيست. قطعي برق در 
بهمن ماه سال گذشته موجب شــد تا حدود 35 هزار از 
این پایه چراغ ها خاموش شــود و این خاموشي منجر 
به توجه بسياري از مردم به آسمان شد، بنابراین یکي 
از مزیت هاي استفاده درســت از نور و رنگ ها كاهش 
آسمان تابي را به همراه خواهد داشت . به عبارتي نه تنها 
آلودگي نوري آسيب هاي خودش را دارد بلکه قطعي برق 
و خاموشي شهر هم بدون خسارت نخواهد بود. در واقع 
در استفاده از رنگ ها و نورها افراط و تفریط جایز نيست، 
چون این شيوه نادرست باعث اختالل در زندگي گياهان، 
حيوانات و انسان ها مي شود. شــب ها باید از نور سفيد 
المپ هاي ال اي دي كمتر استفاده شود و به جاي آن از 
المپ هاي بخار سدیمي پر فشار به رنگ زرد استفاده كرد. 
خوشبختانه 99 درصد خيابان هاي شهر تهران از رنگ 
زرد استفاده شده  و تنها خياباني كه مي توان در استفاده 
از رنگ سفيد مثال زد، خيابان شيخ بهایي است كه به 
صورت پایلوت از رنگ سفيد استفاده كرده اند. 3 راهکار 
براي پيشگيري از آلودگي هاي نوري در این باره مي توان 
ارائه داد. در قدم اول ارتفاع پایه چراغ ها كمتر شــود و 
زاویه این چراغ ها 90 درجه عمود به زمين باشد و زاویه 
به افق نداشته باشد. قدم دیگر آنکه براي استفاده از نورها 
و رنگ ها بر اساس فضاهاي تفریحي و فضاهاي شهري 
تقسيم بندي الزم صورت بگيرد و هر جایي كه الزم است، 
از نور استفاده شود . انجمن پزشکي آمریکا استانداردهاي 
جدي براي این موضوع در نظر گرفته اند و نور مناسب 
در زندگي شهري را حدود 3هزار و 200 كلوین در نظر 
گرفته اند ولي در ایران براي بوستان ها و برخي خيابان ها 
نزدیك به  6هزار رنگ آبي استفاده كرده اند، در حالي كه 
استفاده از رنگ آبي در شهر تاثير  منفي در رشد انسان، 

جانوران، حيوانات و گياهان دارد.« 
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در ســال هاي اخيــر، 
پديده كتاب سازي به سوی گزارش

توليد و فروش كتاب هاي 
قاچاق گسترش يافته است؛ كتاب هايي 
اغلب معروف و شناخته شده كه به اسم 
كتاب اصل و سانسور نشــده و اغلب از 
طريق دستفروشان و بساطي ها به فروش 
مي رسند. درواقع دستفروشاني هستند 
كه معموال در كنار ايستگاه هاي مترو و 
مكان هاي پرتردد شــهري، كتاب هاي 
پرفــروش بــازار را كــه به صــورت 
غيرقانوني)قاچاق( افســت شــده اند، 
مي فروشند. آنها با اين ترفند كه نسخه 
 افست شــده آنها اصل و بدون سانسور 
است، كتاب را به مشتري قالب مي كنند؛ 
كتابي كه ناشر، نويسنده و مترجم دارد و 
به صورت قانوني هم منتشر شده است. 
درواقع قاچاقچيان كتاب دســت روي 
كتاب هاي پرفروش هر ناشر مي گذارند؛ 
كتاب هايي كه فروش آنها تضميني است. 
كتاب ســازان و بســاطي هاي كتــاب 
همچنيــن به دليل عرضــه كتاب هاي 
افستي با قيمت پايين ، با توجه به شرايط 
بد اقتصادي، گوي سبقت را از ناشران و 
كتابفروشان حقيقي ربوده اند. اگر در اين 
روزها سري به معابر شلوغ ازجمله راسته 
خيابان انقالب زده باشيد، حتماً جوالن 
دستفروشان و بســاطي ها با قيمت هاي 
باورنكردني و تخفيف هاي آنچناني توجه 
شما را هم جلب كرده است؛ پديده اي كه 
رئيس اتحاديه ناشــران و كتابفروشان 
نسبت به عواقب و عوارض آن هشدار داده 

و بر لزوم مقابله با آن تأكيد دارد.

ناشران و كتابفروشان در خطر نابودي 
كتاب ســازي هاي چنــد گروه 
مشــخص و عرضه ايــن آثار از 
طريق دستفروشــان به معضل 
و مشكل بزرگي براي ناشران و 
كتابفروشان تبديل شده است؛ 

به گونه اي كــه باعث 
شــده تا ناشران و 

كتابفروشــان 
عمـــــــده 
درآمدشان 
را از دست 

بدهند و در مسير نابودي و زوال تدريجي 
قــرار بگيرند. هومن حســن پور، رئيس 
اتحاديه ناشــران و كتابفروشان تهران با 
تأييد اين موضوع به همشهري مي گويد: 
»بساط گستران معموالً توسط چند نفر 
خاص تغذيه مي شــوند و كتاب هايشان 
همه شبيه يكديگر است. با شيوع ويروس 
كرونا آنها بار ديگــر فرصت پيدا كرده اند 
تا كتاب هايشــان را در خيابان ها عرضه 
كنند. دستفروشان معموالً به جاي فروش 
كتاب اصلي نويســندگان و مترجمان و 
ناشران اصيل، كتاب هاي كپي و قاچاق 
را عرضه مي كننــد؛ كتاب هايي كه هيچ 
كتابفروشي حاضر به فروش آنها نيست. 
همچنين به داليــل مختلف كتاب هايي 
هستند كه نبايد آنها را در جامعه عرضه 
كرد، اما دستفروشان و بساط گستران 
هــم در فضاي مجــازي و هم در 
پهنه خيابان ها خيلي راحت اين 
كتاب ها را در دسترس عموم 
قرار داده انــد. همچنين آنها 
اغلب تخفيف هاي غيرواقعي 
روي كتاب ها مي گذارند و براي 
مثال كتابي را كه ناشر اصلي 
150هزار تومــان روي آن 
قيمت گذاشــته  است با 
تخفيف هاي غير واقعي 
به مبلــغ 170هزار 

تومــان مي فروشــند. درواقــع قيمت 
كتاب افســت شــده را باالتر مي گيرند 
و با 40درصــد تخفيف170هزار تومان 
مي فروشند. در چنين اوضاعي، به ناشران 
و كتابفروشان كه با هزينه هاي فراوان و 
گزاف درحال توليد و عرضه كتاب هستند 

واقعاً ظلم مي شود.«

 پليس وارد ماجرا مي شود 
حســن پور در ادامــه بــه تالش هــاي 
اتحاديه ناشــران و كتابفروشــان تهران 
بــراي كشــف انبارهــا و چاپخانه هاي 
كتاب هاي غيرقانوني اشــاره مي كند و 
مي افزايد: »اين تالش هــا و پيگيري ها 
متوقف نشــده اســت و همچنان ادامه 
دارد و به عنــوان وظيفه ذاتــي اتحاديه، 
قاچاقچيان كتاب را دنبال مي كنيم. البته 
اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران براي 
برخورد با بساط گستران قدرت اجرايي 
و اختيــارات چنداني نــدارد و برخورد 
قانوني با آنها در حيطه وظايف ما نيست. 
در اين زمينه ارگان ها و دســتگاه هايي 
مانند شــهرداري، نيروي انتظامي، قوه 
قضاييه، شــوراي عالي فضاي مجازي و 
مراكز رســانه هاي ديجيتال هم دخيل  
هستند و ما با مستنداتي كه جمع آوري 
كرده ايــم در حال رايزني بــا اين مراكز 
هســتيم. همچنين در ايــن زمينه بايد 

هر مجموعه را به صــورت كامل توجيه 
كنيم و در اين مســير با تغيير مديران و 
قضات، بايد دوباره طرح مســئله كنيم و 
مدرك و اطالعات قبلــي را ارائه دهيم و 
ثابت كنيم كه اين بساط گســتران يك 
دستفروش ساده نيستند و در پس آنها 
باند هاي مختلف كتاب ســازي و قاچاق 
كتاب قرار دارد. البته خوشبختانه اكنون 
بخش زيادي از مسئوالن اين موضوع را 
پذيرفته اند و متوجه اصل ماجرا شده اند. 
همچنين در نشستي كه به مناسبت روز 
اصناف با سردار حسين رحيمي، فرمانده 
انتظامي تهران بزرگ داشــتيم، گاليه و 
مشــكل خودمان درباره بساط گستران 
را مطرح كرديم و ايشــان گفتند كه اين 
موارد را به صورت مكتــوب اعالم كنيم 
كه اين كار را انجام داده ايم. به اين ترتيب 

مسئله را از طريق نيروي انتظامي 
نيز پيگيري كرده ايم و تا آنجا 
كه اطالع داريم، قرار اســت 
به زودي دســتورات الزم از 
سوي فرمانده نيروي انتظامي 

در اين خصوص صادر شود.«

مترجمان و ناشراني كه 
وجود خارجي ندارند 

بساط دستفروشان 
كتاب را عمدتاً 

كتاب هــاي فيك يــا قاچاق تشــكيل 
مي دهــد؛ كتاب هايــي كه اغلــب آثار 
پرفروش ناشــراني اســت كه به صورت 
غيرقانوني چاپ شده اند و با تخفيف هاي 
30تا 40 درصدي و  گاه 50 درصدي نيز 

فروخته مي شوند. 
عليرضا رئيس دانا، مدير انتشــارات نگاه 
با بيان اين جمله به همشهري مي گويد: 
»حدود 4سال پيش با بررسي من و آقاي 
جعفريه، مدير نشر ثالث كه درخصوص 
بعضي كتاب ها مانند »عقايد يك دلقك« 
در نمايشگاه كتاب انجام داديم، متوجه 
شــديم كه اين كتاب با بيش از 90ناشر 
و مترجم مختلف در بازار موجود اســت. 
اخيراً هم كتــاب »ســرزمين موعود« 
باراك اوبامــا را بيش از 80ناشــر چاپ 
كرده اند و همچنين »شــازده كوچولو« 
سنت دواگزوپري با بيش از 100ترجمه 
در بازار كتاب وجــود دارد! آيا واقعاً اين 
همه ترجمــه از يك كتاب با ناشــران و 
مترجمان ناشــناخته نياز اســت؟ چند 
وقت پيش هم دختر 19ســاله اي را پيدا 
كرديم كه كتاب هاي بزرگي مانند »جنگ 
و صلح« را ترجمه كــرده بود. همچنين 
هســتند افراد ديگري كه بــا مراجعه به 
مترجم هاي آناليــن به راحتي كتاب ها 
را ترجمــه مي كننــد؛ ترجمه هايي كه 
اغلب غيرقابل اعتمادنــد و برخي افراد 
سودجو با اســتخدام اين نوع مترجمان 
جوان و غير حرفه اي اقدام به كتاب سازي 
مي كنند و به اســم انتشــاراتي هايي كه 
حتي وجود خارجي هم ندارند آنها را چاپ 
كرده و با تخفيف هاي چشمگير  درصدي 
به خورد مخاطبــان مي دهند. دليل اين 
تخفيف ها چيســت؟ اين موضوع نه تنها 
تعادل بازار را به هــم مي زند، بلكه باعث 
از رونق افتادن كتابفروشي ها و تعطيلي 
آنها نيز مي شــود. يك عده سودجو هم 
در اين فضاي بلبشو از آب گل  آلود 
ماهــي مي گيرنــد و فــارغ از 
هرگونــه دغدغــه فرهنگي، 
انگيــزه  اي جز ســودجويي 
نه   ندارنــد. تنهــا پشــتوا
آنهــا هــم بي توجهي 
بــه حـــقوق 
ديگـــران و 
در يك كلمه 
بي اخالقــي 

است.«

تازه های نشركتاب سازي و قاچاق كتاب، به كسب وكار ناشران و كتابفروشان لطمه زده است

»موج نوردان«، »جادوگران صدف« و 
»ريسندگان آب« عناوين مجموعه اي 
خواندني براي كــودكان و نوجوانان 
هستند كه از سوي نشر ماهي منتشر 
شده اند. نويسنده اين سه گانه »كاي 
ماير« و مترجم آن به زبان فارســي 

»شهپر معرفت« است.
اين ســه گانه ماجراهاي دختري به 
نــام جولــي را روايــت مي كند كه 
مي توانــد روي آب راه بــرود. جولي 
در هــر قســمت از ايــن مجموعه با 
ماجراهاي هيجان انگيز و دلهره آوري 
روبه رو مي شود. در كتاب موج نوردان 
زمين لــرزه اي ســواحل كارائيب را 
مي لرزاند و باراندازهــاي زيادي را به 
زيرآب مي كشد. اين زمين لرزه انرژي 
سحرآميزي را آزاد مي كند كه بر اثر 
آن بچه هايي بــا قدرتي خاص متولد 
مي شوند؛ آنها مي توانند روي آب راه 

بروند. جولي و مونك، جزو همين موج نوردان هستند كه از 
وجود يكديگر و توانايي سحرآميزشان اطالعي نداشته اند 
تا اينكه خيلي زود با هم آشنا مي شوند تا در راهي طوالني و 
خطرناك مقابل گرداب چرخنده و مرگبار بايستند. اين راه 

محكي جدي براي دوستي آنهاست.
»جادوگران صــدف« جلد دوم اين مجموعــه با موضوع 
جادوگري و دزدان دريايي اســت. عبــور از پل جادويي، 
رسيدن به درياي تاريكي، گذر از جنگل هاي بكر و وحشي، 
جســت وجو در جزيره هاي دورافتاده و رويارويي با دزدان 
و آدم خواران و جادوگــران از بخش هاي هيجان انگيز اين 
كتاب براي كودكان و نوجوانان است.  در جلد سوم با عنوان 
»ريســندگان آب« نيز گردابي عظيم درياي كارائيب را 
درمي نوردد و مرگ و ويراني را به سوي شهر شناور مرجاني 
النيوم مي آورد. گرچه همه اهالي شهر بسيج شده اند، اما 
فقط موج نوردان مي توانند مانع نابودي بشــوند. جولي و 
مونك براي رســيدن به سرچشــمه گرداب چرخنده در 
اعماق اقيانوس پيش مي روند و در ايــن راه به ويرانه هاي 
شهر مرجاني غرق شده اي مي رسند. در آنجا به دختري به 
نام آينا بر مي خورند كه از هزاران سال پيش در قعر دريا اسير 
بوده است. براي نبرد نهايي و نجات دنيا، جادوگران صدف 
و ريسندگان آب دست به دســت هم مي دهند. هر يك از 
جلدهاي اين مجموعه با شمارگان 1500نسخه و به ترتيب 

به بهاي 12،13و15هزار تومان منتشر شده اند.

سه گانه اي خواندني براي نوجوانان رونق بازار ناشران و مترجمان جعلی
سعيده مرادي

خبر نگار فوت و فن نوشتن)14(

شانس يعني تالش و تمرين 

هميشه رمز و راز موفقيت داستان نويسان حرفه اي در نوشتن، براي 
نويســندگان آماتور و تازه كار اهميت زيادي داشته است. در اين 
يادداشت كوتاه به چند نقل قول به دردخور درباره  راه هاي موفقيت 
در نوشتن از زبان نويسندگان مطرح و البته كمتر شناخته شده در 

زبان فارسي مي پردازم.
»ويليام ف. نوالن« مي گويد: نوشتن بايد مثل نفس كشيدن باشد؛ 
كسي فكر نمي كند كه بايد نفس بكشــد، بلكه خودبه خود نفس 
مي كشــد. بنابراين هر روز، حتي موقع تعطيالت حداقل به اندازه 

يكي دوساعت بنويس.
درباره اينكه نويســنده نبايد براي پولدارشدن و شهرت بنويسد، 
»تامس سوليوان« مي گويد: اوايل مي نوشتم تا ثروتمند شوم كه 
نشدم. بعدش مي نوشتم تا مشهور شوم كه باز هم نشدم. ولي بعد 
فقط به خاطر اينكه به نويسندگي عالقه داشتم، مي نوشتم. درواقع 
پس از اين بود كه كم كم پولي به دســت آوردم و توجه ديگران را 

به خودم جلب كردم.
»چارلز ادوارد پوگ« هم به نكته جالبي اشاره مي كند: اگر با انجام 
كار ديگري غير از نويسندگي خوشبخت خواهي شد، محض رضاي 
خدا همان كار را انجام بده.  درباره بهره از فنون نوشتن، نويسندگان 
حرفه اي در مصاحبه هايشان به نكته هاي قابل تاملي اشاره كرده اند. 
»فيليس ويت ني« مي گويد: نحوه استفاده از ابزارهاي نويسندگي 
را ياد بگير. ياد بگير چگونه از عامل انتظار در داستان استفاده كني، 
خواننده را به داســتان عالقه مند كني و مشــتاق نگه داري. براي 
شخصيت پردازي، نحوه شروع و تمام كردن داستان فنوني  وجود 
دارد. ممكن است در ابتداي نوشتن استعداد تا اندازه اي ما را جلو 
ببرد،  ولي اكثر نويســندگان بايد ابزارهاي كارشان را بشناسند و 

نحوه استفاده از آنها را بياموزند.
درباره نگاه كردن به  كار نويســندگان مطرح و شبيه آنها نوشتن 
هم »جف گرين فيلد« جمله موجز و عميقي دارد: صداي خاص 
خودت را پيدا كن. سعي نكن همينگوي، اسكار وايد يا ويرجينيا 

ولف باشي.
و موضوع آخر اينكه براي موفق شدن در نوشتن )داستان نويسي( 
3 نكته را از ياد نبريد. اول تمرين؛ تمرين تنها راه رسيدن به مهارت 
در هر كاري است. مطالعه و نوشتن روزانه بخشي از راه رسيدن به 

مهارت در نوشتن است.
دومين نكته، مأيوس نشدن و ثابت قدم بودن در نوشتن است.

و نكته سوم اينكه بايد حرفه اي باشيد؛ يعني اگر توانايي الزم را براي 
قضاوت منتقدانه درباره نوشته هايتان و جرح و تعديل آنها را نداشته  
باشيد، نويسنده نيستيد. اين جمله را هم از ياد نبريد كه شانس در 

نويسندگي يعني تالش و تمرين.

فرزام شيرزادي
نويسنده و روزنامه نگار
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ابعاد تازه كمبود دارو در كشور درحالي از 
سوي فعاالن صنعت دارو افشا مي شود كه گزارش

سياســتگذاران و متصديان دولتي اين 
حوزه همواره بــر مقطعي يا موردي بــودن آن تأكيد 
دارند، اما علي فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان 
ايران به تازگي به چالش هاي جدي كردن كمبودهاي 
دارويي اشاره كرده و گفته است: »طي 10 تا 1۵ سال 
اخير هيچ گاه به اندازه امروز كمبود دارويي نداشته ايم.« 
البته محمدرضا شانه ساز، رئيس سازمان غذا و دارو و 
متولي دولتي اين حوزه در گفت وگو با خبرگزاري خانه 
ملت با طرح اين موضــوع كه با كمبــود دارو مواجه 
نيستيم، گفته است: »با وجود تمامي مشكالت ارزي و 
تحريم هاي بي ســابقه، كمبود اقالم دارويي نسبت به 
سال هاي گذشته كاهش پيدا كرده و حتي كمتر شده 
اســت.« او مي افزايد: »برخي كمبودهــا در رابطه با 
داروهاي برندي هستند كه توليد مشابه داخلي دارند و 
به همين خاطــر ارزي بــه واردات داروهاي مشــابه 
اختصاص داده نمي شود. البته در برخي موارد كمبود 
وجود دارد، اما به صورت معمول و مداوم نبوده است.«

رئيس ســازمان غــذا و دارو درحالــي كمبودها را به 
داروهاي برند خارجي داراي مشــابه داخلي نســبت 
مي دهد كه مهدي ســليمان جاهي، دبير سنديكاي 
صاحبان صنايع داروهاي انســاني ايــران حال و روز 
ناخــوش صنعت دارويي كشــور را تصويــر مي كند. 
سليمان جاهي در گفت وگو با همشهري مي گويد: »اآلن 
با كمبود دارو روبه رو هســتيم. هم اكنون شركت هاي 
دارويي 30درصد محصوالت شان را توليد نمي كنند؛ 
چون ديگر برايشــان صرفه اقتصادي ندارد. به خاطر 
اين توقف توليد، خيلي شــركت ها تعديــل نيرو هم 
داشــته اند.« او درباره اينكه توقــف توليد محصوالت 
دارويي بيشتر به كدام داروها مربوط مي شود، مي گويد: 
»اين داروها در حوزه هاي قلبــيـ  عروقي، اعصاب و 

گوارش هستند.«

غذاودارو،آييننامهخودراهمرعايتنميكند
بازنمايــي اين اظهــارات دبير ســنديكاي صاحبان 

صنايع داروهاي انســاني ايران را مي تــوان در حال  و 
روز شهرونداني كه در شبكه هاي اجتماعي از كمبود 
داروها شــكوه مي كنند، شــاهد بود؛ آنجا كه از قرار 
گرفتــن داروي ضدالتهاب قــوي »پردنيزولون« در 
فهرســت كســري هاي دارويي و ناياب شدن داروي 
ضدافسردگي »فلوكستين« و چه و چه و چه صحبت 
مي شــود. اما ســليمان جاهي درباره چرايي به صرفه 
نبودن توليد داروهاي داخلي كه توليدشــان متوقف 
شده است، به همشــهري مي گويد: » اگر سازمان غذا 
و دارو همان آيين نامه اي كه دربــاره نرخ گذاري دارو 
ابالغ كرده را رعايت كنــد، توليدكنندگان با افزايش 
قيمت براساس اين آيين نامه كه تقريبا همان افزايش 
دستوري است، مشكلي ندارند، اما مشكل آنجاست كه 
متأسفانه سازمان غذا و دارو، آيين نامه ابالغي خود را 
هم رعايت نمي كند.« او در پاسخ به اينكه پس تكليف 
كمبودهاي دارويي و مشكل مردم چه مي شود، ادامه 
مي دهد: »برخي خيلي عالقه مند به واردات هستند. 

آسان ترين راه حل هم براي سياستگذاران اين است كه 
به ســمت واردات دارو بروند كه اگر راه حل اين باشد، 
هم توليد داخل متوقف مي شود و هم شاغالن صنعت 
داروســازي روزبه روز بيشــتر بيكار مي شوند؛ ضمن 
اينكه مصرف كنندگان مجبورند بــه اندازه چند برابر 
قيمت توليد داخلي براي خريد داروي موردنيازشان 

هزينه بپردازند.«

گرانيبهداروهايمعموليهمرسيد
اگر تا چندي پيش، تب مشكالت دارويي مردم مربوط 
به كمبودها و به تبع آن گراني داروهاي بيماران خاص 
و مزمن بود، اين مشــكالت كم كم در حال سوق پيدا 
كردن به ســمت داروهاي عمومي و معمولي هم رفته 
است؛ داروهايي كه هم نام شان براي عموم شناخته شده 
اســت و هم در جعبه داروهاي دپوشــده هر خانه اي 
مي توان پيدايشان كرد. موضوع گران شدن داروهاي 
معمولــي از افزايش 110درصدي قيمــت ژلوفن در 

روزهاي اخير شــروع و با واكنش گســترده كاربران 
شبكه هاي اجتماعي مواجه شد. كاربران اينكه قيمت 
اين كپسول ژله اي دم دســتي كه درست يا نادرست 
به عنوان دواي همه دردها و به صورت بدون نســخه از 
داروخانه ها تهيه مي كردند به صورت رســمي از ورقي 
6هزار تومان به 13هزار تومان رســيده اســت را به 
تمسخر گرفته و برخي هم ادعا كرده بودند كه برخي 
داروخانه ها يك برگه ژلوفن را تــا 20هزار تومان هم 

مي فروشند.
فرامــرز اختراعي، رئيــس هيأت مديره ســنديكاي 
توليدكنندگان مواد دارويي، شــيميايي و بسته بندي 
دارويي در گفت وگو با همشــهري درباره دليل گراني 
بيش از 100درصدي داروهاي معمولي هميشــه در 
دســترس مي گويد: »اين افزايش قيمتي كه جامعه 
 )OTC( در اين روزها در حوزه داروهاي بدون نسخه
شاهد است ناشي از تصميم ارزي ماه ها قبل درباره اين 
داروهاست كه اثر خود را تازه نشان مي دهد.« اختراعي 
مي افزايد: »براساس تغيير سياست  هاي تخصيص ارز 
براي داروهاي بدون نســخه، ديگر ارز ترجيحي يعني 
همان ارز 4200 توماني اختصاص داده نمي شــود و 
واردات ارز مواد پايه و واســطه آنها با نرخ ارز نيمايي 
صورت مي گيــرد؛ بنابراين هزينــه واردات مواد پايه 
داروهاي بدون نســخه به حدود ۵ برابر افزايش پيدا 
كرده اســت؛ درحالي كه قيمت ارز بــراي اين داروها 
۵ برابر شــده، اما افزايش قيمت دارو به اندازه ۵ برابر 
نيســت. هر چند با افزايش 110درصــدي در اقالم 
دارويي بدون نســخه مواجه هستيم، اما همين ميزان 
افزايش قيمــت هم افزايش مديريت شــده در جهت 
منافع مردم اســت. قيمت هاي فعلــي، كف افزايش 
قيمت است كه با وجود آن توليدكننده ها شايد كمي 

ضرر هم بدهند.«
او كه حتي افزايش 110درصدي قيمت برخي داروهاي 
بدون نسخه را مايه فشــار به توليدكنندگان دانسته و 
ادعا مي كند توليدكنندگان با حاشــيه سود اندك يا 
حتي با ضرر در حال توليد داخلي اين داروها هستند، 
گفت: »وزارت بهداشــت، پس از حــذف ارز 4200 
توماني براي داروهاي بدون نسخه، درواقع توليد حدود 
۵0قلم داروي بدون نســخه )OTC( را به داروسازان 
تحميل كرده و مي گويد در مقابل 6000قلم دارويي، 

حاال اين چند ده قلم داروي بدون نسخه را هم با سود 
كمتر يا با ضرر توليد كنيد. عمده ترين مطلب مدنظر 
كميســيون قيمت گذاري رعايت حقوق مردم است 
و در اين جريان به توليدكنندگان اجحاف مي شــود. 
البته ما هم از اين قضيه خيلي ناراحت نيستيم؛ چون 
اعتقاد داريم دارو بايد با قيمت مناسب در اختيار مردم 
قرار گيرد، ولي اين را هم بايد درنظر داشــت كه اگر 
زيان توليد داروهاي بدون نســخه، به ميزاني باالتر از 
آستانه تحمل توليدكننده ها برسد، ممكن است اصال 
قيد توليدشان را بزنند و در اين صورت سياستگذاران 
مجبور هستند براي جبران كسري اين داروهاي بدون 
نسخه دســت به واردات بزنند. اگر قرار بود داروهاي 
بدون نســخه توليد داخل نشــود و عينا وارد شوند، 

قيمت شان بيش از ۵برابر مي شد.«
اختراعي در پاسخ به اين سؤال كه چرا با وجود گذشت 
چندين ماه از حــذف ارز 4200توماني براي داروهاي 
بدون نسخه، تازه قيمت ها افزايش يافته، توضيح داد: 
»چون ذخاير زيادي در انبارها و داروخانه ها بوده است. 
قيمت اين داروها از زمان قطع ارز ترجيحي باال نرفته، 
تا اينكه ذخاير تمام و توليدات جديد وارد بازار شدند؛ 
هر چند كه برخي از اين اقالم دارويي با تأخير از سوي 
وزارت بهداشت افزايش قيمت پيدا كرد و چون ذخاير 
خيلي از شركت هاي توليدكننده كم شد، حتي فرايند 

توليد آنها تا چند وقت متوقف شده بود.«

OTCافزايش20تا110درصديداروهاي
مصــرف برخي از ايــن داروهاي بدون نســخه مانند 
ايبوپروفن در دوران كرونا افزايش پيدا كرده است و اگر 

كمبود هم در كنار گراني آنها قرار گيرد، رنج مضاعف بر 
بيماران تحميل مي كند. رئيس هيأت مديره سنديكاي 
توليدكنندگان مواد دارويي، شيميايي و بسته بندي 
دارويي در اين باره تأكيد مي كند: »فعال بايد در بحران 
كرونا مايه بيشتري براي مردم گذاشت. فعاالن صنعت 
دارو هم جدا از مردم نيستند و انصاف اين است كه با 
مردم همراهي كنيم.«  مهدي ســليمان جاهي، دبير 
ســنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انســاني ايران 
در گفت وگو با همشــهري از وضعيــت قيمت گذاري 
داروهاي بدون نســخه با توجه به شــرايط حذف ارز 
ترجيحي براي آنهــا، عنوان كــرد: »افزايش قيمت 
داروهاي OTC  )داروهاي بدون نســخه(  بين 20تا 
110درصد است. شربت هاي بدون نسخه را درخواست 
كرده ايم كه افزايش قيمت 2۵درصدي داشته باشند، 
اما متأسفانه بيمه ها در برابر همين افزايش قيمت هم 
مقاومت مي كنند و مي گويند كه افزايش قيمت بيش 
از 1۵درصدي را نمي پذيرند.« جليل ســعيدلو، دبير 
انجمن داروســازان ايران درباره فشــاري كه افزايش 
قيمت داروهاي بدون نســخه به مــردم وارد مي كند 
هم اســتدالل مي كند: »قيمت دارو در ايران هميشه 
نسبت به همه جاي دنيا پايين تر بوده و با وجود افزايش 
قيمت هاي فعلي، باز هم ارزان تر است، اما بايد درنظر 
داشت كه داروهاي بدون نسخه جزو اقالمي نيستند 
كه هر روز مصرف شوند و مصرف آنها براي دوره زماني 
كوتاهي است؛ بنابراين افزايش قيمت آنها تأثير چنداني 
بر سبد هزينه زندگي افراد نمي گذارد. شرايط جديدي 
كه براي داروهاي بدون نســخه در ايران ايجاد شــده 
است، جلوي قاچاق معكوس اين داروها را مي گيرد.« 

   چالش قيمت دستوري و كاهش كيفيت دارو
امابحثحفظكيفيتداروهايبدوننسخهتوليدداخلكهبراســاساظهارنظرفعاالنصنعتداروييدردوره
جديدتوليدشانباحاشيهسودكموحتيباضرردرحالتوليداستنيزدغدغهايجديدمحسوبميشود.جليل
سعيدلو،دبيرانجمنداروسازانايراندراينبارهبههمشهريميگويد:»وقتيكارخانههابتواننداجازهداشتهباشند
خودشاندرقيمتگذاريتأثيرگذارباشند،سعيميكنندمواداوليهراازمنابعمعتبرترواردكنندوكيفيتباالتر
برود.اماوقتيقيمترادستوريكنندوتغييراتقيمتداروكمترازنرختورمباشد،ياتوليدمتوقفميشوديابايد
ازكيفيتداروبزنيم.البتهباسازوكارهايجديدكهتوليدكنندههاهمميزانافزايشقيمتداروهايبدوننسخه
راپذيرفتهاند،ميتواناميدواربودكهكيفيتاينداروهاكاهشپيدانكند.«فرامرزاختراعي،رئيسهيأتمديره
سنديكايتوليدكنندگانمواددارويي،شيمياييوبستهبنديدارويينيزدراينبارهبههمشهريميگويد:»دارو
كااليينيستكهبتوانيمتصوركيفيتپاييندربارهآنداشتهباشــيم.ياباكيفيتتوليدميشوديااصالتوليد
نميشود.اينكهداروييبخواهدبهخاطرسودكمياضررتوليدكننده،ازلحاظكيفيتضربهبخورد،امكانندارد.
موادمؤثرهبايدمنطبقبرفارماكوپهباشد.ابتدامادهواسطهومادهشيمياييواردميشودواينبهمادهمؤثرهدارو
تبديلوبهشركتهايداروييفروختهميشودتاآنهابهشكلقرصوكپسولو...توليدكنند.درهمهاينزنجيره،
نسبتبهكيفيتداروكنترلصورتميگيرد.هيچدارويينميتواندازپروتكلپيچيدهكنترلكيفيتدربرود.حتي
بعدازفروشدرداروخانههاوبيمارستانهاهمسازمانغذاودارونمونههاييبهنامPMSرابرميداردونمونهها
راآزمايشميكنندواگرحتييكداروهممشكلداشتهباشد،تمامگروهداروييراجمعآوريميكند.ايناتفاق
درايرانمطابقآلمانوكمتراز7درصداست.«مشكالتداروييدرايرانهرروزپيچيدهترازقبلميشودوابعاد
جديديپيداميكندوهمينمسئلهباعثشدهبيمارانبهجزدستوپنجهنرمكردنبابيماريخوددرمراكزدرماني

وبيمارستانهابااينچالشكهظاهراحلشدنينيست،همروبهروشوند.

ث
مك

نايب رئيس انجمن داروسازان ايران: طي 10 تا 1۵ سال گذشته هيچ گاه به اندازه امروز كمبود دارويي نداشته ايم

گراني دامان داروهاي معمولي را هم گرفت
همشهري در گفت وگو با 3عضو ارشد سنديكاهاي صنعت دارويي ايران به بررسي ابعاد تازه كمبود و گراني دارو در كشور پرداخت

نيماشايان
خبر نگار
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 از اوايل ســال 1400قطعي هاي 
مكرر و بدون برنامــه برق و البته فناوري

ظهور فناوري هــاي جديد، باعث 
شــده كه مردم دوباره خاطرات سال هاي دور را 
تجربه كنند و به دنبال راه هاي جايگزين در زمان 
قطعي برق باشند. اين در حالي است كه امروز، 
قطعي برق تبعات بسياري به همراه دارد. 30سال 
پيش اگر برق قطع مي شد، تلفن ثابت فعال بود، 
اما االن، موبايل، اينترنت و تلفن هاي ســانترال 
شركت ها و كسب وكارها هم قطع مي شود. اگر از 
مودم خانگي اســتفاده مي كنيد، بايد قيد آن را 
بزنيد. اينترنت سيار هم به دليل محدوديت توان 
يوپي اس هاي آنتن هاي اپراتورها با اختالل مواجه 
مي شــود. حتي كســب وكارها با تلفــن ثابت 
نمي توانند پاسخگوي مشتريان باشند. تلفن ثابت 
خانه ها هم كه اكثرا بي ســيم و در ارتباط با يك 
بيس متصل به برق است، از كار مي افتد. مجموعه 
اين مشكالت و بسياري ديگر از مسائلي كه با قطع 
شــدن برق ايجاد مي شــود، برخــي از مردم و 
كسب وكارها را به فكر اســتفاده از راهكارهاي 
جايگزين انداخته تا از آسيب ها و خسارت هاي 
ناشي از اين مسئله در امان بمانند. اين موضوع 
باعث شده كه تقاضا براي دستگاه هاي توليد برق 
افزايش پيدا كند، به طوري كه خبرها حكايت از 
افزايش 225درصدي رشد فروش »منبع تغذيه 

اضطراري« يكي از فروشگاه هاي آنالين دارد.

انواع ژنراتور
يكــي از ابزارهاي توليــد برق كــه از قديم در 
كارخانه هــا، ادارات، شــركت هاي خصوصي، 
مزارع و مكان هــاي ديگر مورد اســتفاده قرار 

مي گرفــت، ژنراتورهايي بود كه بــا گازوييل يا 
بنزين كار مي كردند و تا زماني كه سوخت آنها 
تمام نمي شد، مي توانستند بخشي از برق مورد 
نياز را برآورده كنند. پس از آن ژنراتورهايي توليد 
شد كه با گاز هم مي توانستند توليد برق كنند. 
ژنراتور گازســوز و موتور برق گازي با ارائه توان 
استاندارد به عنوان يك اليه پشتيبان براي مواقع 
اضطراري و بحراني درنظر گرفته مي شــود كه 
دقيقا با همان توان و كيفيت شبكه شهري برق را 
ارائه مي دهد. همچنين برخي از ژنراتورهاي سيار 
و قابل شــارژ اكنون مي توانند برخي از نيازهاي 
مردم را تامين كنند. بعضي از اين ژنراتورها حتي 
مي توانند عالوه بر تامين روشنايي، برق يخچال 

و تلويزيون را هم تامين كنند.

يوپي اس
يكــي از اپليكيشــن هاي فــروش آنالين كاال 
گزارش داده كه در همين چند روز اخير فروش 
يو پي اس از طريــق اين پلتفــرم 225درصد 
افزايش داشته است. اكنون كمتر كسب وكاري 
را مي توانيــد بيابيد كه براي انجــام امور خود 
از كامپيوتر اســتفاده نكند. بنابراين بسياري 
از كســب وكارها از يوپي اس براي تامين برق 
مورد نياز خود اســتفاده مي كنند. با اين حال، 
يو پي اس ها از آنجا كه با باتري تغذيه مي شوند و 
نياز به تعويض باتري دارند، هزينه زيادي را به 
استفاده كنندگان تحميل مي كنند و مدت توليد 
برق آنها هم در مقايسه با يك موتور برق گاز سوز 
يا گازوييلي بسيار كمتر است. اما در عوض برق 
مطمئن تري را براي تجهيــزات اداري تامين 

مي كنند و قابل اطمينان تر هستند.

توليد برق براي مودم
از آنجا كه در هنگام قطعــي برق، مودم هاي 

خانگي از كار مي افتنــد و كاربران نمي توانند 
از اينترنت اســتفاده كنند، روش هايي براي 
اتصال مودم به برق از سوي بعضي از كاربران 
پيشنهاد شــده اســت. يكي از اين روش ها 
اســتفاده از يك كابل تبديــل USB به برق 
DC12 اســت. يكي از كاربران نوشــته كه 
قيمت اين كابل بين 20تا 30هزار تومان است 
و مي توان يك سر آن را به پاوربانك و سر ديگر 

را به مودم وصل كرد.

 داشتن نيروگاه در خانه 
يكي از انرژي هاي تجديدپذير نور خورشــيد 
است كه تكنولوژي پنل هاي خورشيدي از اين 
ظرفيت اســتفاده مي كنند. درحالي كه اكنون 
پكيج هاي خورشيدي متنوعي به لحاظ ميزان 
توليد و بازه قيمتي در بازار موجود است، اما از 
آنجا كه قيمت اين پكيج ها گران است، مردم از 
آن اســتفاده نمي كنند. به عنوان مثال پكيجي 
كه بتواند 7/7كيلووات ساعت توليد برق كند و 
ذخيره باتري آن يك روز باشد، به مبلغ حدود 
87ميليون تومان در معرض فروش قرار گرفته 

است.
جعفر محمدنژاد ســيگارودي، مديركل دفتر 
حوزه رياســت، روابط عمومي و امور بين الملل 
ســازمان انرژي هاي تجديدپذيــر و بهره وري 
انرژي برق)ســاتبا( مي گويد: »مردم مي توانند 
در پشت بام منازل خود نيروگاه خورشيدي به 
ميزان 2برابر ظرفيت انشــعاب برق خود نصب 
كنند. در اين زمينه مدلي تعريف شــد كه برق 
مازاد مــردم به قيمت 1200تومــان براي هر 
كيلووات ساعت از سوي وزارت نيرو خريداري 
شــود. اين در حالي اســت كه وزارت نيرو هر 
كيلووات ســاعت را بين 100تــا 200تومان 
مي فروشد. اما متأسفانه سازمان هايي كه بايد 

از اين طرح حمايت مي كردند، عزم جدي براي 
راه اندازي اين تكنولوژي نداشتند.«

به گفته او »اگر 5ســال پيش كســي نيروگاه 
خورشــيدي با هزينه هر كيلــووات 5ميليون 
تومان راه اندازي مي كرد، طي 2/5سال بازگشت 
سرمايه داشت و وزارت نيرو هم تا 20سال برق 

توليد شده را خريداري مي كرد«.
 اين در حالي اســت كه اين ميــزان اكنون به 
حدود 13تا 14ميليون تومان افزايش پيدا كرده 
كه براي مردم و بسياري از كسب وكارها مقرون 
به صرفه نيست. اما اگر روزي وزارت نيرو قيمت 
واقعي برق را اعمال كند، شــايد مردم ترجيح 

دهند كه از انرژي خورشيدي استفاده كنند.
مديركل دفتر حوزه رياســت ساتبا با يادآوري 
وجود قانون براي جلوگيري از اتالف انرژي در 
ساخت مسكن و ساختمان هاي ديگر، توصيه 
مي كند كه »يكي از شــرايط اعطــاي پروانه 
ســاخت و پايان كار به ســازندگان، راه اندازي 
و تعبيه نيروگاه خورشــيدي در ساختمان ها 
باشــد«. ســيگارودي همچنين به مســاحت 
كافي يك پشــت بام براي تاسيس يك نيروگاه 
خورشيدي اشاره مي كند و مي گويد: »با توجه 
به پنل هاي خورشيدي كه اكنون در دنيا وجود 
دارد براي يك كيلووات حدود 10مترمربع فضا و 

اتاقكي براي نگهداري باتري نياز داريم.«
كارشــناس انرژي هاي تجديدپذير ميزان كل 
توليد بــرق تجديدپذير در كشــور را نزديك 
به 900مــگاوات اعــالم مي كند كه شــامل 
نيروگاه هاي بادي، خورشــيدي و آبي كوچك 

مستقر در بعضي رودخانه هاست.
ســيگارودي حدود 48درصد از كل اين ميزان 
را مربوط به نيروگاه هاي خورشيدي مي داند و 
تعداد ســامانه هاي نصب شده بر پشت بام ها را 

حدود 5400سامانه اعالم مي كند.

قطعي اين روزهاي برق باعث شده فروش برخي تجهيزات فني چندين برابر شود

افزايــش نــرخ مبتاليان به 
كوويد-19در كودكان، زنگ 
خطر شــيوع بيماري به ويژه 
با سويه دلتا را در بين اين گروه ســني به صدا درآورده است. به 
گزارش ياهو، آمارها در آمريكا نشان مي دهد، اخيرا كودكان سهم 
عمده اي از موارد ابتال به كوويد-19را از آن خود كرده اند و اين 
در حالي است كه شمار مبتاليان بزرگسال با واكسيناسيون در 
حال كاهش اســت، اما ميزان عفونت و بستري در بين كودكان 

همچنان ثابت مانده است.
در مارس 2020فقط 2درصد از موارد ابتال را بچه ها تشــكيل 
مي دادند، اما در پايان  مــاه مه، كودكان بيــش از 24درصد از 
عفونت هاي هفتگي جديد را تشكيل مي دهند و اين در شرايطي 
اســت كه اين گروه ســني فقط 16درصد از جمعيت آمريكا را 

تشكيل مي دهند.
كارشناسان بهداشت مي گويند، اين يك نشانه است براي آنكه 
جمعيت بيشتري از بزرگساالن و ســالمندان واكسينه شوند تا 
ويروس كمتر به بچه هايي كه هنوز واكســني بــراي آنها تأييد 

نشده، انتقال پيدا كند.
روبرت فرنك، پروفســور بيماري هــاي اطفــال و مدير مركز 
تحقيقات واكسن در بيمارستان كودكان سينسيناتي مي گويد: 
اين ويروس كامال به طور عادالنه تقســيم مي شود و كوچك و 
بزرگ برايش فرقي ندارد. تســت كوويد-19بيش از 4ميليون 
كودك در آمريكا، مثبت بوده اســت و از اين ميــان 18هزار و 
500نفر بســتري و 336نيز بر اثر اين بيماري درگذشته اند. از 
بين بستري شده ها، حدود 4هزار نفر با سندروم چندگانه التهابي 
مخصوص كودكان به بيمارستان مراجعه كرده اند كه يك بيماري 
نادر اما خطرناك اســت و به گفته مركز كنترل و پيشگيري از 

بيماري ها به كوويد-19مربوط است.

با اينكه حدود بيش از 55درصد از آمريكايي ها تا كنون حداقل 
يك دوز واكســن را دريافــت كرده اند، متخصصان بهداشــت 
مي گويند دامنه واكسيناســيون هنوز همه اين كشور را در بر 
نگرفته اســت كه همين منجر به ايجاد فضا براي شيوع عفونت 
در كودكان مي شــود. فرنك مي گويــد: در برخي از شــهرها 
واكسيناسيون حتي زير 20درصد است و اين دقيقا همان چيزي 
است كه منجر به اوج گيري دوباره شيوع و باعث ايجاد ابهام در 
چگونگي افزايش نرخ ابتال مي شود. هيچ كس نمي داند كه سرعت 
پايين واكسيناســيون تا چه حد به ايجاد موج هاي بعدي كرونا 

كمك مي كند.
متخصصان بهداشت معتقدند با شــيوع ويروس دلتا، افزايش 
سرعت واكسيناسيون حياتي اســت. آمار  بيمارستان كودكان 
تگزاس درباره افزايش تعــداد كودكان زير 12ســال مبتال به 
كوويد-19و به ويژه اين ســويه جديد، يعني بــه صدا درآمدن 

آژير هشدار.
البته هنوز خيلي زود اســت كه بگوييم سويه دلتا باعث عفونت 
بيشتر در كودكان مي شود، اما كارشناسان مي گويند اين سويه 
با بروز عوارض و عالئم بيشتري نسبت به ويروس اصلي، همراه 

است.
دكتر جيمز ورسالوويچ، مدير و متخصص اطفال در بيمارستان 
كودكان تگزاس مي گويد: طبق اطالعاتي كه تاكنون جمع آوري 
شده است، اين گونه جديد، مسري تر و عفوني تر است و ما انتظار 
داريم با سرعت بيشتري از سالمندان به بزرگساالن و كودكان 

واكسينه نشده منتقل شود.
در همين حال، دانشمندان تالش خود را دوچندان كرده اند تا 
كارآزمايي باليني را هرچه ســريع تر به نتيجه برسانند. به اين 
ترتيب سازمان غذا و دارو مي تواند در سريع ترين زمان ممكن، 

واكسن مناسب رابراي گروه سني زير 12سال تأييد كند.
بيمارستان هاي اطفال نيز از نزديك با توسعه دهندگان واكسن 
ازجمله فايزر و مدرنا همكاري مي كننــد تا فاز 2و 3كارآزمايي 
باليني را تركيب كنند و ســرعت فرايند را در طول تابســتان 

افزايش دهند تا مجوز واكسن تا پاييز صادر شود.
ورسالوويچ مي گويد: اميدواريم در سال تحصيلي آينده، مجوز 
استفاده اضطراري از واكسن براي كودكان زير 12سال تا اواسط 
پاييز صادر شود. باتوجه به سرعت شيوع گونه دلتاي كوويد-19، 

اين مهم ترين اولويت ماست.

 جهش در آمار كودكان مبتال
 به كرونا

در ابتداي شيوع بيماري كوويدـ19 تعداد ابتالي كودكان 
پايين بود، اما اكنون اين آمار به شدت در حال افزايش است

راهكارهايفناوريبرايزندگيبابيبرقي
عمادالدين قاسمي پناه

خبر نگار

به سوي آينده

 ويرايش ژنتيك،
راه درمان بيماري هاي صعب العالج

فناوري كريسپر مي تواند براي ويرايش ژن ها مورد استفاده قرار 
گيرد و به اين ترتيب، جهان را تغيير خواهد داد

ويرايش ژن CRISPR نويد مبارزه با بيماري هاي صعب العالجي 
را مي دهد كه روزي غيرقابل تصــور بود اما در برخي از روش هاي 
ويرايش ژن CRISPR، ويرايش نياز به تزريق مســتقيم ابزارها 
به داخل سلول هاي آسيب ديده دارد كه اين كار در برخي شرايط 
 CRISPR عملي نيســت، با اين حال و با پيدايش ويرايش ژن

مي توان گفت يك موفقيت بزرگ رقم خورده است.
در حقيقت CRISPR فناوري اي است كه مي تواند براي ويرايش 
ژن ها مورد اســتفاده قرار گيرد و به اين ترتيــب، جهان را تغيير 
خواهد داد. ماهيت CRISPR ساده اســت؛ روشي براي يافتن 
مقدار كمي از يك بخش DNA در داخل سلول. در مرحله بعدي 
و براي ويرايش ژن CRISPR معموال آن قطعه از DNA را تغيير 

مي دهد. اين كار CRISPR بسيار ساده و ارزان تمام مي شود.
به گزارش ان آر پــي، محققان نتايجــي از آزمايش هاي باليني را 
منتشر كرده اند كه نشان مي دهد با تزريق CRISPR-Cas9در 
جريان خون براي ايجاد ويرايش، راه را براي استفاده از ويرايش ژن 

براي درمان بسياري از بيماري هاي شايع باز مي كند.
اين درمان آزمايشــي توانســت با يــك بيماري نــادر ژنتيك، 
ترانســتيريتين آميلوئيدوز مقابلــه كند. دانشــمندان به افراد 
داوطلب نانــوذرات مملو از CRISPR كه توســط كبد بيماران 
جذب مي شــود، تزريق كردند و ژني را در اندام ويرايش كردند تا 

توليد پروتئين مضر را از كار بيندازد.

ســطح پروتئين طي چند هفته پس از تزريق بســيار كم شد و 
بيمــاران را از يك بيمــاري مهلك كه مي تواند اعصاب و ســاير 
بافت هاي بدن را به ســرعت از بيــن ببرد، نجــات داد. در اين 
كارآزمايي باليني، فقط 6بيمار شــركت كردند و تيم تحقيقاتي 
همچنان مجبور است مطالعات طوالني مدت را براي بررسي اثرات 

منفي احتمالي اين روش انجام دهد.
اگر اين روش در مقياس وســيع اثبات شــود، مي تــوان از آن 
براي درمان بيماري هايي اســتفاده كرد كه تكنيك هاي موجود 
CRISPR براي آنها عملي نيستند، مانند بيماري هاي آلزايمر و 

انواع بيماري خطرناك قلبي.
البتــه در اين بين بايد نســبت بــه رعايت مســائل اخالقي به 
محققان هشدار داده شود. برخي از متخصصان در مورد احتمال 
سوءاســتفاده از CRISPR براي طراحي نوزادان و ساير اهداف 
ديگر مانند دستكاري ژنتيك، هشدار مي دهند. تزريق از طريق 
جريان خون انجام ويرايش هاي مشكوك را بسيار آسان مي كند 
اما اگر از روش جديد CRISPR به درســتي اســتفاده شــود، 
مي تواند از رنج بيماري هايي كه زماني اجتناب ناپذير تلقي مي شد، 

جلوگيري كند.

بزرگ ترين توليدكننده نيمه هادي 
انگلستان توسط كارخانه »نكسپريا« سخت افزار

)Nexperia( بــا مالكيــت چيني 
خريداري شــده و همين باعث شده است كه يك 
نماينده ارشد مجلس از دولت بخواهد كه به دليل 
كمبود جهاني تراشه ها، فروش اين كارخانه به يك 
مالك خارجي را مورد بررسي قرار دهد. به گزارش 
روزنامه گاردين، نكســپريا، يك شركت هلندي 
متعلق به وينگ تك چين، روز دوشنبه اعالم كرد 
 ،)NWF( »كه كنترل كامل »نيوپورت ويفر فاب
بزرگ ترين توليدكننده تراشه هاي سيليكون در 
انگليس را به دســت گرفته اســت كــه در توليد 
محصوالتي از قبيل تلويزيــون، تلفن هاي همراه، 

خودرو و كنسول هاي بازي نقش مهمي دارد. در 
اين ميــان، تام توگندهت، نماينــده محافظه كار 
»تامبريج و مالينگ« و رئيس كميته انتخاب امور 
خارجه، روز دوشــنبه به سي ان بي سي گفت كه 
بسيار متعجب و شــگفت زده خواهد شد، اگر اين 
معامله تحت قانون امنيت ملي و سرمايه گذاري، 
قانون جديدي كــه از دارايي هاي كليدي ملي در 
برابر تصرف خارجي محافظت مي كند، بررســي 
نشده باشــد. او در اين باره گفت: »بخش صنعت 
نيمه هــادي در محدوده اين قانون قــرار دارد كه 
هدف اصلي آن محافظت از شــركت هاي فناوري 
ملي در برابر اشغال خارجي درصورت وجود خطر 
مادي براي امنيت اقتصادي و ملي است.« كوواسي 

كوارتنگ، دبير تجارت، پيش تر گفته بود كه دولت 
از نزديك وضعيت را زيرنظــر دارد، اما مداخله در 
زمان فعلي را مناســب نمي داند. نكسپريا كه در 
شــهرهاي »اســتاكپورت« و »هامبــورگ« نيز 
فعاليت هاي توليدي دارد، گفت كه اين معامله به 

آن كمك مي كند تا با تقاضاي جهاني نيمه هادي 
همگام شوند. آچيم كمپه، مدير ارشد عمليات در 
نكســپريا در اين خصوص مي گويد:»نكســپريا 
برنامه هاي بلندپروازانه براي رشــد و توسعه خود 
دارد و افزودن نيوپورت از تقاضاي روزافزون جهاني 

براي نيمه هادي ها پشتيباني مي كند. تاسيسات 
نيوپورت داراي يك تيم عملياتي بسيار ماهر است 
و براي اطمينان از تداوم عمليات نقشــي اساسي 
دارد.« به گزارش سي ان بي سي، ارزش اين معامله 
اعالم نشــده اســت، اما كارشناســان امر آن را 
63ميليون پوند تخميــن زده اند. پل جيمز، مدير 
عمليــات در NWF، مي گويــد كه ايــن معامله 
ســرمايه گذاري حياتي براي تجــارت را تضمين 
مي كند. او در اين خصوص گفت: »اين خبر براي 
پرسنل اينجا در نيوپورت و جامعه تجارت گسترده 
در منطقــه خبــر خوبي اســت، زيرا نكســپريا 
ســرمايه گذاري و ثبات مورد نيــاز را براي آينده 
فراهم مي كند. ما مشتاقانه منتظر عضويت در تيم 
جهاني نكسپريا بوده و مشتاق هستيم كه نيروي 
كار فعلي را حفظ كنيم. در اين راستا منابع محلي 
اضافي نيز ممكن اســت مورد نياز باشد.« كمبود 
تراشــه در جهان، تأثير منفي بر توســعه صنايع 
گوناگون گذاشــته اســت. رقابت بين چيني ها و 
آمريكايي ها در اين عرصه وارد فضاي جديدي شده 
است به طوري كه بســياري، اصلي ترين رقابت و 

نبرد امروزه بين اين دو را جنگ تراشه مي دانند.

ريچارد برانسون در مصاحبه اي اعالم 
كرده كه ســفر آينده او به فضا در روز فضا

يازدهم ژوئيه خارق العاده ترين سفر در 
طول زندگي اش خواهد بود. بــه گزارش ديلي ميل، 
برانسون، مؤسس شركت »ويرجين گالكتيك« در 
برنامــه اي تلويزيونــي گفــت: »من فقــط انتظار 
خارق العاده ترين ســفر در طول زندگــي ام را دارم. 
خودم پيشگام آن بوده ام و سفرهاي خارق العاده براي 
افراد ديگر در آينده و 5نفر ديگر كه با من سوار سفينه 
خواهند شد را برنامه ريزي كرده ام.« برانسون 70ساله 
كه قرار است با VSS Unity ويرجين گالكتيك پرواز 
كند مي گويد كه او و شركتش 17سال تالش كرده اند 
تا به اين نقطه برسند؛ چيزي كه برايش بسيار معني 
دارد. برانسون همچنين به اين نكته اشاره كرد كه روز 
پنجشــنبه پس از انجام آخرين بررسي ايمني واقعا 

هيجان زده شد. از سوي ديگر سهام شركت ويرجين 
گالكتيك جمعه گذشته با پشــت سر گذاشتن اين 
همه خبر با شتابي بســيار باال نزديك به 25درصد 
افزايش يافته و 53دالر و 25ســنت معامله شــد. 
برانسون با پروازش، 9روز زودتر از رقيب خود يعني 
»جف بزوس« مؤســس آمازون و شركت فضايي بلو 

اوريجين به فضا خواهد رفت و در اين راه او را شكست 
خواهد داد. برانسون كه اخيرا در توييتر به خود لقب 
فضانورد 001را داده است كه برداشتي از فيلم هاي 
مأمور 007جيمز باند اســت، در ابتدا قــرار بود در 
دومين پرواز آزمايشي پرواز كند، اما براي اينكه رقيب 
ميلياردر خود را شكست دهد، برنامه اش را تغيير داد. 
برانسون بارها و بارها تأكيد كرده كه او تناسب اندام و 
ســالمتي دارد و آمــاده اســت به محــض اينكه 
مهندسانش به او چراغ سبز نشان دهند، به فضا برود. 
مايكل كالگليــزر، مديرعامل ويرجيــن گالكتيك 
مي گويد كه حضور ســر ريچارد در اين پرواز بسيار 
ارزشمند است. او در اين خصوص گفت: »استفاده از 
تخصص و سابقه طوالني مدت سر ريچارد در ايجاد 
تجربيات شــگفت انگيز مشتري، بســيار ارزشمند 
خواهد بود.« ويل وايتهورن، رئيس ســابق ويرجين 
گالكتيك نيــز گفت كه اخبــار برانســون يكي از 
بزرگ ترين هفته ها در تاريخ صنعت فضايي انگلستان 

را رقم خواهد زد.

بزرگ ترين كارخانه توليد نيمه هادي 
انگليس در تسلط چين

در جنگ كمبود تراشه در جهان قرارداد فروش يك كارخانه در انگليس جنجالي 
شده و كار را به مجلس كشانده است

برانسون آماده پرواز به فضا

زهرا خلجي
خبر نگار
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درخواســت عمومي، واكسيناســيون عليه 
كروناست، هيچ كس اما پاسخگو نيست؛ وزارت 
بهداشــت توپ را در زميــن توليدكنندگان 
مي اندازد و توليد كنندگان انگشــت اتهام را به 
سمت وزارت بهداشت نشــانه مي گيرند. از آن 
طرف هم بخش خصوصي از اينجا مانده و از آنجا 
رانده، همچنان در تالش براي واردات چندهزار 
دوزي واكسن كروناســت كه هنوز به نتيجه اي 

نرسيده است.
 خارج از اين دايره، اما مردمي به انتظار نشسته اند 
كه يك چشم شان به كشــورهاي ديگر است كه 
واكسيناســيون منظم و ســريع در حال انجام 
است و چشم ديگرشــان به درهاي بسته مراكز 
واكسيناســيون تا نوبت شان شــود. وضعيت 
كالفه كننده است . آمارهاي منتشرشده از سوي 
وزارت بهداشت درباره ميزان تزريق هاي روزانه 
واكسن كرونا، به راحتي بر كمبود شديد واكسن 
صحه مي گذرد؛ آن هم درســت زماني كه به يك 
واكسن داخلي و يك واكســن توليد مشترك، 
مجوز مصرف اضطراري داده شده است. وضعيت 
نابسامان واكسيناسيون همزمان با شيوع جهش 
جديد كرونا و باال رفتن ميزان ابتال و مرگ و قرار 
گرفتن پشــت درهاي پيك پنجم، نگراني ها را از 

وضعيت اجتماعي و روان جامعه باال برده است.
 در ايــن شــرايط مصطفي معين كه رياســت 
شوراي عالي نظام پزشــكي را عهده دار است و 
سابقه سال ها فعاليت در حوزه آموزش در سالمت 
را دارد، به پيامدهــاي بي توجهي به مطالبه گري 
مردم براي واكسيناسيون و دادن وعده هاي مكرر 

بدون تحقق آنها، اشاره مي كند.
 او در گفت وگو با همشهري تأكيد مي كند كه آثار 
منفي بحران كرونا بر سالمت روان جامعه، كمتر 
از خسارت هاي بهداشتي و اقتصادي آن نيست و 

بعدها هم تداوم خواهد داشت.
 يك سال و نيم از شيوع كرونا در كشور 

مي گذرد و ما هنوز برنامه مشــخص و روشني در 
مديريت اپيدمي نداريم. حاال هــم كه ماجراي 
واكسيناسيون كرونا مطرح است، مردم با كندي 
تزريق واكســن مواجهند، خيلي ها نگران دوز 
دومشان هستند و بسياري هم بالتكليف . حاال در 
كنار همه اينها ماجراي جهش هاي جديد كرونا و 
بيماري زايي باالي آن در ميان است؛ درحالي كه 
هنوز گام هاي واكسيناسيون بسيار كند در حال 
پيش رفتن است. شــما پيش از اين فعاليت هاي 
زيادي در حوزه آموزش در ســالمت داشته ايد، 
به اعتقاد شما اين شــرايط چقدر روان مردم را 
نسبت به گذشته حتي بعد از شيوع كرونا، ناآرام 

كرده است؟
در مدتي که از دنياگيري کرونا گذشته است، براساس 
آمار رسمي اعالم شده از ســوي وزارت بهداشت، در 
ايران بيش از 5/3 ميليــون نفر به بيماري کوويدـ19 
مبتال شــده اند و باالتر از 85هزار نفر جانشــان را از 

دست داده اند.
 در شــرايطي که فاصله گــذاري اجتماعي، قرنطينه 
خانگي و محدوديت سفرهاي شــهري و بين شهري 
مالل آور شــده و خســتگي ايجاد کرده، محدوديت 
رفتن به طبيعت يا نداشــتن ورزش و تحرك بدني، 
باعث اضافه وزن و چاقي و بي حالي يا خواب آلودگي و 

بدخوابي شده است.
 قطع روابط خويشاوندي و ارتباط با دوستان، احساس 
تنهايــي و جدا شــدن از جامعه را به وجــود آورده و 
درگذشــت غيرمنتظره خويشان و دوســتان و نبود 
امكان برگزاري مراسم عزاداري و کامل شدن مراحل 

سوگ، وضعيت را آشفته تر کرده است.
 در اين ميان ترس و وحشت از يك بيماري خطرناك 
و هزار چهره، بدون وجود درمان قطعي در شــرايطي 
همچنان در جامعه غلبه دارد که شايعات و شبه علم 
و انگ و خرافه در رســانه ها و شبكه هاي اجتماعي در 
حال انتشار است . تمام اين عوامل به گسترش اختالل 
در سالمت روان و احســاس بي پناهي و درماندگي يا 

اضطراب و افسردگي به ويژه در ميان زنان با درجه هاي 
مختلف دامن زده است.

اين وضعيت تنها به کشــور ما اختصاص ندارد و کم و 
بيش در ساير کشــورها هم رخ داده است، اما هر قدر 
به دليل ضعف هاي مديريتي، در انجام واکسيناسيون 
عمومــي تأخير ايجاد شــود، مدت شــيوع بيماري 
کوويدـ19 طوالني تر و موج هــاي جديد آن دامنگير 

شــود و در کنار آن خسارت هاي 
انســاني و اقتصادي بيشتر شود، 
پيامدهــاي روانــي و اجتماعي 
شيوع کرونا هم دوچندان خواهد 
بود؛ اتفاقي کــه در اين مدت در 

کشورمان شاهد آن بوده ايم.
ما اكنــون با معضل 
جديدي مواجه هستيم و آن هم 
نگراني و آشفتگي سالمندان از 
نبود واكسن است. اين موضوع 
التهابي را ميان اين گروه ايجاد 
كرده و خود و خانواده هايشان 
در كنار ساير دغدغه ها، حاال 
به دنبال پيدا كردن واكسن اند. 
اين شــرايط به ويــژه براي 

سالمندان، طاقت فرسا شده، اين در حالي است كه 
اين گروه درگير بيماري هاي زمينه اي هم هستند 
و اين شرايط، برايشان خطرناك است. به اعتقاد 
شما اين وضعيت چقدر مي تواند ابعاد آسيب زاي 

بيشتري پيدا كند؟
در کشور ما بيش از 8ميليون نفر باالي 60سال دارند 

که 2ميليون نفر از آنها، تنها زندگي مي کنند.
 تنهايي عامل خطر بزرگي اســت کــه به دنبال خود 
افسردگي، مشكالت گوارشي، اختالل خواب و ترس و 
وحشت ايجاد مي کند. معموال مراقبت هاي غيردارويي 
در کاهش اضطراب، افسردگي و استرس مزمن مؤثرند. 
نتايج پژوهش هاي گسترده در ســطح جهان نشان 
مي دهد که در بحران کرونا، قدرت سازگاري سالمندان 

با شرايط و تاب آوري آنها نســبت به گروه هاي سني 
پايين تر يعني ميانساالن و جوانان، بيشتر بوده است، 
اما از سوي ديگر ســالمندان به دليل ضعف سيستم 
ايمني دوره کهولــت و همچنين ابتال به بيماري هاي 
زمينه اي مثل بيماري هاي قلبي و عروقي، فشار خون، 
بيماري هاي مزمن تنفسي، ديابت و... در معرض ابتال 

به نوع شديد کرونا قرار دارند. 
آمارها نشــان مي دهد، بيش از 
50درصــد مبتاليــان و بيش از 
65درصد مــرگ وميرها به دليل 
کرونا در ميان ســالمندان بوده 
است؛ بنابراين رعايت توصيه هاي 
بهداشــتي براي پيشــگيري از 
سرايت ويروس، ارتباط منظم آنها 
با پزشك معالج و از همه مهم تر در 
اولويت قرار دادن ســالمندان در 

تزريق واکسن بسيار مهم است. 
بي برنامگــي در نوبت دهي براي 
واکسيناســيون ســالمندان و 
کمبود واکسن که باعث ازدحام 
و ســاعت ها انتظار در صف هاي 
طوالني و شلوغ آن هم در هواي 
گرم شــده، اتفاق تأسف  آوري اســت و مي توان آن را 
شــاخصي از بي مســئوليتي مديران مربوط دانست. 
در اين شرايط، در کنار استرس و احساس بي پناهي، 
چه بســا تعدادي از اين افراد در معرض ابتال به کرونا 

قرار گيرند.
قبل از اينكه ماجراي واكسيناســيون 
مطرح شــود، نگراني مــردم از ابتــال به اين 
ويروس بود و حاال با توليد چندين واكســن در 
دنيا و واكسيناســيون جمعيت قابل توجهي در 
كشورهاي مختلف بخشی از مردم ايران، احساس 
عقب ماندگي می كنند. در كنار آن هم حاال مردم 
خيلي به وعده هاي تامين واكسن اعتمادي ندارند 
و حتي ديگر پروتكل هاي رسمي وزارت بهداشت 

را رعايت نمي كنند.
به طورکلي، تغيير مداوم سياست ها و گفته ها و ضد و 
نقيض گويي ها، کااليي ديدن واکســن، دادن وعده ها 
و اميدهاي واهي و ناتواني در به انجام رســاندن آنها 
به بي اعتمادي مردم نســبت به گفته هاي مسئوالن و 
نگراني و اضطراب آنها نسبت به آينده منجر مي شود. 
مطرح شدن سفر به کشــورهاي اطراف مانند ترکيه، 
امارات و ارمنســتان  براي تزريق واکســن بازتابي از 

نااميدي مردم از مسئوالن است.
 وقتي مســائل و نحوه تصميم گيري ها شفاف نباشد، 
اولويت هاي واکسيناسيون رعايت نشود، بيش از حد بر 
توليد واکسن داخلي تبليغ شود و هر بار رونمايي هايی 
از يك واکسن جديد انجام بگيرد، بدون اينكه عرضه 
آن در زمان اعالم شده، صورت گيرد، طبيعي است که 

بي اعتمادي ايجاد شود.
 وقتي تجويز اضطراري واکســن قبل از اتمام مراحل 
کارآزمايي نهايي صورت گيرد، جلب اعتماد عمومي با 

مشكل مواجه مي شود. همه اينها 
در شرايطي است که براي خريد 
واکســن خارجي با وجود قرار 
گرفتن در پيك هاي جديد، تعلل 
و فرصت سوزي مي شود و اين به 

بي اعتمادي مردم دامن مي زند.
مسئله اي كه اكنون 
با آن مواجه هســتيم، تكرار 
تجربه هاي گذشته در مديريت 
بحران كروناســت كه موج 
انتقادات را نسبت به مسئوالن 
كشور بيشتر كرده است. به نظر 
مي رسد مجموعه اين مسائل 
در كنار بي اعتمــادي، حلقه 

ســرمايه اجتماعي را كوچك تر خواهد كرد. به 
همه اينها بايد نبود يك برنامه دقيق براي كنترل و 
مديريت تأثيرات رواني و اجتماعي ناشي از شيوع 
كرونا در يك سال و نيم گذشته را هم اضافه كرد. 

براي خروج از اين وضعيت، چــه اقدامي بايد در 
اولويت قرار گيرد؟

ثبت مرگ بر اثر کرونا، بيــش از ميانگين جهاني چه 
در بين کادرهاي پزشــكي و پرســتاري و چه عموم 
مــردم و قــرار گرفتن ايــران در آخريــن رتبه هاي 
منطقه اي و جهاني از نظر واکسيناســيون نسبت به 
جمعيت، منجر بــه بي اعتمادي، نااميــدي و انتقاد 
شــديد از تكرار عملكردهاي نادرســت، شده است. 
مديراني که پاسخگوي اشــتباهات نيستند، عملكرد 
ضعيف دارند و رفتار اجتماعي دوگانه اي از خود نشان 
 مي دهند، هيچ وقت نمي توانند در ميان مردم جايگاهي

داشته باشند. 
بي ترديد آثــار منفي بحران کرونا بر ســالمت رواني 
جامعه که در بلندمدت هم ادامه خواهد داشت، کمتر 
از خسارت هاي بهداشــتي، اجتماعي و اقتصادي آن 
نيست و در دوران پساکرونا هم تداوم خواهد داشت. 
در جوامع و کشورهاي پيشرفته، يك سند تقسيم کار 
ملي براي کنترل و مديريت اين 
بحران فراگير چــه در دوره حاد 
آن و چه در بلندمدت پساکرونا، 
تدوين شده و قرار است به اجرا 

گذاشته  شود.
 من اطالع دقيقي از وجود چنين 
ســندي در کشــورمان ندارم؛ 
بنابراين پيشنهاد مي شود چنين 
سندي در دستور کار قرار گيرد، 
عالوه بر تدويــن و تصويب اين 
سند، پيشــنهاد مي شود، تيمي 
از دانشــگاهيان بي طــرف در 
تخصص هاي علمــي مختلف با 
حكم رئيس جمهوري تشــكيل 
شــود و با مطالعه فرايند طي شده در مديريت بحران 
کرونا در ايــران، موارد قوت و ضعــف آن را ارزيابي و 
مستند کنند و راهكارهاي رفع ضعف ها و ناکارآمدي ها 

را براي پيشگيري از تكرار آنها در آينده ارائه دهند.

تغيير مداوم سياست ها و گفته ها و ضد و نقيض گويي ها، کااليي ديدن واکسن، دادن 
وعده ها و اميدهاي واهي و ناتواني در به انجام رســاندن آنها به بي اعتمادي مردم 
نسبت به گفته هاي مسئوالن و نگراني و اضطراب آنها نسبت به آينده منجر مي شود

رئيس شوراي عالي ســازمان نظام پزشــكي در گفت وگو با همشهري از 
تأثيرات رواني و اجتماعي تأخير واکسيناسيون کرونا بر ايرانيان مي گويد

خطر وقوع اپيدمي 
زهرا جعفرزادهاضطراب در كشور

خبرنگار

آثار منفي بحران کرونا بر 
سالمت رواني جامعه که 
در بلندمــدت هــم ادامه 
خواهد داشــت، کمتر از 
خســارت هاي بهداشتي، 
اجتماعــي و اقتصادي آن 
نيست و در دوران پساکرونا 

هم تداوم خواهد داشت

بي برنامگي در نوبت دهي 
بــراي واکسيناســيون 
ســالمندان و کمبــود 
واکسن که باعث ازدحام 
و ســاعت ها انتظــار در 
صف هاي طوالني و شلوغ 
آن هم در هواي گرم، شده 

اتفاق تأسف  آوري است

5تير ماه بود كه در بيمارستان بوعلي 
زاهدان با قطعي و نوســان ناگهاني 
برق شرايط سختي براي كادر درمان 
رقم خورد و همان زمان اعالم شــد 
كه 3نفر از بيماران بســتري در اين 
مركز درماني جان خــود را به دليل 
خاموشي دستگاه هاي اكسيژن ساز از 
دست دادند. همان روز انگشت اتهام به سمت اداره برق 
استان نشانه گرفته و اعالم شد كه مرگ بيماران به دليل 
قطعي برق رخ داده است. اين در حالي است كه مسئوالن 
شركت توزيع برق استان، در اطالعيه اي تأكيد كردند كه 
قطع برق از سوي آنها نبوده است. با اينكه شاهدان عيني 
از كادر درمان و همراهان بيمار، تأكيد مي كنند كه اين 
سه بيمار به دليل قطعي برق و از كار افتادن دستگاه هاي 
اكسيژن ساز جانشان را از دست داده اند، اما مسئوالن 
بيمارستان بوعلي در گفت وگو با همشهري، مرگ اين 
3بيمار را در پي قطعي برق تأييد نكرده و اعالم مي كنند 
كه اين بيماران به دليل مشكل جسمي  جانشان را از دست 

داده اند.
  

روايت شاهدان عيني
شنبه هفته گذشــته، روز پرحادثه اي براي بيمارستان 
بوعلي زاهدان بود. كســاني كه آن روز در بيمارستان 
بودند، مي گويند برق ســاعت 12به مدت 3ساعت قطع 
شد. يكي از شهروندان زاهداني كه در همان بيمارستان، 
بيمار بستري  شده اي داشت،  در گفت و گو با  همشهري 
ادعا می كند: »همســرم را به دليل درگيري شديد ريه، 
سوم تير در بيمارستان بوعلي بستري كردم و چون نگران 
شرايطش بودم، باالي سرش ماندم. در آن روزها، ميزان 
مراجعه بيماران و مرگ هــاي كرونايي باال بود. عالوه بر 
همسرم يكي از دوستان من هم در اتاق ايزوله اورژانس 
بستري بود و در تخت كناري او بيمار بدحالي قرار داشت 
كه با دستگاهي به اسم سي پپ نفس مي كشيد. مي گفتند 
اهل سراوان است و هيچ همراهي ندارد. ساعت 12بود 
كه ناگهان برق سالن بيمارســتان قطع شد و پس از آن 
دستگاه هاي اكسيژن ساز در اورژانس خاموش شدند. 
بالفاصله فضاي بيمارســتان به هم ريخت و پرستاران، 
مترون و سوپروايزر با دستگاه هاي آمبوبگ دستي سراغ 

بيماران آمدند و يكي از آنها هم همان بيمار سراواني بود 
كه با قطعي برق به شدت با مشكل تنفسي مواجه شد، اما 
در نهايت نتوانستند كاري براي او انجام دهند و بيمار فوت 
كرد.« اينها را يكي از شاغالن در بخش درمان بيمارستان 
هم تأييد مي كند. او هم كه دوست ندارد نامش برده شود 
ادعا می كند: »در اورژانس بيمارستان، بيماران با اكسيژن 
خون كمتر از 70درصد، بستري هستند. اكسيژن خون 
بيماران بستري در آي سي يو از اين عدد هم كمتر است. 
زماني كه برق قطع مي شود، شرايط براي بيماران بستري 
در آي سي يو سخت تر اســت. آن روز كه برق به مدت 
3ساعت قطع شــد، نيروهاي درمان بيمارستان تمام 
تالش شان را كردند تا جريان اكسيژن رساني به بيماران 
قطع نشود، اما طوالني شدن مدت قطعي برق، منجر به 
خاموشي دستگاه هاي تنفسي و مرگ 3نفر از بيماران شد 
كه يك نفر همان مرد سراواني در اورژانس بيمارستان 
بود و 2نفر ديگر، بيماران بســتري شده در آي سي يو 
بودند.« او در پاسخ به اين ســؤال كه با وجود دستگاه 
ژنراتور در بيمارستان چرا توقف زماني در روشن شدن 
دستگاه هاي اكسيژن وجود داشته و دستگاه ها  بالفاصله 
روشن نشده، مي گويد: »دستگاه هاي اكسيژن ساز بسيار 
بزرگ  هستند و با چند كامپيوتر كنترل مي شوند. وقتي 
نوسان برق به وجود مي آيد تا قبل از استارت ژنراتور اين 
دستگاه ها دچار اختالل مي شــوند و نياز به راه اندازي 
مجدد دارند. اين مسئله حداقل 40دقيقه وقفه در روشن 

شدن دوباره دستگاه ها ايجاد مي كند.« 

بيمارستان نوسان برق دارد
با اينكه افراد حاضر در بيمارستان، حادثه 5تير را به دليل 
قطعي برق اعالم مي كنند، اما شــهاب الدين مشايي، 
رئيس بيمارستان بوعلي زاهدان با اينكه قطعي برق آن 
روز را تأييد مي كند، به همشهري مي گويد كه مرگ اين 
3بيمار، به دليل قطعي برق نبوده اســت: »دستگاه هاي 

اكسيژن ســاز به هم متصلند و اگر قرار بود قطعي برق 
باعث مرگ 3نفر شود، بايد بيش از 10بيمار متصل به اين 
دســتگاه ها هم همان روز فوت مي كردند، اما اين اتفاق 
نيفتاد.« او در پاسخ به اين سؤال كه برخي از اعضاي كادر 
درمان بيمارستان و البته همراهان حاضر در بيمارستان اين 
مسئله را تأييد مي كنند كه پس از قطعي برق و خاموشي 
دستگاه هاي اكسيژن ساز به دليل بدحال شدن 2بيمار در 
آي سي يو و يك بيمار در اورژانس پرستاران نتوانسته اند 
با دستگاه هاي تنفس دســتي مانع فوت بيماران شوند، 
توضيح مي دهد: »ممكن است اين اتفاق هم رخ داده باشد، 
اما باالي تخت هاي بستري اكسيژن وجود دارد و با قطعي 
دستگاه ها، اكسيژن رساني به بيماران قطع نمي شود و 
بالفاصله با آمبوبگ بيمار را نگه مي دارند. اما اين مسئله 

هم وجود دارد كه ممكن است بيمار اينتوبه در اورژانس 
شرايط جسمي خوبي نداشته باشد و حتي درصورت قطع 
نشدن برق، جانش را از دست بدهد. ما هر روز فوتي داريم، 
اما آيا هر روز برق قطع مي شود؟ در اين بيمارستان دستگاه 
سي پي يو وجود دارد و اين دستگاه بدون نياز به ژنراتور 
مي تواند تا 2ساعت وسايل را روشن نگه دارد.« به گفته 
رئيس بيمارســتان بوعلي زاهدان، در اين بيمارستان 
نوسان برق وجود دارد، علت آن هم باال بردن بار مصرف برق 
به دليل وجود دستگاه هاي اكسيژن ساز است. البته ژنراتور 
ديگري هم در اين بيمارستان نصب شده اما به دليل اينكه 
حجم مصرف باالست و سيستم برق كشي قديمي است، 
پنجم تير، فيوز دچار سوختگي شد و نياز به تعويض داشت. 

البته در آن فاصله، ژنراتورها هم وارد مدار شده بودند.

البته در كنار توضيحات رئيس بيمارستان بوعلي، اداره 
روابط عمومي بيمارستان تخصصي عفوني و بيماري هاي 
گرمسيري بوعلي زاهدان درباره ادعاهاي مطرح شده 
مبني بر قطعي برق و مــرگ 3بيمار، به طور اختصاصي، 
اطالعيه اي براي همشهري فرستاد. در اين اطالعيه آمده: 
»تلخ ترين اتهام مطرح شــده درباره اين مركز درماني 
فوت چند بيمار بستري در بيمارستان به دليل قطعي برق 
است. اين بيمارستان با تكذيب اين ادعا اعالم مي كند تا 
قبل از وقوع بحران كرونا يك دستگاه اكسيژن ساز و يك 
دستگاه برق اضطراري در اين بيمارستان فعال بوده و بعد 
از وقوع بحران و با هدف نهضت توسعه اكسيژن سازها و 
سيستم برق اضطراري، تعداد دستگاه هاي اكسيژن ساز 
به 3دســتگاه و تعداد دســتگاه هاي برق اضطراري به 
2دستگاه افزايش يافته كه با كمك 100عدد كپسول سيار 
كار مديريت اكسيژن بيماران را انجام مي دهند. همانگونه 
كه در گزارش هاي شــركت توزيع برق استان آمده در 
تاريخ 5تير قطعي در شبكه برق ورودي بيمارستان رخ 
نداده و صرفا به دليل فشــار جريان مصرفي و سوختن 
يكي از فيوزهاي اصلي بيمارستان، برق شبكه داخلي 
 UPS قطع شد كه ژنراتورهاي برق اضطراري و تجهيزات
به صورت فوري و اتوماتيك وارد مدار شده و دستگاه هاي 
حساس و پيشرفته بيمارستان با استفاده از اين امكانات 
دچار اختالل در فعاليت نشده اند. خوشبختانه در فاصله 
زماني 40تا 45دقيقه اي تا رفع اشكال فني، هيچ بيماري 
در اين بيمارستان فوت نكرده است. همچنين در روز مورد 
اشاره 3نفر در بيمارستان فوت كرده اند كه درگذشت آنها 
به مشكالت جســمي ارتباط داشت؛ به طوري كه تالش 
پزشكان و كادر پرستاري براي حفظ جان آنها بي نتيجه 
بود. يكي از اين افراد ساعت ها قبل از قطعي برق و با وجود 
عمليات احيا فوت كرده است. يكي ديگر هم در بخش 
اورژانس و به محض ورود به بيمارستان دچار ايست قلبي 
و تنفسي شد كه با وجود احيا توسط كادر درمان و استفاده 
مستمر از آمبوبگ، موفق به نجات او نشديم و يكي ديگر 
هم ساعت ها پس از تغيير منبع تامين برق در بيمارستان 
فوت كرد. در همان روز و در همان ساعت، بيش از 30بيمار 
در بخش مراقبت هاي ويژه اين بيمارستان بستري بوده 
 CPAP يا با استفاده از دستگاه هاي كمك تنفسي مانند

تحت درمان بودند كه با مشكلي مواجه نشدند.«

وایت از مرگ 3بیمار در بیمارستان  2ر
 شاهدان عینی ادعا می کنند 3بیمار به دلیل قطعی برق جانشان را از دست دادند، اما مسئوالن بیمارستان بوعلی زاهدان

مرگ این 3 نفر را به  دلیل مشكالت جسمی آنها اعالم كردند، نه قطعی برق دستگاه های اكسیژن ساز مريم سرخوش 
خبرنگار
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فرازونشيب هاي 10 فيلمساز سينماي كمدي ايران 

خنده آفرينان 
فيلمسازان زيادي در طول ساليان فيلم كمدي ساخته اند؛ عده اي با استمرار 
و تداوم و برخي تحت تأثير فراگير شدن كمدي سازي . در اين فهرست پرتعداد 
به نام كارگردان هايي برمي خوريم كه به واسطه سابقه تاريخي، تداوم حرفه اي 
و اهميت فيلم هايي كه ســاخته اند چهره هاي شــاخص ســينماي كمدي 
ايران هستند؛ سينمايي كه در سال هاي اخير بيشــتر ستاره محور بوده و با 
حضور بازيگران مشهور و محبوب گيشه را رونق بخشيده است. ضمن اينكه 
كارگردان هاي سينماي كمدي هم در گذر زمان فراز و نشيب هاي زيادي را 
پشت سر گذاشته اند؛ تعدادي شــان عمال دوران موفقيت را سپری كرده اند، 
برخي عمال بازنشسته شده اند و چند تايي نيز همچنان در اين عرصه حضور 

دارند و هنوز دوره شان سر نيامده است  . 

انتخاب هايي از سينماي كمدي ايران 

از اجاره نشین ها تا اسب حیوان نجیبی است 
وقتي از بهترين هاي سينماي كمدي ايران مي گوييم معموال نام چند فيلم 
مشخص و معلوم كه سال هاست موقعيتي تثبيت شده دارند، به ذهن مي آيد. 
در ســال هاي بعد از انقالب بيش از ۲00 فيلم كمدي ســاخته شده و وقتي 
صحبت از بهترين ها مي شــود نهايتا نام ۲0فيلم مطرح است؛ فيلم هايي كه 
تحريريه همشهري هم در اين نظرسنجي، بر سر انتخاب شان توافق داشت. 
هيچ فهرست بهترين هايي از ســينماي ايران بدون »اجاره نشين ها« كامل 
نيست و محال اســت كه صحبت از ژانر كمدي شود و اشــاره اي به كمدي 
مهرجويي نشود. »مارمولك« كمال تبريزي هم تقريبا چنين جايگاهي دارد 
حاال كه سال ها گذشته و جنجال هاي زمان اكران تمام شده، عيار فيلم در گذر 

زمان بيشتر مشخص شده. 

خاستگاه، ريشه ها و مولفه های سينمای كمدی  ايران

جوك تعريف كردن مقابل دوربین
»آبي و رابي« )آوانس اوگانيانس 1۳0۸( نخستين فيلم ساخته شده در سينماي 
ايران كه هيچ نسخه اي از آن به جا نمانده اســت، براساس كمدي هاي صامت 
پات و پاتاشون -كمدين هاي دانماركي- ساخته شد. آبي و رابي براساس آنچه 
روزنامه ها زمان اكران فيلم منتشر كرده اند ماجراي آبي )محمدخان ضرابي( و 
رابي )غالمعلي خان سهرابي فرد( است. آبي هنگامي كه آب مي نوشد، شكم رابي 
باد مي كند، رابي زير بوم غلتاني دراز مي كشد و آبي با پتك بر سر او مي زند و رابي 
پهن و كوتاه مي شود. در رستوران لقانطه، آبي و رابي سفارش مرغ مي دهند و 
وقتي قصد خوردن آن را دارند مرغ به پرواز درمي آيد و... . فيلمي كه با امكانات 
فني ابتدايي و با دشــواري ساخته شــده بود ســال 1۳11 تنها نسخه اش در 

آتش سوزي سينما ماياك سوخت و از بين رفت. 
16 سینمای1415

کمدی 

این شماره

آخرين خنده
پس از ماه ها ركود، فيلم كمدي »ديناميت« براي تغيير 

حال و هواي سرد اكران به ميدان آمده است

كمدي، نسخه شفابخش سینماي ايران در دهه90 
بود و حاال در دوراني كه كرونا عمال بساط اكران را 

جمع كرده، باز هم فیلمي روي پرده آمده كه ابزارش 
براي جذب تماشاگر، تالش براي خنداندن اوست. 

فعال بزرگ ترين معضل اكران، نه میزان جذابیت 
فیلم ها كه توانايي متقاعد كردن مردم به خريدن 

بلیت و ورودشان به سالن سینماست

اغلب كمدي هاي پرفروش اين سال ها بیشتر 
موقعیت هاي خنده دارشان را از طريق بازي با 

خطوط قرمز به دست آورده اند؛ كمدي هايي كه 
انتقاد اجتماعي شان در سطح و در پشت جسارت 
ظاهري شان ماهیتي توجیه گر دارند. در سال هاي 

اخیر خیلي از شوخي هاي فیلم ها يا مستقیماً از 
فضاي مجازي آمده اند يا متاثر از آن بوده اند

   پس از شكســت مطلق اكران بهار كه فيلم هاي 
نامداراني چون مسعود كيميايي و مجيد مجيدي هم 
نتوانست تماشاگران را متقاعد به حضور در سالن هاي 
سينما كند، حاال فيلمي كمدي روي پرده آمده است . 
»ديناميت« ساخته مســعود اطيابي است و محسن 
كيايي، پژمان جمشيدي، احمد مهرانفر و نازنين بياتي 
بازيگران اصلي اش هســتند  . فيلم توليد سال1۳۹۷ 
است كه با ۳ سال تأخير روي پرده آمده است. مسعود 
اطيابي در اين ســال ها كمدي هايي چون »خروس 
جنگــي«)1۳۸۶(، »اخالقتو خوب كــن«)1۳۸۹(، 
»تگزاس« )1۳۹۶( و »تگزاس ۲« )1۳۹۷( را ساخته 
و فيلم »انفــرادي« )1۳۹۸( را هم آماده نمايش دارد 
كه اين آخري هم كمدي است و مهدي هاشمي، رضا 
عطاران و احمد مهرانفر بازيگران اصلي اش هســتند. 
ظاهراً ديناميت مدتي هم درگير گرفتن پروانه نمايش 
بوده و حاال در شرايطي كه هيچ كس حاضر به اكران 
فيلمش نيست، اكران عمومي شده است. در روزهايي 
كه هيچ فيلمي نمي فروشد، عده اي اميدوارند با روي 
پرده آمدن يك كمدي عامه پســند رونــق به اكران 
بازگردد؛ فيلمي كه در خط داستاني شباهت هايي هم 
به »اجاره نشين ها« )داريوش مهرجويي 1۳۶۶( دارد 
و به روايت ماجراهايي از يك ساختمان چندواحدی 
مي پردازد كه افرادي مختلف در آن ســكونت دارند. 
كنار هم قرار گرفتن ۲دختر جوان، يك ساقي و ۲طلبه 
اساس موقعيت هاي كمدي فيلم را تشكيل مي دهد. 
تهيه كننده فيلم در جايي مدعي شده بود كه ديناميت 
در شرايط عادي مي تواند ۳0ميليارد تومان بفروشد. 
در شرايط فعلي اما رسيدن به ارقامی بسيار كمتر از اين 
هم مي تواند دستاوردي قابل توجه محسوب شود. حال 
سينماي ايران اصال خوب نيست و در بدترين شرايط 
اكران همه اين ســال ها بايد ديد اميدواري به آشتي 
تماشاگر با سينما با ديناميت چقدر واقع بينانه  است  . 
به هر حال در آستانه تغيير دولت و تحوالت گسترده 
در همه وزارتخانه ها از جمله وزارت ارشاد قرار داريم و 
شايد در آينده امكان اكران كمدي هايي كه از راه بازي 
با خطوط قرمز، مخاطب جذب مي كنند، دشوار تر شود.
   كمدي ها ســال هاي زيادي رونق بخش گيشــه 
بوده اند. مروري بر پرفروش ترين فيلم هاي دســت كم 
يك دهه اخير نشــان مي دهد كمــدي ژانر محبوب 
تماشاگر ايراني اســت. روزگاري منتقدان به كنايه از 
شرطي شدن تماشاگر مي گفتند و اينكه سينما رفتن 
براي عده اي مترادف با خنديدن است، حتي اگر فيلم 
خنده دار نباشد. سينماي موســوم به بدنه براي دخل 
و خرج كــردن، فيلم هايي را روانه اكــران مي كرد كه 
منتقدان با صفت كمدي سخيف از آنها ياد مي كردند. 
تحقير منتقدان هيچ تأثيري بر سرنوشــت اقتصادي 
كمدي ها نداشت چون اساسا مخاطب هدف اين فيلم ها 
اهل خواندن نقد فيلم نبود. هرچه شــرايط اقتصادي 
دشــوار تر مي شــد تعداد كمدي ها افزايش مي يافت 
و از دهه۹0 كمدي رســما به ژانر مســلط و پولســاز 
سينماي ايران تبديل شد. هر كمدي اي كه گل مي كرد 

طبق قاعده اي مرســوم براي دســتيابي به گيشه اي 
 پررونق بازتوليد مي شــد. پس اگر سري »اخراجي ها 
« مي فروخت، »افراطي هــا « هم به بازار مي آمد و بعد 
از توفيق » ورود آقايان ممنوع« فيلمي چون »مجرد 
چهل ساله« ساخته مي شــد؛ رويه اي مرسوم در همه 
جاي دنيا كه در اينجا عموما با انتقاد مواجه مي شود؛  
اينكه هر فيلمي اگر در گيشه به موفقيت برسد الگويي 
براي ديگران مي شود تا به بازتوليد عناصر و مولفه هاي 
محصول پرفروش بپردازند و تا زماني كه تماشاگر اين 
الگو را پس نزند به اين كار ادامه دهند. سينماي كمدي 
ايران هم در اين ســال ها با هميــن كپي ها و همين 
كليشه ها كارش را پيش برده است. سنت دنباله سازي  
هم كه در ســينماي ايران چندان مرسوم نيست فقط 
در حوزه كمدي متداول اســت: سري »اخراجي ها«، 
»نهنگ عنبر«، »نهنگ عنبر: سلكشن رويا«، »تگزاس« 
يك و دو و... قبل از پيروزي انقالب هم سري فيلم هاي 
»صمد« را داشتيم كه با گروهي ثابت توليد و با استقبال 
مواجه مي شدند؛ سري فيلم هايي كه نزديك به يك دهه 
ســاخته شــدند و در نهايت هم پيروزي انقالب روند 

توليدش را متوقف كرد.
   اغلب كمدي هاي پرفروش اين ســال ها بيشتر 
موقعيت هــاي خنده دارشــان را از طريــق بازي با 
خطوط قرمز به دســت آورده انــد؛ كمدي هايي كه 
انتقاد اجتماعي شان در ســطح و در پشت جسارت 
ظاهري شــان ماهيتي توجيه گر دارند. در سال هاي 
اخير خيلي از شــوخي هاي فيلم ها يا مســتقيماً از 
فضاي مجازي آمده اند يا متاثر از آن بوده اند. بخشي 
از شــوخي ها هم بار جنســي دارند و حاال به ندرت 
مي توان كمدي اي را ســراغ گرفت كه شوخي هاي 
جنسي نداشته باشــد . اگر در گذشته اين شوخي ها 
كمي غيرمســتقيم و تلويحي بودنــد حاال همه  چيز 
آشكار و عيان است؛ ماجرايي كه آنقدر تكرار شده كه 
مميزي هم با آن كنار آمده است. خيلي از كمدي هاي 
اين ســال ها با متــر و معيار هاي مميــزي دهه۶0 

غيرقابل نمايش بودند.
   كمدي، نسخه شفابخش سينماي ايران در دهه۹0 
بود و حاال در دوراني كه كرونا عمال بســاط اكران را 
جمع كرده، باز هم فيلمي روي پرده آمده كه ابزارش 
براي جذب تماشــاگر، تالش براي خنداندن اوست. 
فعال بزرگ تريــن معضل اكران، نه ميــزان جذابيت 
فيلم ها كــه توانايي متقاعد كردن مــردم به خريدن 
بليت و ورودشان به ســالن سينماســت. آيا پژمان 
جمشيدي و رفقا مي توانند با ديناميت موج تازه اي به 
راه بيندازند؟ آيا تماشاگر با اين كمدي مسعود اطيابي 
با سينما آشتي خواهد كرد؟ آيا باز هم كمدي سينماي 
ايران را از بحران ريــزش مخاطب نجات خواهد داد؟ 
در شرايطي به ســر مي بريم كه خيلي نمي توانيم با 
خوش بيني به اين پرسش ها پاســخ بدهيم، هرچند 
فيلم در روزهای اول اكران بسيار فراتر از پيش بينی ها 
مورد توجه سينماروها قرار گرفته است ولی فراموش 
نكنيم ديناميت با موج پنجم كرونا و قرمز شدن بيشتر 

شهرهاي بزرگ مصادف شده است.
* تیتر مطلب از نام كمدي صامت
 فردريش مورنائو وام گرفته شده است.

سعید مروتي
روزنامه نگار
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این شماره

ناصرالدين شاه آكتور سینما 

مثل اينكه هر دومون رو گذاشتن سر كار !

    ناصرالدين شاه آكتور ســینما، بهترين 
فیلم كارنامه محســن مخملباف، فیلمســاز 
مهم و جنجالي دهه 60 و اوايل دهه 70، خبر 
از حس طنزي مي دهد كه تقريبا در بقیه فیلم هاي سازنده اش )حتي در 
»هنرپیشه« كه كمدي است( غايب است. تركیب »رز ارغواني قاهره« و 
»سینما پاراديزو« با تاريخ سینماي ايران مي توانست ملغمه اي آشفته و 
 آش شله قلمكاري شــود از جنس بقیه فیلم هاي مخملباف، كه اينجا و به 
شكلي غريب نشده و نتیجه كمدي هوشــمندانه اي است كه با سینماي 
ايران شوخي مي كند و به تركیب جالب توجه و در زمان خود بديعي از هجو/ 
ستايش مي رسد. نقد قدرت و ممیزي برخاسته از اقتدار و تقابلش با هنر هم 
با وجود اينكه در جاهايي لحن شعاري به خود مي گیرد، همخوان با كلیت 
اثر است . جمله مظفرالدين شاه كه رو به دوربین ادا مي شود؛ »اگر بداني 
اخوان لومیر در آن اتاق تاريك با ما چه كردند« هم هوشمندانه است و هم 

بامزه. مثل خود فیلم كه به شكلي غريب در سطحي باالتر از ديگر فیلم هاي 
سازنده اش قرار مي گیرد و تنها فیلم كارنامه مخملباف است كه از آزمون 
زمان سربلند بیرون آمده است. شوخي با »قیصر« و پیوند دادن سكانس 
حمام فیلم كیمیايي به واقعه اي تاريخــي )زدن رگ امیر كبیر( خالقانه 
است. بازسازي فصل معروف »گوزن ها« و نشاندن ناصرالدين شاه )عزت اهلل 
انتظامي( به جاي قدرت )فرامرز قريبیان( در مقابل سید)بهروز وثوقي( فقط 
هنر تدوينگر را به رخ نمي كشد و محصول تبلور دقیق و درست دستمايه اثر 
و خلق شوخي از طريق توجه به جزئیات است.  يكي از بهترين سكانس هاي 
ناصرالدين شاه آكتور سینما، فصل ورود ملیجك به پرده سینماست. جايي 
كه جماعت هنگام تماشاي »طبیعت بي جان« سهراب شهید ثالث خوابشان 
برده و ناصرالدين شاه از ملیجك مي خواهد به كمك پیرزن برود و سوزنش 
را نخ كند . كل اين صحنه را مي شود به كلیت فیلم تعمیم داد. ملیجك وارد 
قاب فیلم شهیدثالث مي شود تا سوزن را براي پیرزن نخ كند و بعد از چندبار 
تالش در نهايت مي گويد »ننه نمي شــه. فكر كنم جفتمون رو گذاشتن 
سركار.« صحنه اي كه به شــكل ذاتي از عناصر كمیك برخورداراست و 
تماشــاگر را مي خنداند و براي مخاطب مطلع و مسلط به تاريخ سینماي 

ايران واجد لطفي مضاعف اســت. ناصرالدين شــاه آكتور سینما با وجود 
ارجاع هاي فراوانش به فیلم ها و تاريــخ، به عنوان كمدي با مجموعه اي از 
شوخي هاي موفقش، رضايت تماشــاگر را به دست مي آورد. حرف جدي 
فیلم )تقابل و تعارض قدرت سیاسي با سینما( وقتي با عناصر كمیك بیان 
مي شود، عمق و استحكام بیشتري مي يابد. ناصرالدين شاه آكتور سینما، 
گرچه بهترين كمدي سینماي ايران نیست ولي هوشمندانه ترين آنهاست.

     وقتي از بهترين هاي ســينماي كمدي ايران 
مي گوييم معموال نام چند فيلم مشخص و معلوم 
كه سال هاســت موقعيتي تثبيت شده دارند، به 

ذهن مي آيد. در ســال هاي بعد از انقالب بيش از 
۲۰۰ فيلم كمدي ساخته شــده و وقتي صحبت 
از بهترين ها مي شــود نهايتا نام ۲۰فيلم مطرح 
اســت؛ فيلم هايي كه تحريريه همشهري هم در 
اين نظرسنجي، بر سر انتخاب شان توافق داشت. 
هيچ فهرست بهترين هايي از سينماي ايران بدون 

»اجاره نشين ها« كامل نيســت و محال است كه 
صحبت از ژانر كمدي شــود و اشاره اي به كمدي 
مهرجويي نشود. »مارمولك« كمال تبريزي هم 
تقريبا چنين جايگاهي دارد و حاال كه ســال ها 
گذشته و جنجال هاي زمان اكران تمام شده، عيار 
فيلم در گذر زمان بيشتر مشخص شده. كمدي هاي 

ســياه عبدالرضا كاهاني هم دوستداراني دارند. 
به خصوص »اسب حيوان نجيبي است« كه عده اي 
آن را بهترين فيلم سازنده اش مي دانند. »بي پولي« 
نعمت اهلل هم در توانايي او در خلق لحظات زنده و 
ملموس كمدي را نمايان مي كند. »دايره زنگي« 
يكي از خوش پرداخت ترين فيلمنامه هاي كمدي 

ســينماي ايران را دارد و در لحــن و كارگرداني 
همسان با مسير تعيين شــده در سناريو پيش 
مي رود. طبيعي بود كه دايره زنگي به عنوان كمدي 
اجتماعي مطلوب طبقه متوســط جايي در اين 
نظرسنجي بيابد. در مقابل حضور »ناصرالدين شاه 
آكتور سينما« كمي غافلگير كننده است؛فيلمي كه 

البته كمدي جذابي است و اگر تماشاگر كمي تاريخ 
سينما بداند و بر ســينماي قبل از انقالب در حد 
ديدن مشهورترين هاي اين سينما، تسلط داشته 
باشد لذت مضاعفي از تماشايش خواهد برد. در 
اين نظرســنجي مختصر از بهترين كمدي هاي 

ايراني يادي كرده ايم... .

مسعود پويا 
روزنامه نگار

از اجاره نشين ها تا اسب حيوان نجيبي است

اسب حیوان نجیبي است

خنده هاي تضميني
    لحظه هايي از راه مي رســند كه آدم بــراي رهايي از 
كالفگي نیاز به خنده هاي تضمیني دارد. اين لحظه اي است 
كه مي توانید سراغ يك نوشــته طنز يا دوستي مستعد در 
طنازي با كلمه ها يا... يا مثال يك فیلم كمدي برويد. براي اين گزينه آخر - با محدوديت 
انتخاب میان آثار سینماي ايران - »اسب حیوان نجیبي است« مي تواند انتخابي باشد كه 
آوردن خنده به صورت را تضمین مي كند. گرچه اين فیلم ذاتي تلخ دارد ولي مگر »طنز 
تلخ« نبايد اينگونه باشد؟ اسب حیوان نجیبي است، ساخته عبدالرضا كاهاني - كه بیشتر منتقدان آن را بهترين اثر 
اين كارگردان معرفي مي كنند – پر از سكانس هاي خنده دار است. مهم تر اينكه در اين فیلم حتي بازيگرهايي كه در 
ساير فیلم ها عالقه اي به چهره يا بازيگري شان نداشته ايد، بسیار دلنشین به نظرمي رسند. تنها بدي اسب... اين است 

كه آدم در انتهاي فیلم از خودش مي پرسد: چرا كاهاني ديگر در سینماي ايران چنین درخشان نیست.

بي پولي 

واقعا به نظرت من باشعورم؟
يك روي ســكه »بي پولي« هجو رفاقت است؛ رفاقتي كه 
به نظر مي رسد پايدار است و توپ نمي تواند تكانش دهد اما 
بعد مي بینیم به مويي بند است؛ رفاقتي كه آمیخته با دروغ 
و فريب و بلوف است و رفقايي كه در كسري از ثانیه مي توانند سال ها رفاقت را بي خیال 
شوند. روي ديگر سكه »بي پولي« هجو امیدواري است. كوشش براي ديدن نیمه پر لیوان 
ساده لوحانه به نظر مي رسد و همیشه نیمه خالي است كه رخ نشان مي دهد و كوشش ها 
فقط كار را بدتر مي كند و درها يكي پس از ديگري بسته مي شوند و عروس  ساده لوح و داماد مغروري آس و پاس در 

انتهاي فیلم مي مانند. اما پايان فیلم دل پذير است؛ سرانجام دري باز مي شود و بوي بهبود ز اوضاع جهان مي آيد.
»بي پولي« فیلم موقعیت و شخصیت است. آكنده از موقعیت هايي اســت كه در سینماي طنز ماندگارند مثل همه 
موقعیت هاي شركت، از جمله بحث درباره خوشگلي، كه در سال هاي اخیر بارها در شبكه هاي اجتماعي دست به دست 
گشته اند و بازيگراني كه بهترين نقش هايشان را در سینماي طنز آنجا بازي كرده اند؛ از حبیب رضايي و امیر جعفري 

و سیامك انصاري تا نادر فالح و علي سلیماني و بابك حمیديان و فرهاد شريفي.

شهرام فرهنگی
روزنامه نگار

مرتضي كاردر
روزنامه نگار

سعيد مروتي
روزنامه نگار

دايره زنگي 

كمدي طبقه متوسط
     بین انبوه كمدي هاي سینماي 
ايــران، »دايــره زنگي«)پريســا 
بخــت آور( موقعیتــــي يكــه و 
منحصر به فرد دارد. كمدي شلوغ با شــخصیت هاي پرتعدادي كه 
بسیار مســتعد آشــفتگي بوده ولي با فیلمنامه دقیق و مهندسي 
شــده اصغر فرهادي، تبديل بــه نمونه اي مثال زدني از انســجام 
و همگوني شــده اســت. فرم روايتي دايره اي فیلم امكان مطلوبي براي ورود مداوم آدم ها با 
خرده روايت هايشان فراهم كرده است.  هیچ نكته اي به حال خود رها نشده و فیلم در جزئیات 
كامال سرپا و موفق است. ورود باران كوثري به ســاختمان و آشنايي با افراد مختلف آپارتماني 
شــلوغ، هم موقعیت هاي كمدي فراواني را به همراه مي آورد و هم امكاني است براي گزارش 
وضعیت طبقه متوسط ايران در دهه 80. اغراق الزم در اثري كمدي، كنترل شده و متوازن است 
و ما همه شخصیت ها را باور مي كنیم . از پیرمرد سلطنت طلب تا زن ترانه سرا كه مي خواهد با يك 
شبكه لس آنجلسي مصاحبه كند و زني كه در حال ترجمه كتاب تازه هري پاتر است و همزمان با 
خانواده در تدارك سفر به شمال هستند و جواني كه براي فیلم كوتاه بحث برانگیزش خواهرش 
را جلوي دوربین برده همگي با نخ تسبیحي كه دختر جوان و ســارق)باران كوثري( است به 
يكديگر متصل مي شوند .  فیلم با موقعیت هاي آشــنا و روزمره )مثل نصب كردن ماهواره( كار 
مي كند و شوخي مي آفريند. امتیاز فیلم، راحت و طبیعي بودن شخصیت هاست با همه ضعف ها 
و قوت هايشان و همه دروغ ها و رياكاري هاي مرسوم و متلك هاي متداولي كه بخشي از زيست 
ايراني را بازنمايي مي كند. تلخي دايره زنگي پشــت خنده هايي كه از تماشاگرش مي گیرد نه 
پنهان مي ماند و نه زيادي به چشم مي آيد. دايره زنگي اندازه نگه مي دارد و با توجه به جزئیات، 

زندگي را با كمدي، درام بازآفريني مي كند .

مهرنوش سلماسي 
روزنامه نگار

»اجاره نشين ها«ی هميشگي همراه با »مارمولك« و »مهمان مامان«

    وقتي قرار اســت 
فقط يــك انتخــاب از 
ســینماي كمدي باشد 
بدون تامل نام »اجاره نشــین ها « به ذهن نگارنده 
متبادر مي شود؛ فیلمي همراه با جزئیات و ظرايف 
متعدد؛ از شــخصیت پردازي هاي مانــدگار گرفته 
تا مولفه هاي مختلف روايــي و تصويري؛ اثري كه 

كاراكترهاي ملموس و گیرايــش را در خاطر حك 
مي كند، به خصــوص »عباس آقا سوپرگوشــتي« 
با بازي پرقــدرت زنده ياد عــزت اهلل انتظامي؛ يك 
نمونه بي بديل و كامال متمايــز كه بدون حضورش 
»اجاره نشــین ها« غیرقابل تصور اســت. اما جدا از 
اجاره نشین ها نمي توانم به »مارمولك« و »مهمان 
مامان« هم اشاره نكنم.  »مارمولك« با آنكه برگرفته 
از »ما فرشته نیستیم « نیل جوردن و »زائر« چارلي 
چاپلین محسوب مي شــود اما به خوبي خط اصلي 
روايي اش ايرانیزه شــده اســت؛فیلمي كه به مدد 

پرورش درست داستان و شــخصیت ها، ديالوگ ها 
به ياد ماندني و شــوخي هاي مؤثر كه در فیلمنامه 
پیمان قاسمخاني پردازش شده اند، همراه با اجراي 
متناسب كمال تبريزي و يك پرويز پرستويي در اوج، 
حتما از بهترين نمونه هاي ســینماي كمدي ايران 
است؛ اثري كه نسخه باكیفیت و كامل آن كماكان 
خواهان بسیاري دارد. »مهمان مامان« را هم مي توان 
آخرين اثري از داريوش مهرجويي دانست كه مهارت 
استاد در انتقال گرما و حس زندگي به تمامي بروز 
كرده و قابل درك اســت؛ فیلمي كه فراتر از خنده 

آني حال خوب را به تماشــاگر خود هديه مي دهد؛ 
با مادري كه هم تكیه گاه خانواده به حساب مي آيد 
و هم ستون خانه  اي كه همسايگان جورواجور دارد 
اما وجه مشتركشان »آدم« بودن آنهاست؛ آدم هايي 
زمیني و آشنا؛ همسايگاني دوست داشتني كه اگر 
گاه ناســازگاري هايي دارند ولي به وقت نیاز همراه 
هستند و پشتیبان. »مهمان مامان« آنقدر صحیح، 
دقیق، شیرين و بدون لكنت روايت مي شود كه حتي 
از منبع اصلیش به قلم هوشنگ مرادي كرماني هم 

چند گام پیش مي گذارد.

شاهين امين 
روزنامه نگار

سينماي كمدي ايران انتخاب هايي از 

مارمولك هاي اجاره نشين
    لقمــه دندان گیــر اجاره نشــین ها را انگار خود 
عباس آقا سوپرگوشــت خیلي ويژه سفارش داده بود، 
بي سوســه و رگ؛ كامال اختصاصي. مــادر عباس آقا 
با آن  آش رشــته اي كه نبايد به آن نمك اضافه مي شد هم دســت به كار شده بود. 
چهچهه آقاي قندي در مختصات ضرب كلنگ مش مهدي تحرير مي شــد و آقاي 
سعدي پشت بام را با سیستم مخصوص آبیاري اش صفا داده بود تا در شب سیالب 
همه  چیز شسته شود و بريزد وسط كوچه اي كه كوچه هم نبود و نشد. بساط اجاره نشین ها نه در روزهاي آغاز 
فرمول ناجوانمردانه بســاز بنداز در پايتخت كه حتي همین حاال هم در مصیبت داللي بساز بفروش ها و فغان 

حسرت كشیده هاي در جست وجوي سرپناه، معتبر است.
با اجاره نشین ها اما مي توان تا مارمولك بازي هاي رضا مثقالي پیش آمد، تا اهلي شدن دزد سرگردنه و راه غريب 
معمم شدن براي رسیدن به خدا. اجاره نشین ها تصوير و مارمولك صداي خنده هاي تلخي بود و حاال كه هر دو 

بسیار هم از سال ساختشان دور شده اند، باز بیات نیستند.
فرصت خنديدن پاي فیلم وطني انگار خیلي از ما گرفته شده اما هنوز هم در اين فرصت سوزي باز مي شود دل 

خوش كرد به مارمولك هاي اجاره نشین.

مسعود مير
روزنامه نگار

اجاره نشین ها 

خنده هايي از ته دل
    من همیشه مي توانم اين فیلم را در نظرسنجي هاي 
مختلفي كه عنوان بهترين، اثرگذارترين و ماندگارترين 
را با خود يدك مي كشد بگنجانم. داريوش مهرجويي 
»اجاره نشین ها« همان كارگرداني است كه در پنهاني ترين اليه هاي فرهنگي، اجتماعي 
و فلسفي مي تواند تماشــاگرش را بخنداند. آن هم در وضعیتی كه مي شود نام فاجعه 
به خود بگیرد و درام شود يا به شكل اثري تراژيك مخاطب را در جاي خود میخكوب كند 
اما او تصمیم مي گیرد سخت ترين راه را انتخاب كرده و در وضعیت آشوب شما را بخنداند. شگفت آنكه ما مي خنديم؛ 
خنده هايي از ته دل كه فقط مي تواند در سالن هاي سینما معنا داشته باشد. او با خلق اثري طنازانه، بهترين بازيگران 
سینماي ايران را در نقش هاي تازه و عجیبي مي نشاند. او حتي در فضاســازي ها نیز دست و دلباز است؛ آنقدر كه 
افراطش در تصوير سرازير شدن آب در راه پله ها يا خراب شدن ديوار و سقف از واقعیت فاصله گرفته و در عیب بهت 
به ريسه مي اندازد. هنوز مي شود براي فرار از اين روزهاي سمي وارد آپارتمان مهرجويي شد و برايش اجاره نشیني 

كرد، وقتي ديگر خانه داشتن و پناه، در اين شهر معناي واقعي و معمول خود را ندارد.

نگار حسينخاني
روزنامه نگار
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این شماره

جوك تعريف كردن مقابل دوربين
خاستگاه، ريشه ها و مولفه هاي سینماي كمدي ايران 

اولین فیلم تاريخ ســینماي ايران كمدي بود. 
»آبي و رابــي« )آوانــس اوگانیانس 1308( 
نخستین فیلم ساخته شده در سینماي ايران 
كه هیچ نســخه اي از آن به جا نمانده اســت، 
براســاس كمدي هاي صامت پات و پاتاشون 
-كمدين هاي دانماركي- ســاخته شــد. آبي 
و رابي براســاس آنچه روزنامه ها زمان اكران 
فیلم منتشر كرده اند ماجراي آبي )محمدخان 
ضرابي( و رابي )غالمعلي خان ســهرابي فرد( 
اســت. آبي هنگامي كه آب مي نوشــد، شكم 
رابي باد مي كنــد، رابي زير بــوم غلتاني دراز 
مي كشد و آبي با پتك بر ســر او مي زند و رابي 
پهن و كوتاه مي شود. در رستوران لقانطه، آبي 
و رابي ســفارش مرغ مي دهنــد و وقتي قصد 
خوردن آن را دارند مرغ به پرواز درمي آيد و... . 
فیلمي كه با امكانات فني ابتدايي و با دشواري 
ساخته شده بود سال 1311 تنها نسخه اش در 
آتش سوزي سینما ماياك سوخت و از بین رفت. 
وقتي سینماي ايران بعد از سكوتي11 ساله از 
اواخر دهــه 20 تولدي دوبــاره را تجربه كرد، 
چرخ بايد از نو اختراع مي شــد. سینمايي كه 
با آزمون و خطا و امكانات انــدك به مرور راه 
خود را پیدا مي كــرد بــا كارگردان هايي كه 
اغلب از صحنه تئاتر به ســینما مي آمدند، در 
حوزه كمدي هم بنايش را بیشــتر بر ســنت 
ديرپاي روحوضي گذاشــت. اصغــر تفكري، 
كمدين شاخص سینماي ايران در اين دوران 
تجربه هاي خود از تیاتر را بــه جلوي دوربین 
آورده بود. تیپ هاي موفق كمدي يا برخاسته از 
تیاتر هاي عامه پسند يا نمايشنامه هاي راديويي 
)مثل شــاباجي خانوم( بودند. در دهه 40تیم 
سه تايي ها )گرشــا، ســپهرنیا، متوسالني( با 
تداوم و استمرار به توفیق تجاري دست يافتند. 
جالب اينكــه وقتي گروه ســه تايي ها در فیلم 
»ســه ديوانه« تحت هدايت جالل مقدم قرار 
مي گرفتند تماشاگر از فیلم استقبالي نمي كرد.

 جوك تعريف كردن جلــوي دوربین فقط بخش 
كوچكــي از شــوخي هاي كالمي يــك فیلم را 
تشــكیل مي داد و پركارترين كمدين سینماي 
فارسي كســي بود كه كارش چیزي جز تمسخر 
يك لهجه بومي نبود در دهه 40، »ســه ديوانه« 
جالل مقدم و »آقاي هالو«ي داريوش مهرجويي 
نشانه هايي از كمدي استاندارد و هوشمندانه را 
نمايان كردند ولي اين فیلم ها استثنايي بر قاعده 
بودند و فیلم هاي خنده دار فارسي را نمايندگي 
نمي كردند. در دهه50، ســینماي عامه پســند 
پديده اي در فیلم كمدي يافت كه با وجود آنكه 
خود نیز در همراهي با جمع، ســاخته هايش را 
دســت كم مي گرفت، دســت كم از چند فیلم، 
نشانه هايي ماندگار از كمدي ايراني به جا گذاشت. 
پس از پیروزي انقالب، كمــدي ژانري نبود كه 
مديران ســینمايي خیلي متمايل به آن باشند. 
در فضايي كه زيادي جدي و تا حدودي عبوس 
بود كمدي هاي اندكي ســاخته شد. فیلم هايي 
چون »مردي كه موش شد« و »كفش هاي میرزا 
نوروز« همه ويژگي هــاي كمدي هاي دهه60 
را به همراه داشــتند و »اجاره نشــین ها« حكم 
قله اي را داشــت كه با وجود موفقیت گسترده، 
كســي توان نزديك شــدن به آن و حتي تكرار 
الگوهايش را نیافت. كمدي ناديده گرفته شــده 
اين ســال ها »اي ايران« ناصر تقوايي بود كه نه 
نگاه رسمي آن را پسنديد و نه منتقدان تأيیدش 
كردنــد. جنجالي ترين فیلمســاز آن دوران هم 
با»ناصرالدين شاه آكتور سینما« و »هنرپیشه« 
به استقبال دهه 70 رفت و رويكردي را در پیش 
گرفت كه پیش از آن در سینماي كمدي ايران 

مسبوق به سابقه نبود.
»لیلــي با من اســت« )كمــال تبريــزي( و 
»آدم برفــي« )داوودمیرباقــري( 2كمــدي  
جســورانه ســینماي ايران در دهه70بودند؛ 
فیلم هايي كه سازندگانشان بر لبه تیغ حركت 
كردند. تبريزي در لیلي با من اســت با ساخت 
نخستین كمدي جنگي سینماي ايران قدم در 
عرصه اي ناپیموده گذاشت. فیلم با قريحه طنز 
تبريزي و كشف قابلیت هاي تازه از بازي پرويز 
پرستويي در جايگاه يكي از بهترين كمدي هاي 
ســینماي ايران قــرار گرفت. شــوخي هاي 
سنجیده فیلم، جايي براي ســوءتفاهم باقي 

نگذاشت.
 آدم برفــي ديگر كمدي مهم ايــن دوران، باز 
تعريفي از نشــانه هاي آشناي سینماي قبل از 

انقالب ارائه مي داد.
زن پوشــي اكبرعبدي در فیلم باعث شــد تا 
آدم برفــي باوجــود تهیه كننــده بــا نفوذ و 
قدرتمندش تــا نیمه دوم دهــه70در محاق 
بماند. در اين دوران اكبرعبدي و علیرضاخمسه 
2بازيگر شاخص ســینماي كمدي در حاشیه 
قرارگرفتند. ســینماي ايران ساخت كمدي 
را در اولويت قرار نداده بود و با گشــايش فضا، 
در گســتره فضايي كه از سیاســت تا عشــق 
را دربرمي گرفــت، خنداندن تماشــاگر براي 

كمتر فیلمســازي جالب توجه بود. حتي فیلم 
ركوردشكن »مردعوضي«)محمدرضاهنرمند( 
هم به جرياني براي ساخت فیلم كمدي منجر 
نشد. به تدريج و از اواخر دهه70با رونق گرفتن 
طنزهاي نودشبي تلويزيون، نقش كمدي در 
سینماي ايران نیز پررنگ شــد. جالب اينكه 
طنزهاي نودشــبي ســاختار و حتي تركیب 
بازيگرانش را به ســینما تحمیل كردند؛ مثال 
اگر »توكیو بدون توقف« با بازي مهران مديري 
خوب فروخت به اين خاطر بــود كه در زمان 
اكران فیلم، ســريال »پاورچیــن« روي آنتن 
قرارداشت. در ابتداي دهه80، ساخت »كما« 
در دفتر پويا فیلم فتــح باب تولید كمدي هاي 
عامه پســند شــد. كما تركیبي هوشمندانه از 
عناصر طاليي سینماي فارســي را با انتخاب 
درســت بازيگران همراه كرده بود و به فروش 
بااليي دست يافت؛ هرچند تهیه كنندگان كما 
اين دقت نظر در تولید كمدي خوش پرداخت 
تجاري را در تولیدات بعدي شان لحاظ نكردند 
و از كما به »شارالتان« رسیدند. در اين دوران 
داريوش مهرجويي سال ها پس از تجربه موفق 
اجاره نشــین ها، »مهمان مامان« را ساخت كه 
هم فــروش بااليي كرد و هم منتقــدان آن را 

تأيید كردند.
يكــي از مهم ترين كمدي هاي اين ســال ها، 
»مارمولــك« ســاخته كمال تبريــزي بود؛ 
فیلمي كه دامنــه جنجال هايــش به محافل 
مذهبي و سیاسي هم كشیده شد و در فضايي 
كه ســوءتفاهم موج مي زد، تنهــا 3هفته بر 
پــرده دوام آورد و در همین مــدت كوتاه هم 
ركورد پرفروش ترين فیلم ســینماي ايران را 
از آن خود كرد. در روزهايي كه فیلم پر هزينه 
»دوئل« با تبلیغات فراوان روي پرده آمده بود 
كمدي ارزان »بله برون« همپاي پروداكشــن 
عظیم احمدرضا درويش مي فروخت. ســطح 
شوخي هاي بله برون از افتادن آدم ها در حوض 
آب و رفتن موش داخل شلوار فراتر نمي رفت 
و جز فتحعلي اويسي كه سرپیري با طنزهاي 
تلويزيوني روي بورس آمده بود، ستاره اي هم 
نداشت ولي فروش بااليش كنار موفقیت كما 
و يكي دو فیلم ديگر نشان مي داد كه تغییراتي 
در ذائقه مخاطب رخ داده است. از اينجا بود كه 

سیطره ژانر كمدي در سینماي ايران آغاز شد.
ساخت كمدي هاي نازل و زير استاندارد آنقدر 
ادامه پیدا كرد كه تماشاگر نسبت به آن دلزده 
شد، چنان كه از ســال 88فروش كمدي هاي 
نازل جز در مــواردي اســتثنايي پايین آمد. 
»ورود آقايان ممنوع« كمدي موفق سینماي 
ايران در انتهاي دهه 80، فیلمي اســت كه در 
آن چه در مرحله نــگارش فیلمنامه و چه در 
انتخاب بازيگر، استانداردهاي مطلوب رعايت 
شده است. در دهه 80 سینماي كمدي ايران 
تحت تأثیر طنزهاي شبانه تلويزيون قرار داشت 
و بازيگراني كه در تلويزيون گل كرده بودند پاي 

ثابت كمدي هاي سینما شدند.
دهه 90 دهه سیطره ستاره ها بود و در سینماي 
كمدي اين رضا عطاران بود. چه فیلم هايي كه 
خودش ســاخت و چه در فیلم هايي كه براي 
كارگردان هاي ديگر بازي كــرد. دهه90دهه 
كمدين هاي محبــوب بود و بعــد از عطاران 
شاهد ظهور جواد عزتي هم شديم كه با نقش 
مكمل آمد و خیلي زود چهره شــد. در مورد 
كیفیت كمدي هاي اين دوره هم كافي اســت 
كمدي هاي دهه 70كمال تبريزي و ابوالحسن 
داوودي را بــا كمدي هاي اين سال هايشــان 

مقايسه كنیم.

مرد عوضي
محمدرضــا هنرمند ســال ها پس از تجربه ســینماي 
فانتزي در »دزد عروســك ها« در رويكردي به سینماي 
كمدي، اين عناصر را در دل كه به كار گرفت كه بي تأثیر 
از نمونه هاي موفق هالیوودي نبود. با اين همه فیلمنامه 
خوب فرهاد توحیدي و تسلط هنرمند در مقام كارگردان 
كنار هنر بازيگري پرويز پرستويي، مرد عوضي را به فیلمي 
تبديل كرد كه همه  چیزش درست ساخته و پرداخته شده 
بود. سوژه مرد دوزنه بعدها زياد به كار گرفته شد ولي هیچ 
فیلمي مثل مرد عوضي از اين مايه بهره درست و فكر شده 
نگرفت. اين ساخته محمدرضا هنرمند يكي از مهم ترين 

كمدي هاي دهه70سینماي ايران است.

نان، عشق، موتور 1000
در سال هايي كه سیاست سینما را تحت تأثیر قرار داده 
بود و بسیاري از فیلمســازان مباحث روز سیاسي را به 
متن فیلم هايشان مي آوردند، »نان، عشق، موتور1000« 
فضايي تازه را به ارمغان آورد. كمدي بانشاط و مفرحي كه 
در آن به صورت توأمان با يكي از مهم ترين مظاهر سینماي 
فارســي يعني »گنج قارون« و حــوادث و اتفاقات روز 
سیاسي شوخي شده بود. نان، عشق، موتور1000 هنوز 
هم بهترين فیلم ابوالحسن داوودي محسوب مي شود و 
ســروش صحت يك بار براي همیشــه فوق العاده و انگ 
نقش است. سكانس پاياني نان، عشق، موتور 1000 پس 

از گذشت دو دهه، ارزش بازبیني و توجه دوباره را دارد.

آتش بس
تهمینه میالني سال ها پس از تجربه موفق »ديگه چه 
خبر؟!« بار ديگر نشــان مي دهد كــه بي جهت قريحه 
طنزش را ناديــده مي گیرد و با ســاخت ملودرام هاي 
جدي اجتماعي اغلب به كمدي هاي ناخواسته مي رسد. 
»آتش بس« با الگو قراردادن مناقشات يك زن و شوهر 
و لجبازي  میانشان با ديالوگ هاي پینگ پنگي و بازي 
خوب گلزار و افشار به توفیق رسید. برخي ديالوگ هاي 
فیلم در اذهان باقي ماندند؛ مثل جايي كه گلزار خطاب 
به افشار مي گويد: »عزيزم دستي را كه نمي تواني ببري، 
ببوس!« آتش بس2 كه سال ها بعد ساخته شد شكستي 

تمام عیار از كار درآمد.

كما
نشانه اي از موقعیت شناسي و حرفه اي گري سازندگانش 
كه در گذر زمان و فیلم به فیلم رنگ باخت و چندسالي 
است كه به شكست هاي پیاپي رســیده است. »كما« 
حاصل سلیقه و مديريت حسین فرح بخش از مهم ترين 
تهیه كنندگان سینماي ايران است با فیلمنامه اي دقیق 
از پیمان قاســمخاني كه چند الگوي موفق ســینماي 
فارســي )و نه به ســبك تولیدات بعدي پويا فیلم يك 
فیلمفارسي( را مورد اقتباس قرار داده بود. آرش معیريان 
نیز در نخستین ساخته بلند سینمايي اش، به اندازه امروز 
كارگردان سهل انگاري نشده بود. سكانس موزيكال كما 

با بازي گلزار و حیايي هنوز هم ديدني است.

دايره زنگي
تنها فیلم بلند ســینمايي كارنامه پريسا بخت آور كه 
براساس فیلمنامه همسرش اصغر فرهادي ساخته شده، 
بهترين كمدي شهر ســینماي ايران در دهه80است.  
»دايره زنگي« كاوشي دقیق و جزئي نگرانه در روحیات 
و خلق و خوي طبقه متوسط اســت كه نگاه تیزبینانه 
فیلمنامه نويس در آن با طنزي همراه شــده كه عمق 
دارد و نمي خواهــد به هر قیمت و كیفیتي تماشــاگر 
را بخنداند. بخت آور با فیلمنامــه فوق العاده اي كه در 
اختیار داشته، احتماال بیشــترين انرژي اش را صرف 
كنترل بازي هاي مهران مديري و محمدرضا شريفي نیا 

و درآوردن لحن درست فیلم كرده است.

اخراجي ها
مسعود ده نمكي در نخستین تجربه بلند سینمايي اش، 
لمپن ها را به فضاي جدي جبهــه آورد كه اين به خودي 
خود به موقعیت هاي خنده داري منجر مي شد. نمي شود 
انكار كرد كه فیلم ده نمكي فضاي تازه اي را براي سینماي 
كمدي ايران به همراه آورد. سابقه نداشت كه فیلمي با اين 
نوع نگاه و اين جنس از شوخي ها و ديالوگ ها در فضاي 
جبهه ساخته شــود. اگر »لیلي با من اســت« به عنوان 
كمدي جنگي موفق سینماي ايران در دهه 70قواعد ژانر 
را مو به مو رعايت مي كرد، »اخراجي ها« و دنباله هايش 
دلیلي براي اين كار نمي يافتند. شوخي ها البته فیلم به 

فیلم نخ نما شدند ولي فتح گیشه همچنان ادامه يافت.

نهنگ عنبر 
در رجعت بــه دهه60، به عنــوان يكــي از رويكردهاي 
مهم ســینماي دهه 90، فیلم »نهنگ عنبــر« اثر مهم و 
جريان سازي  است. داستان عشق ارژنگ به رؤيا كه يادآور 
»خواستگار« حاتمي هم هست، با مجموعه اي سكانس هاي 
كمدي و شوخي با محدوديت هاي دهه 60، پیش مي رود. 
موفقیت فیلم در جا انداختن ساختار روايي اپیزوديكش، 
دستاوردي است و بازي عطاران موهبتي است براي فیلم. 
بعد از موفقیت نهنگ عنبر، قسمت دوم فیلم هم ساخته شد 
كه ضعیف تر از قسمت اول بود ولي بیشتر فروخت  . بعد از 
فیلم هاي ديگري هم به عنوان كمدي دهه شصتي ساخته 

شدند كه مهم ترينش »هزار پا« داوودي است.

شهاب مهدوي
روزنامه نگار

ده
دو

مح
 از 

رج
خا

روز
  نو

رزا
 مي

اي
ش ه

كف
وند

ي ر
ت نم

هش
به ب

ها 
ب بر

جي
في

 نص
ر و

و نف
د

ان
اير

ي 
ا



درنگ16 2 چهارشنبه 16 تیر 1400  شماره 8263  3 0 2 3 4 4 2

فیلمي است كه از آن به عنوان بهترين كمدي سینماي ايران نام 1     از بهترين كارگردان هاي تاريخ ســینماي ايران كه سازنده 
برده مي شــود. خالق »اجاره نشــین ها« از همان ابتداي فعالیت 
فیلمسازي اش و با فیلمي كه سال ها در كارنامه اش ناديده گرفته 
مي شد، سراغ طنز رفت. »الماس 33« صحنه هاي كمدي فراواني 
دارد و رد و سايه موقعیت جفنگي كه بعدها از آن توسط خود فیلمساز و منتقدان ياد 
شد، را مي توان در اين فیلم گرفت. مهرجويي در »آقاي هالو« هم كمدي اجتماعي را 
تجربه كرد و هم با به پايتخت آوردن روستايي ساده دل سكانس هاي بامزه اي ساخت. 
كمدي سیاه آقاي هالو از دل معصومیت مرد روســتايي )علي نصیريان( و زرنگي و 

شارالتاني پايتخت نشینان بیرون مي آيد. در میانه هاي دهه60، مهرجويي نخستین 
معارفه اش با تماشاگران ســینماي بعد از انقالب را به ضیافتي دلپذير تبديل كرد. 
اهمیت اجاره نشین ها كه در میانه جنگ تماشاگر را به ديدن كمدي دعوت مي كرد و 
پرفروش ترين فیلم سال66 هم شد، به نگاه هوشمندانه مهرجويي به جامعه ايران و 
تسلط و دانايي اش در رعايت قواعد ژانر بازمي گردد. مهرجويي در سال هاي بعد هم با 
»مهمان مامان« و »چه خوبه كه برگشتي« نشان داد كه همچنان به ساخت كمدي 

عالقه مند است. 
مهمان مامان يك كمدي روان و جذاب اســت كه از امتیــازات قصه مرادي كرماني 
به بهترين شــكل بهره مي گیرد . ايراني و ملموس بودن، مهمــان مامان را به كمدي 
صمیمانه اي تبديل كرده اســت اما در چه خوبه كه برگشتي در غیبت متن منسجم 
و كارگرداني قابل قبول، بار همه  چیز بر دوش رضا عطاران افتاده است و قرار است او 
يك تنه شوخي ها را پیش ببرد و به ســرانجام برساند. انگار نه انگار كه پشت دوربین 

كارگردان اجاره نشین ها ايستاده است.

گرايــش به ســینماي آمريكا، پــس از فیلم هــاي ايدئولوژيك 5    از نســل فیلمسازان برخاســته از حوزه هنري، هنرمندی با 
دهه شصتش، فانتزي »دزد عروسك ها« را كارگرداني كرد. دوران 
اوج هنرمند دهه70 بود كه 3كمدي با حضور پرويز پرستويي در 
بهترين دوران حرفــه اي اش كارگرداني كــرد. »مرد عوضي« با 
موضوعي بحث برانگیز و به پشــتوانه تهیه كننده قدرتمندش )حوزه هنري( و تغییر 
شرايط اجتماعي، سیاسي در نیمه دوم دهه70 توانست اكران شود و ركورد گیشه را 
جا به جا كند . »مومیايي3« به عنوان كمدي سیاسي در روزگاري ساخته شد كه ايرانیان 
بیش از هر زمان ديگري به سیاست عالقه مند شده بودند  . شوخي هاي ژورنالیستي 
مومیايي3 با موضوعات روز سیاســي در زمان اكران فیلم مورد توجه ســینماروها 
قرار گرفت. »عزيزم من كوك نیستم« كمدي ســیاهي بود كه چوب عدم توازنش را 
خورد و پس از هنرمند بیشتر در تلويزيون فعال بود. »سمفوني نهم« آخرين فیلمش 
بعد از 17 سال دوري از ســینما، فاصله اي بسیار از فضاي طنز و سینماي كمدي كه 

حیطه آشناي هنرمند در دهه70 بود دارد.

به حضــور در حیطه ســینماي كمــدي بازمي گــردد. از معدود 6     اهمیت ابراهیم وحیدزاده بیش از هر چیز به دغدغه و كوشش اش 
كارگردان هاي سینماي ايران كه در دوره طوالني فعالیت حرفه اي اش 
تقريباً همیشــه به ســینماي كمدي وفادار مانده است. »تحفه ها« 
نخستین فیلم وحیدزاده در سینماي دهه60 كمدي موفقي ارزيابي 
شد و به نظر مي رسید مسیرش را براي برداشتن گام هاي بعدي هموار كند. »مجسمه« فیلم 
بعدي وحیدزاده با گرايشي شخصي تر ساخته شد و در »عشق فیلم« اين گرايش شديد تر 
شد. فاصله طوالني میان كمدي هاي وحیدزاده، مصايب فیلمسازي از جنس او كه بیشتر 
از مايه هاي روز دنبال عاليقش به عنوان كمدي سازي  محترم است را نمايان مي كند. و شايد 
همین موضوع باعث مي شود تا در »شام عروسي« بیشتر الزامات كمدي هاي روز را رعايت 
كند. وحیدزاده در سال هاي بعد »تاكسي نارنجي« و »عروسك« را كارگرداني كرد كه آثار 

چندان موفقي از كار درنیامدند.

از تلخ ترين فیلم هاي جنگي دهه60 )در مسلخ عشق( كه در نهايت هم 7   سازنده فیلم هاي متعلق به سینماي دفاع مقدس و كارگردان يكي 
فقط در جشنواره فیلم فجر به نمايش درآمد و هرگز اكران عمومي نشد، 
در دهه70 با »لیلي با من است« همه را شگفت زده كرد. در روزگاري كه 
به نظر مي رسید نمي شــود با جنگ شــوخي كرد، لیلي با من است 
نخستین فیلم جنگي سینماي ايران لقب گرفت؛ فیلمي كه به خطوط قرمز نزديك مي شد 
اما با مهارت حساسیتي را برنمي انگیخت و صاحبان هر سلیقه و عقیده اي را راضي مي كرد . 
تبريزي در »شیدا« هم گريزي به طنز زد و در »گاهي به آسمان نگاه كن« با بلند پروازي تمام 
كوشید تا اقتباسي موفق از »مرشد و مارگريتا« ارائه كند . اوج هنر تبريزي در سینماي كمدي 
با فیلم» مارمولك« به نمايش درآمد كه از مهم ترين كمدي هاي پس از انقالب و بهترين فیلم 
سازنده اش است. حاشیه هاي زمان اكران مارمولك و توقیف فیلم بعد از 3هفته اكران، تبريزي 
را مدتي از سینماي كمدي دور كرد.  »همیشه پاي يك زن در میان است« كمدي پرفروش 
تبريزي در دهه80 نشان از تالش او براي حضور در حیطه آشنايش داشت. »از رئیس جمهور 
پاداش نگیريد« سال ها در محاق ماند و زماني اكران شد كه بیشتر شوخي هايش كهنه شده 
بودند. بعد از »خیابان هاي آرام«، كمدي فانتزي اي كه با وجود بي زمان و مكان بودن به رخداد 

سیاسي مشخصي ارجاع مي داد و همین هم باعث توفیقش شد، »طبقه حساس« را با حضور 
رضا عطاران ساخت كه تا امروز آخرين فیلم موفق تبريزي است؛ كارگرداني بسیار پركار كه 
همه جور فیلمي در اين سال ها ساخته و میانشان يك كمدي هم به چشم مي خورد. »مارموز« 

فاصله فراواني با كمدي هاي موفق تبريزي دارد.

وضعیت حرفه اي به »سفر جادويي« رسید كه كمدي فانتزي متعلق به 4    منتقد هفته نامه سروش و كارگردان فیلم»سفر عشق«، براي تغییر 
سینماي كودك و نوجوان بود. داوودي در ادامه سه گانه »جیب برها به 
بهشت نمي روند«، »بوي خوش زندگي« و »من زمین را دوست دارم« 
را با حضور علیرضا خمسه كارگرداني كرد كه میانشان جیب برها... فیلم 
موفق تري از كار درآمد. در رفت و برگشت میان ملودرام و كمدي، در دوران اصالحات »نان، 
عشــق و موتور 1000« را كارگرداني كرد كه بهترين فیلمش است و سال ها از سینماي 
كمدي كناره گرفت تا »هزارپا« كه بر اساس موج كمدي هاي تصويرگر دهه60 ساخته شد 

و حاال لقب پرفروش ترين فیلم تاريخ سینماي ايران را در اختیار دارد.

فرازونشيب هاي 10 فيلمساز سينماي كمدي ايران 

خنده آفرينان 
   فيلمسازان زيادي در طول ساليان فيلم كمدي ساخته اند؛ عده اي با استمرار و تداوم و برخي تحت تأثير فراگير شدن 
كمدي سازي . در اين فهرست پرتعداد به نام كارگردان هايي برمي خوريم كه به واسطه سابقه تاريخي، تداوم حرفه اي 
و اهميت فيلم هايي كه ساخته اند چهره هاي شاخص ســينماي كمدي ايران هستند؛ سينمايي كه در سال هاي اخير 
بيشتر ستاره محور بوده و با حضور بازيگران مشهور و محبوب گيشه را رونق بخشيده است. ضمن اينكه كارگردان هاي سينماي كمدي هم در گذر زمان 
فراز و نشيب هاي زيادي را پشت سر گذاشته اند؛ تعدادي شان عمال دوران موفقيت را پشت سر گذاشته اند، برخي عمال بازنشسته شده اند و چند تايي نيز 

همچنان در اين عرصه حضور دارند و هنوز دوره شان سر نيامده است  . 

شاهرخ شانجانی
روزنامهنگار

     داريوش مهرجويی    

     محمد رضا هنرمند    

     ابراهيم وحيدزاده    

     كمال تبريزی    

     ابوالحسن داوودی    

دهه70 همچنان به فعالیت سینمايي پرداخت. مهدي فخیم زاده 2     از بازماندگان ســینماي قبل انقالب كه در دهه60 و اوايل 
را با تعدادي از كمدي هاي مهم دهه شــصتي به خاطر مي آوريم . 
مهم تر از همه، »مســافران مهتاب« كه با تیپ نمايشــي نمكي 
)فخیم زاده( و تكیه كالم معروفش، »اذيت مي كني؟« خنده هاي 
فراوان بر لب آورد. فخیم زاده فیلم انقالبي »تشريفات« را هم در دهه60 ساخت كه 
اقتباسي از »ژنرال دال روره« اثر روسلیني بود و اينجا هم كاراكتر رضا حسن مطرب با 
بازي خود فخیم زاده در يادها ماند . بعد از شكســت »ســاده لوح« و »تشــريفات«، 
فخیم زاده در اوايل دهه70 كمدي موفق »همســر« را كارگردانــي كرد؛ از بهترين 
كمدي هاي پس از انقالب كه در آن تجربیات كارگردان در سینماي كمدي با حضور 
گروهی حرفه اي و درجه يك در پشــت و جلوي دوربین به ثمر نشســته است. لحن 
فمینیستي فیلم جالب توجه و رقابت زوج مهدي هاشمي و فاطمه معتمد آريا جذاب از 
كار درآمده است. فخیم زاده بعد از همسر به تلويزيون رفت و سريال سازي  پیشه كرد. 

يكي،دو بازگشت او به سینما در دهه هاي 80 و 90 خیلي موفقیت آمیز نبوده است.

     مهدی فخيم زاده    

دوران پركاري اش چند كمدي مهم ساخت. »مردي كه زياد مي دانست« 3    دستیار نصرت كريمي در دهه50، در دهه60 كارگردان شد و در 
به عنوان يك كمدي اخالقي، توفیق نسبي براي صمدي فراهم كرد و 
»اتوبوس« نقطه عطفي در كمدي روستايي شد. ماجراي رقابت 2گروه از 
روستايیان بر سر يك اتوبوس، محصول دوران اوج يداهلل صمدي بود  . در 
انتهاي دهه60 صمدي با»آپارتمان شماره13« كمدي شهري با شخصیت هاي پرتعداد را هم 
تجربه كرد. در »دو نفر و نصفي« علیرضا خمسه را در كنار فرامرز قريبیان قرار داد و كوشید 
نسخه اي قابل قبول از فیلم هالیوودي »سه مرد و يك بچه« )لئونارد نیموي( بسازد كه نتیجه 
كار فیلمي متوســط بود.  صمدي در آخرين بلند پروازي اش در حوزه كمدي فیلم »معجزه 
خنده« را كارگرداني كرد و با شكست اين فیلم عمال دورانش به سر رسید. در سال هاي بعد، او 
همچنان فیلم و سريال ساخت و كوشید به روزهاي اوجش بازگردد كه نشد. او مثل خیلي هاي 

ديگر، فیلمسازي دهه شصتي بود؛ فیلمسازي كه دورانش سپري شده بود.

     يدالله صمدی    

پول سازترين بازيگر ســینماي ايران در اين ســال ها. نويسنده، 8  مهم تريــن چهره ســینماي كمــدي در يك دهــه اخیر و 
كارگردان و بازيگري كه با حضورش جنسي از يلگي و كول بودن را 
به شكلي دلپذير به نمايش گذاشــت و محبوب شد. رضا عطاران 
به عنوان كارگردان پس از حضوري موفق در عرصه سريال سازي  
فیلم هاي»ردكارپــت« و »خوابم میاد« و »دراكوال« را كارگرداني كرده كه هر ســه 
كمدي هايــي جالب توجــه و احتمــاال خالقانه تر از بیشــتر فیلم هايــي كه براي 
كارگردان هاي ديگر بازي كرده، هستند. در سینماي ستاره محور دهه90 عطاران كه 
ترك تازي اش را اواخر دهه80 شروع كرده بود، بیشتر از هر فرد ديگري مردم را روانه 
سینماها كرد. عطاران كنار بازي در كمدي هاي عامه پسند در فیلم هاي جريان متفاوت 
سینماي ايران هم ظاهر شد؛ مثل حضورش در فیلم هاي كاهاني. مي شود گفت تأثیر 

او بر سینماي كمدي دهه90 بیشتر از هر كارگردان و بازيگر ديگري بوده است.

     رضا عطاران    

در دهه70، با فیلم »مكس« حس طنزي را نمايان كرد كه پیش از 9 دستیار سابق مسعود كیمیايي و سازنده فیلم هاي جوان پسند 
آن رو نكرده بود؛ يك كمدي واقعا بامزه و فكر شده كه حتي توقیف 
چند ســاله اش هم نتوانســت مالحتش را مخدوش كند . مكس 
پیشنهادي براي سینماي كمدي ايران براي خروج از بن بست هم 
بود كه البته ادامه دادن چنین مسیري اصال آسان نبود. مقدم در دهه90 ، 2فیلم مهم 
و جريان ســاز »نهنگ عنبر« و »نهنگ عنبر سلكشــن رؤيا« را كارگرداني كرد و از 
نوستالژي دهه60 به هجو اين دوران رسید. اهمیت نهنگ عنبر در راه انداختن موجي 
تازه در سینماي كمدي مي تواند نشانه اي از اهمیت سامان مقدم به عنوان كمدي سازي 

باشد  كه خوب مي داند چگونه رضايت تماشاگر را به دست آورد.

كمدی ايران در اين سال هاست. اگر كاركرد گیشه مالك باشد هیچ 10    فارغ از كیفیت فیلم ها منوچهر هادی فیلمساز مهم سینمای 
كارگردانی به اندازه او در پنج، شش سال اخیر تماشاگر روانه سالن 
سینما نكرده است. »سالوادور« ، »آينه بغل« و »رحمان 1400 « از 
پرفروش ترين كمدی های دهه نود توسط منوچهر هادی كارگردانی 
شــده اند؛ فیلم هايی كه هیچ كدام كیفیت بااليی ندارند و حتی به عنوان محصوالتی 
هجوآمیز هم چندان بامزه  به نظر نمی رسند . كافی است لحن كمدی های هادی را با 
كمدی های سامان مقدم مقايسه كنید تا متوجه شويد در دل ساختار سینمای بدنه هم 
اين فیلم ها خام دستانه اند . در مورد رحمان 1400 می شود به زياده روی و حتی پرده 
دری اشاره كرد و شوخی های سطح پايینی كه بیش از حد لمپنی به نظر می رسند. با 
وجود تمام اين انتقادها هادی به واسطه پول ســاز بودنش فیلم ساز مهمی در سینمای 

كمدی است. به شهادت گیشه او كارش را خوب انجام می دهد.

     منوچهر هادی         سامان مقدم    

سینمای
کمدی 

این شماره



20 1819

   سهميه شناي ايران در المپيك  
چگونه پريد؟

  

   به داوران
 اسلحه بدهيد!

     ادعاي كره اي ها:  
 ايران وقت كشي

مهرشاد افقري كه به ورودي المپيك رسيده بود نمي تواند در اين بازي ها شركت  مي كند
كند؛ رضواني، رئيس فدراسيون مي گويد مقصر فدراسيون نيست 

بدرفتاري بي پايان بازيكنان و مربيان؛ ديگر 
شورش را در آورده ايد

چهارشنبه  16 تير 1400    26ذي القعده 1442        سال بيست و نهم        شـماره  8263         4صفحه

23:30
انگلستاندانمارك

 قتل عام وايكينگ ها يا اشغال انگلستان
 انگليس براي رسيدن به اولين فينال تاريخش در يورو، امشب بايد دانمارك را ببرد
 تيمي كه مثل قهرماني 1992، امسال هم نمايش غافلگير كننده اي داشته است
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يك فايده اش را بگو
درنقدارجاعهايبيپايانطارميبهكارلوسكيروش

بهروزرسايلي|مهديطارمي،تنهابازيكنتيمملي
ايرانبودكههنگامبازگشــتتيمازمنامهبحرين،
درفرودگاهنامكارلوسكــيروشرابهزبانآوردو
موفقيتتيمراحاصلتغييرنســلاودانســت.اين
جملهبازتابهايمثبتومنفيبسيارزياديداشت؛
مخصوصاكهآنزمانتكليفادامههمكاريبادراگان
اسكوچيچهمروشننبودواينموضعگيريازسوي
يكيازبهترينبازيكنانتيمملي،بهمنزلهبياهميت
دانستنكارمربيكرواتتعبيرميشد.بهنظرميرسد
خودطارمــيهممتوجهبازتابهــايمصاحبهاش
شــده؛بهطوريكهدريكگفتوگويجديداعالم
كرده:»اگرازكيروشحرفبزنمدردســردرست
ميشــود.«امااينمانعازتكرارهمانموضعگيري
قبلينشــده؛چهاينكهطارمياضافهكردهتيمملي
بانبوغبازيكنانيمثلاوبهمرحلهبعدرسيدوسپس
گفته:»آننظم،انضباط،ديسيپلينوهمدليكهبين
بازيكناندرزمانكيروشوجودداشتراتابهاالن

منجايينديدهام.«
اصالبياييدفرضكنيمحقبامهديطارمياست.
كيروشبهترينمربيتاريخفوتبالايرانبود،نظم
وانضباطشهمتانداشت،ازنظرفنيكسيبهگرد

پاياونميرسدوبهجفاازايرانراندهشد.همهاينها
درست؛خباالنچهميشودكرد؟خوباستمهدي
طارميفقطيكفايدهاينهمهاصرارخودشبراي
ارجاعبهكارلوسدرشــرايطفعليرابهزبانبياورد
تاماهمكناراوتمــامجمالتشراتكراركنيم.مربي
پرتغاليخوبيابدازايــرانرفتهومدتحضورش
درفوتبالكشورمانهماصالكوتاهنبودهاست.االن
فردديگريرويايننيمكتنشستهكهسرنوشتما
بهسرنوشتاوگرهخوردهاست.اينمربيجديدنه
بهخاطرشخصيتحقيقياش،بلكهبهخاطرجايگاه
حقوقياشنيازبهحمايتبازيكنانوافكارعمومي
دارد.درچنينشــرايطيچماقكردننامكيروش
وكوبيدناوبرسراســكوچيچچهسوديميتواند

داشتهباشد؟
تصوركنيدبههردليليســرمربيفعليپورتويعني
سرجيوكونسيســائوازاينتيمجداشودوطارمي
بماند.بعدمهاجمايرانيهرروزدرمدحكونسيسائوو
اينكهدورهاوبينظيربود،سخنبگويد.آياحساسيت
هواداراندرفوتبالپرتغالبرانگيختهنخواهدشد؟آيا
اينبهمنزله»هيچ«انگاشتنمربيجديدوتخريب
شــخصيتاوتلقينميشــود؟آيابهطارمياجازه

ميدهندچنينروشيرادرپيشبگيرد؟مسلماست
كهنه.مطمئنباشيدتحتهيچشرايطيهماوچنين
كاريانجامنخواهدداد.بااينحالروشننيستچرا
بازيكنانايرانيكهدرفرنگســتانآنهمهحرفهاي
هســتند،درايرانبهراحتيازحدودوجايگاهخود

خارجميشوند.
كيروشرفتهودوقطبيســازيباناماوتأثيريجز
ايجادتفرقهدرتيمملينخواهدداشت.تيمكشورمان
بهشدتنيازبهتكتكامتيازاتمرحلهبعديداردتا
بهجامجهاني2022صعودكند؛صعوديكهعالوهبر

شيرينكاميمردم،بهسودامثالآقايطارميخواهد
بودوآنهارادرويترينبينالملليقرارميدهد.ماكه
هيچ؛اميدواريمآقامهديبهخاطرمنافعخودشانهم
كهشده،بانظموديسيپلينوهمدليحداقليموجود
درتيماسكوچيچكناربيايدوبهتيممليكمككند.
حتياگركيروشرابرگردانيمهمحضورشابدي
نيســتوآخرينچيزيكهبينمانفاصلهخواهد
انداخت»مرگ«است.تيمملياماپسازآنروزهم
نيازبهادامهكاردارد.پساينگذاررابپذيريدواين

همهبرطبلگذشتهنكوبيد.

به داوران اسلحه بدهيد!
بدرفتاريبيپايانبازيكنانومربيان؛ديگرشورشرادرآوردهايد

نكتهبازي

آماربازي

طارميبرايپورتومفتبازيميكند؟

مسخره؛ازچندجهت

يعنيواقعابازهمروسيه؟

20سالازراهاندازيليگحرفهاي
درفوتبــالايــرانگذشــت،اما
همچنانبعضيتفكراتهواداران
فوتبالدرايرانبهشــدتآماتور
است.بوژيداررادوشوويچقهركرده
وبهكشــورشرفتهتاپولشرابگيرد.
اينكهكموزيــادميخواهديابهقولمديرانپرســپوليس
دنبال»باجگيري«هستيانهرانميدانيم،امااينكهگروهي
ازهوادارانپرسپوليسگلركرواترامالمتميكنندوعقيده
دارندبيتعصبيكرده،واقعابامزهاســت.درهمينكشــور
خودمانبازيكنتاريالآخردستمزدوپاداششراميگيردو
دلنميسوزاند،بعدعدهايانتظاردارندفوتباليستخارجي
كهكشورخودشراوسطكروناولكردهوبهايرانآمده،مجاني
بازيكند.اصالانگارنهانگاراينيكتجارتاســت.همين
مهديطارمياگر3ماهازپورتوپولنگيرد،كارراولنميكند؟

مســابقاتديشبپرســپوليسو
اســتقاللبرابرفوالدوتراكتور
درحاليبرگزارشدكهدرفاصله
كمتراز24ساعتتاآغازبازيها،
سازمانليگزمانهردوبازيرا
نيمساعتجلوانداخت.چرا؟چون
شبكه3برايپوششبهتراينمسابقاتوعدمتداخلآن
بابازياسپانياوايتالياچنيندرخواســتيكردهبود.اين
اقدام،مسخرهاندرمسخرهاســت.نخستبهايندليلكه
ســازمانليگبدوندريافتحقپخشقلموكاغذداده
دســتتلويزيونتاآنهابرنامهرابچينند،دومبهايندليل
كهحتيبابرنامهقبليهمهيچكدامازاينمسابقاتباهم
تداخلنميكردودوستانفقط»دردآگهي«داشتند،آخر
ازهمهبهاينخاطركهتقويميوروازهفتههاقبلمعلومبود

وميشدبراساسآنبرنامهريزيكرد.

همهاميــدواربوديمســردارآزمون
باالخرهدراينتابســتانازليگ
روسيهكندهشــودوبهيكتيم
درستوحسابيبرود.درخشش
اودرمســابقاتاخيرتيممليهم
حسابيبهوجدمانآورد،امافعالخبري
نيست.دســتكمتالحظهتنظيماينمطلبآزموندرشرف
انتقالبهتيميديگرنيستوتازهبرعكس؛سرمربيزنيتگفته
اوپيشنهادخاصيهمندارد.باتوجهبهاينكهقراردادآزمونبا
زنيتفصلآيندهبهپايانميرسد،طبيعتاباشگاهروسيبايد
همينامسالسرداررابفروشدتاازانتقالاودرآمدزاييكند.اگر
ايناتفاقرخندهد،يعنياصالسردارپيشنهاددرستوحسابي
نداشتهياشايدهمتصميمبهتمديدقرارداددارد.درمجموع
بهنظرميرسدآزمونروزيازروسيهبرودكهاشپيتيمآرفي

ازايرانخارجشود!

متريكا

ازهمانابتداهمبهنظرميرسيدكهديدارحياتي
وسرنوشتساز2تيمتهجدوليسايپاوذوبآهن
حواشيزياديداشتهباشد،اماكاريكهشهاب
گردانانجامدادفراترازهرتخمينوتصوريبود.
دروازهبانپرسابقهذوبآهندردقيقهسيزدهم
اينبازيدريكموقعيــتصددرصدگلپاي
مهاجمحريفراقيچيكردواززميناخراجشد.
دراينصحنهگروهداورانبايكديگرهمفكري
كردندوبهنظرهمميرسدكهتصميمدرسترا
گرفتند.بااينحالگردانكهبهشدتازاخراج
زودهنگامشعصبيشدهبود،اعتراضيعجيبو
دنبالهداررادرورزشگاهفوالدشهررقمزد.اوجكار
گردانلمسفيزيكيداورچهارموهلدادناو

برايچندمتربود؛اقداميبسيارزنندهكهموجب
تحقيرشخصيتداورشــد.گردانكهحسابي
معركهگرفتهبــود،ولكننبودودرادامهحتي
برايناظربازيهملگدپرتكرد،اماخيليزود
پشيمانشدوحركتشرامتوقفكرد.خالصه
اينكهكلكسيونيازرفتارهايعجيبوزشترااز
دروازهبانذوبآهنديديمودرنهايتاورابهزور

بهرختكنبردند.
راســتشچيزهاييكهدرهفتههــاياخيردر
باباعتراضبــهداوريدرليــگبرترديدهايم
واقعادورازانتظاروشــگفتانگيزبودهوازسير
قهقراييفرهنگوادبدرباالترينسطحفوتبال
باشگاهيايرانحكايتدارد.بله؛ميفهميمكه

فشــاررويبازيكنانومربيانبسيارزياداست،
اماآنهاتحتهيچشرايطياجازهندارنداينطور
داورانرا»بيحرمت«كنند.بهيادبياوريدكهدر
جريانبازيپرسپوليسوگلگهرچطوريحيي
گلمحمديعليهداورمســابقهميغريد.وقتي
اونهدرجريانبازياخراجميشــودونهبعداز
مســابقهمحروميتيبرايشدرنظــرميگيرند،
بديهياستكهديگرانهمبيپرواترميشوند.
روزبعدازآنمســابقهفرهادمجيــديآنطور
شديدبهداورمسابقهاستقاللوآلومينيوماراك
اعتراضكرد.بعدنهتنهااستقالليهاعذرخواهي
نكردند،بلكهطلبكارهمشدندكه:»رفتاريحيي
بدتربود.«االنهمبازيكنيمثلشهابگردان

همهاينهاراميبيندوبهخودشاجازهميدهد
چنيننمايشياجراكند.اگرنفراتقبليدرست
تنبيهشدهبودند،گلراخراجيذوبآهنزمينو

زمانرابههمنميدوخت.
تازهتوجهداشتهباشيداينجا»ليگبرتر«است
ورفتارهازيــرذرهبينقــراردارد؛وايبهحال
دستههايپايينتر.اگرفدراسيونواقعاتوانايي
حراستازشانومنزلتداورانشراندارد،الاقل
يكباتومياچوبدســتيبهايــنبندههايخدا
بدهدكهازجانشــانمراقبتكنند!مگراينها
چقدرپولميگيرندكهبايدجلويچشــمكلي
بينندهوازجملهخانوادههايشاناينطورخفت

بكشند؟

بااخراجپرحاشيهشهابگرداندربازيبا

ســايپا،تيمذوبآهنركوردداردريافت05
كارتقرمزدراينفصلشد.ذوبآهنتا
پيشازاينبازي4باركارتقرمزگرفته
بودومساويباتيمهايپرســپوليسونفتآبادانركوردداردريافت
كارتقرمزمحسوبميشد.دوشنبهشبدردقيقه13بازيذوبآهنو
سايپاشهابگردانمهاجمحريفرادرموقعيتتكبهتكسرنگونكرد
واخراجشدكهحركاتاوبعدازايناخراجوحملهاشبهداورچهارم
بازيباعثمحروميتايندروازهبانتااطالعثانويشد.گردانپنجمين
اخراجيذوبآهندراينفصــلبودوتيماصفهانــيرابهركورددار
دريافتكارتقرمزدرليگبيستمتبديلكرد.پيشتروحيدمحمدزاده
2باركارتقرمزگرفتهوحقدوستوعبداهللحسينيهميكباراخراج

شدهاند.

از5كارتقرمزيكهدراينفصلنصيب

ذوبآهنشــده3اخراجدرنيمهاولرخ03
دادهتاذوبيهاازاينلحاظهمركورددار
باشند.اخراجوحيدمحمدزادهدربازيبا
ماشينســازيدردقيقهاولبازياتفاقافتادكهاينهمسريعترين
اخراجيكبازيكندرليگبيســتممحسوبميشــود.جالباينكه
ذوبآهنهيچيكازاين3بازيرانباختهاست!دربازيماشينسازي
وذوبآهنمحمدزادهدردقيقهاولاخراجشدو2تيمبهتساوييك-
يكرسيدند.درقائمشهرمجتبيحقدوستدردقيقه45اخراجشداما
ذوبآهنكهتــاپيشازايناخــراج2بريكجلوبــوددرنهايتهم
3بر2ميزبانشراشكستداد.اينهفتههممصافذوبآهنوسايپابعد

ازاخراجشهابگرداندردقيقه13باتساوييك-يكتمامشد.

درليگجاريفقطيكتيمهنوزازداوران

كارتقرمزنگرفتهواينتيماســتقالل00
تهراناست.آبيپوشــانتاقبلازبازي
ديشبمقابلتراكتور46كارتزردگرفته
بودنداماتعدادكارتهايقرمزشانهمچنانصفربود.البتهبازيكنان
اينتيمهمدربرخيبازيهامستحقاخراجبودندامااشتباهاتداوري
درآنلحظاتبهسودآبيهارقمخورد.بهعنوانمثالعارفغالميدر
داربيرفتوسياوشيزدانيدرداربيبرگشــتبهگواهكارشناسان
داوريبايدباكارتقرمزجريمهميشدندكههردوبازيكنتاپاياندر
زمينماندند.بعدازاستقالل،كمترينكارتقرمزراتيمهاينساجيو
نفتمسجدسليماندارندكهفقطيكباربااخراجبازيكنانخودجريمه

شدهاند.

زشت ترين سقوط در راه است؟
نهآقايكمالوند؛ارزشآنفراررانداشت

دربحبوحهحضوراستقاللدرمسابقاتليگقهرمانانآسيابودكه
شايعهجداييفرازكمالوندازاينتيموپيوستناوبهسايپامنتشر
شد.نارنجيهاابراهيمصادقيرابيرونكردهبودندودنبالمربي
بودند.گويابهحميدمطهري،مربيپرســپوليسهمپيشنهادي

دادهشدكهموردقبولاوقرارنگرفت.درنتيجهوقتيكمكمربي
پرسپوليسنپذيرفت،سراغكمكمربياستقاللرفتندواينبار
جوابمثبتگرفتند.فرازكمالوندكهبهنظرميرسيدزوجموفقي
رابافرهادمجيديتشــكيلداده،اينپيشــنهادرارويهوازدو
راهيسايپاشد.استقالليهاازرفتارفرازخوششاننيامد،امااو
انتخابشراكردهبود.ازهمهبدتراينكهتابهحالجداييپرهزينه
وخبرسازكمالوندازاســتقاللبهنفعاووسايپاتمامنشدهاست.
نارنجيپوشاندراينمدت6بازيزيرنظركمالوندانجامدادهاندكه

حاصلشيكپيروزي،2تساويو3شكستبودهاست.سايپادر
حاليدربازيمرگوزندگيباذوبآهنتنبهتساوييك-يك
دادكهتيمحريفازدقيقه13بايكبازيكنكمتربهكارادامهداد.
تيميكهدرنبرد6امتيازيازحــدود80دقيقهبرترينفرياش
نميتواندســودببرد،واقعالياقتبقارادارد؟اينوســط3امتياز
بازيباپيكانراهمازسايپاپسگرفتندتاشرايطآنهابدترشود.
سقوطاحتماليسايپا،شــايدتيرخالصبهكارنامهسرمربيگري

فرازكمالوندباشد.

گردان عذرخواهي كرد
شهابگردانازرفتاريكهدرجريانبازيذوبآهنو
سايپاداشته،متأسفاست.اوكهحاالازهرگونهفعاليت
فوتباليمحرومشده،عصرديروزاينچنينبهاتفاقات
اينبازيواكنشنشــاندادوگفت:»واقعانميدانم
چگونهآناتفاقرخداد،فقطميدانمباروفشارزيادي
رويتيمماوجودداردوذهنيتهاييكهبااشتباهات
مكرربرايمابهوجودآوردهاندباعثشدتادرآنلحظه
ناگهانازكورهدررفتهورفتاريراانجامدهمكهاكنون
خودمباورنميكنمكهمرتكبآنشدهام.همهاخالق
شهابگردانرادرفوتبالايرانميشناسندوعملكرد
مرادرســالهاحضورمدرليگبرترديدهاند،سابقه
نداشتهكهچنينرفتاريكنموازاينحيثبهشدت
ناراحتومتأسفهستم.قصدهيچگونهتوجيهيندارم
چوندرهيچشرايطيحقلمسوبياحتراميبهداور
رانداشتم.اميدوارمشرايطمنوفشاريكهرويتيمما
پسازاينهمهاشتباهبهضررماناسترادرككنند
وپسازآننيزعذرخواهيمرابپذيرند.قلباناراحت
هستموبازهمازهمهكسانيكهحتيپايتلويزيون

اينرفتارراديدند،عذرخواهيميكنم.«

فوتبالايران

برنامه

سهشنبه 29 تير 1400

ذوب آهن-نساجی

آلومينيوم اراک-تراکتور

استقالل-نفت  مسجدسليمان

گل گهرسيرجان-سايپا

صنعت نفت آبادان-مس رفسنجان

ماشين سازی تبريز-پرسپوليس

پديده-سپاهان

پيكان-فوالد

هفته  بيست و هشتم

21:15

شنبه 19 تير 1400

سهشنبه 22 تير 1400

سايپا-استقالل

مس رفسنجان-پيكان

نفت  مسجدسليمان-ذوب آهن

نساجی - پديده

تراکتور-گل گهرسيرجان

سپاهان-صنعت نفت آبادان

پرسپوليس-آلومينيوم اراک

فوالد-ماشين سازی تبريز

19:50

20:30

21:00

20:15

20:45

20:55

21:30

هفته  بيست و هفتم

پنجشنبه 24 تير  1400

پنجشنبه ۳1 تير  1400

پرسپوليس -  استقالل

گل گهر سيرجان-آلومينيوم

فوالد-سپاهان

ملوان بندر انزلی -خيبر خرم آباد

19:45

20:30

21:30

20:00

جام حذفي
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كرواسي

اسپانيا

دوشنبه - هفتم تير 1400

ورزشگاه پارك شهر كپنهاگ

فرانسه

سوئيس

دوشنبه - هفتم تير 1400

ورزشگاه ملي بخارست

جمعه - 11 تير 1400

ورزشگاه سن پترزبورگ

جمعه - 11 تير 1400

ورزشگاه آليانتس آرنا

سه شنبه - 15 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

ورزشگاه المپيك باكو

چهارشنبه - 16 تير 1400

23:30

ورزشگاه ومبلي لندن

شنبه - 12 تير 1400

ورزشگاه المپيك رم

يكشنبه - 20 تير 1400

ولز

دانمارك

شنبه - پنجم تير 1400

ورزشگاه يوهان كرايف آمستردام

هلند

چك

يكشنبه - ششم تير 1400

ورزشگاه پوشكاش بوداپست ورزشگاه ومبلي لندن

23:30

انگليس

آلمان

سه شنبه - هشتم تير 1400

ورزشگاه ومبلي لندن

سوئد

اوكراين

سه شنبه - هشتم تير 1400

ورزشگاه همپدن پارك گالسكو

ايتاليا

اتريش

شنبه - پنجم تير 1400

ورزشگاه ومبلي لندن

بلژيك

پرتغال

يكشنبه - ششم تير 1400

ورزشگاه كارتوخاي سويا

0

0

2

4

0

1

2

1

0

0 1

0

2

2

2

1

3

1

3

4

3

5

1

3

1

54

1

دانمارك

دانمارك

ايتاليا

ايتاليا

چك

بلژيك

سوئيس

اسپانيا

اسپانيا

انگليس

انگليس

اوكراين

کریستيانو رونالدو
 پرتغال

روملو لوکاکو
بلژیك

رحيم استرلينگ
انگلستان

هري کين
انگلستان

هریس سفروویچ
سویيس

جردان شقيری
سویيس

روبرت لواندوفسکی
لهستان

کسپر دولبرگ
دانمارك

کریم بنزما
فرانسه

اميل فورسبرگ
سوئد

پاتریك شيك
چك

جورجينيو واینالدوم
هلند

5

گلزنان برتر

4

3

انگليســي ها كه به نوعي ميزبان يورو محسوب مي شوند، 
امشــب با دانمارك بازي دارند. جدال آنها مي تواند جنبه 
انتقامي حمله وايكينگ ها به سرزمين انگلستان را داشته 
باشــد. دانماركي ها با همدستي بقيه اســكانديناوي ها به 
انگلستان حمله كردند و در مناطقي از اين سرزمين سكني 
گزيدند اما حدود يك هزار و بيســت ســال پيش پادشاه 
وقت انگليس پس از 200سال انتقام سختي از آنها گرفت و 
دانماركي هاي ساكن اين كشور را قتل عام كرد. حاال تيم ملي 
فوتبال دانمارك مثل روزگاران گذشته براي زندگي بهتر به 
سرزمين انگلستان حمله كرده؛ يا برنده مي شود و همانجا تا 
فينال مي ماند يا توسط انگليسي ها قتل عام مي شود! فوتبال 
را انگليسي ها ابداع كردند اما اين دانمارك است كه سابقه 
قهرماني در يورو را دارد. انگليس تنها تيم بين تيم هاي حاضر 
در نيمه نهايي است كه سابقه قهرمان جام ملت ها را ندارد. 
ماكلي از هلند قضاوت اين مســابقه را در ساعت 23:30در 

ورزشگاه ومبلي برعهده دارد.

     2 تيم در ليگ ملت هاي اروپا هم با هم هم گروه بودند كه 

ديدار رفت بدون گل تمام شــد و بازي برگشت را دانمارك 
يك بر صفر برد. حاال حدود يك سال پس از برد دانماركي ها 
در ومبلي )اولين بعد از سال1983(، همين ورزشگاه شاهد 

رويارويي اين دو تيم با همان مربي ها خواهد بود.

    در 21بازي رودررو، انگليســي ها 12بار برده اند و سهم 
دانمارك از پيروزي 4تا بوده و 5بازي هم با تساوي پايان يافته 
است. 2 برد 5گله هم در تاريخ اين رويارويي ها براي انگليس 
ديده مي شود. تعداد گل هاي دانمارك 20تا و انگليس 36تا در 
اين تقابل ها بوده. در يورو هم 2 بار انگليس برنده شده و يك بار 

دانمارك و 2 بازي هم با نتيجه مساوي به پايان رسيده است.

     هري كين با 2 گلي كه به آلمان زد ركورد گل هايش در يورو 
و جام جهاني را برابر با ركورد آلن شيرر به عدد9رساند. حاال 
او يك گل از بهترين گلزن تاريخ انگليس در اين دو تورنمنت 

مهم يعني گري لينه كر كم دارد.

     تيم ملي انگليس از لحاظ خلق موقعيت گل بين 24تيم 

حاضر در اين رقابت ها در رده نوزدهم اســت و تنها 37بار 
صاحب موقعيت گل شــده. سيســتم انگليس در ظاهر 
3-3-4به نظر مي رسد اما آنها 1-3-2-4بازي مي كنند، با 
حضور 2 هافبك دفاعي همسان -رايس و فيليپس- و ماونت 

پشت سر هري كين جا مي گيرد.

     انگليس پس از اسپانيا در يورو2012كه قهرمان هم شد، 
دومين تيم ادوار يورو و جام ملت ها محســوب مي شود كه 

موفق شده در 5بازي نخست دروازه اش را بسته نگه دارد.

     جردن پيكفورد، دروازه بــان اورتوني انگليس اگر در 
بازي امشب گل نخورد و 2 دقيقه از فينال هم دروازه اش را 
بسته نگه دارد، از ركورد ادوين فان درسار، دروازه بان هلند 
كه ركورد 541دقيقه كلين شيت در 2 جام ملت هاي 1996و 
2000را ثبت كرده بود عبور مي كند. پيكفورد با 450دقيقه گل 
نخوردن پس از فان درسار، كاسياس )509دقيقه يورو2012(، 
دينو زوف )494دقيقه جام ملت هاي 1968و 1980( و مانوئل 
نوير )يورو 2012و 2016( در رده چهارم قرار دارد و درصورت 
گل نخوردن در نيمه اول از رتبــه دينو زوف ايتاليايي جلو 
مي زند و با گل نخوردن تا دقيقه60 از كاســياس اسپانيايي 

هم عبور مي كند.

     اين اولين باري بود كه انگليس بدون كشــيده شــدن 
بازي به وقت هــاي اضافه و پنالتــي در مرحله يك چهارم 

پاياني بازي مي كرد. هر 3 دفعه قبلي كار به ضربات پنالتي 
كشيده شده بود كه سه شيرها 2 بار به ايتاليا و آلمان باختند 
و يك بار اســپانيا را بردند و در سال1996به نيمه نهايي اين 

جام رسيدند.

     چلسي پس از فصل موفق با توماس توخل و قهرماني در 
ليگ قهرمانان اروپا، حاال يك ركورد ديگر هم ثبت كرده؛ 
اين تيم در هر 4 تيم حاضر در نيمه نهايــي بازيكن دارد؛ 
آسپليكوئتا )اسپانيا(، ماونت و چيلول و جيمز )انگليس(، 
كريستنسن )دانمارك( و امرسون پالميري و جورجينيو )2 

بازيكن برزيلي تبار ايتاليا(.

     در اردوي انگليس فقط دين هندرسون مصدوم است. 
مصدوماني مثل مگواير، تريپيه، رايــس و كوين فيليپس 
كه براي مدتي در اين تورنمنت مشكل داشتند بدون هيچ 

مشكلي به اين بازي مي رسند.

     در تيم دانمارك هم غيراز اريكسن كه به دليل مشكل 
قلبي كل بازي ها و شايد ادامه فوتبال را از دست داده، غايب 
ديگري به چشم نمي خورد. كريستنسن كه در اواخر بازي با 
چك به دليل ناراحتي جزئي تعويض شده بود، گزارشي از او 
نرسيده كه ممكن است اين بازي را به دليل آسيب ديدگي از 
دست بدهد. يوسف پولسن و دنيل واس هم سر بازي با چك 
از بند مصدوميت رهايي يافتند. هيولماند، سرمربي دانمارك 

احتماال تركيب را عين بازي با چك مي چيند.
     ساوث گيت ممكن است تغييراتي در تركيب داشته باشد. 
ساكا در بازي با آلمان و سانچو در بازي با اوكراين و فودن در 
بازي هاي گروهي در وينگر راست هيچ كدام جواب ندادند. 
به نظر مي رسد ساوث گيت براي مهار ماهله در سمت چپ تيم 
دانمارك از وجود ساكا در پست وينگر راست استفاده كند تا 
از قابليت هاي تدافعي تر اين بازيكن آرسنال استفاده شود. 
ساكا در آرسنال سابقه بازي در پست هاي دفاعي ازجمله 

وينگ بك و مدافع چپ را هم داشته است.

     انگليس 7تا از 8بازي آخر در رقابت هاي اروپايي را با برد 
پشت سر گذاشته. آنها هر 3 بازي آخر خود را هم در نيمه اول 
هم در كل مسابقه با پيروزي تمام كرده اند. انگليس در اين 
مسابقات )با احتساب مسابقات انتخابي( 8 مسابقه است كه 

گلي دريافت نكرده.

     تركيب احتمالي انگليس )1-2-2-4(: جردن پيكفورد، 
كايل واكر، جان اســتونز، مگواير، لوك شو، دكالن رايس، 
كلوين فيليپس، ماونت، ساكا )سانچو(، رحيم استرلينگ 

و هري كين.
- تركيب احتمالي دانمارك )1-2-4-3(: كسپر اشمايكل، 
كريستنسن، كيائر، وسترگارد، ينس الرسن، توماس دليني، 
هويبيرگ، يواكيم ماهله، مارتين بريث ويت، دامسگارد و 

كسپر دولبرگ.

 قتل عام وايكينگ ها يا اشغال انگلستان
 انگليس براي رسيدن به اولين فينال تاريخش در يورو، امشب بايد دانمارك را ببرد

 تيمي كه مثل قهرماني 1992، امسال هم نمايش غافلگير كننده اي داشته است

بعد از هم گروه شدن ايران و كره جنوبي 
در مقدماتــي جام جهانــي، ســرمربي 
پرتغالــي كره اي هــا روز دوشــنبه در 
يك نشســت مطبوعاتي دربــاره اين 
قرعه كشــي صحبت كرد. نكته عجيب 
در صحبت هاي پائولــو بنتو اين بود كه 
او ايران را هــم مثل تيم هــاي لبنان ، 
ســوريه و... به ضدفوتبال و وقت كشي 
در بازي هايش متهم كــرد. كره جنوبي 
در اين رقابت ها با 5تيــم از خاورميانه 
هم گــروه شــده و مطبوعــات كره اي 

معتقدند اين كشورها همگي در تقابل با كره جنوبي به 
وقت كشي سيستماتيك روي مي آورند. اين چهارمين 
جام جهاني متوالي است كه كره جنوبي با ايران هم گروه 
شده و در 2دوره قبلي كره اي ها شكست هاي سختي 
مقابل تيم كي روش متحمل شدند. در مقدماتي2014 
ايران در هر دو بــازي رفت و برگشــت كره جنوبي را 

شكســت داد و در مقدماتي2018 نيز 
يك برد در تهران و يك تساوي بدون گل 
در كره، راه را براي صدرنشيني ايران در 
گروه هموار كرد. اين بار اما كره اي ها از 
2ماه قبل از شروع مســابقات به جنگ 
رواني روي آورده اند و رسانه هاي كره اي 
در تحليل هايي مشــترك با اشــاره به 
مســابقات قبلي بين 2تيم ايران و كره، 
پيشاپيش تيم ملي ايران را به ضدفوتبال 
متهم كرده اند. اين مســئله در نشست 
مطبوعاتي روز دوشــنبه بنتو هم ديده 
شــد و او چندين بار با پرســش هايي در ارتباط با تيم 
ملي ايران و شيوه بازي اين قدرت بزرگ فوتبال آسيا 
مواجه شــد. بنتو مدعي شــد تمام تيم هاي هم گروه، 
سبك بازي شــان براي مقابله با كره و از كار انداختن 
قدرت تهاجمي اين تيم شــرق آســيايي، مبتني بر 
جنگ هاي فيزيكي و البته كمي تا قسمتي وقت كشي 

خواهد بود. اين ديدگاه شايد در مورد برخي از تيم هاي 
عربي درســت باشــد اما تيم ملي ايران بــه ندرت در 
مقابــل حريفان آســيايي در موقعيــت ضدفوتبال و 
وقت كشــي قرار گرفته اســت. البته بنتو و تيمش در 
آخرين بازي مرحله گروهي مقابل لبنان قرار گرفتند و 
تيم حريف كه در دقايق ابتدايي از كره پيش افتاده بود 
با وقت كشي هاي اين حريف در طول اين بازي روبه رو 
شدند. شــايد همين خاطره اخير باعث شده كره اي ها 
تمام تيم هــاي ملــي خاورميانه ازجمله ايــران را به 

وقت كشي و ضدفوتبال متهم كنند.

جنگكلكلها ادعايكرهايها:ايرانوقتكشيميكند

بهترين گلزنان جام تا پايان مرحله يك چهارم نهايي

كل كل افراد مرتبــط و غيرمرتبط در فوتبال تنها 
مختص ليگ خودمان نيســت كه همه عليه هم 
حرف مي زنند. گوارديوال اخيرا بــا خاوير تباس 
دهن به دهن شــده و دوطرف از خجالت همديگر 
در آمده اند. گوارديوال ســرمربي منچسترسيتي 
در ليگ برتر انگليس است و تباس رئيس سازمان 

الليگا در اسپانيا؛ به همين مربوطي! 
      تبــاس: »گوارديوال بهتر اســت كه درباره 
اقتصــاد كالن فوتبال، آثــار افزايش حقوق روي 
باشــگاه ها، جمعيت شناســي، نفوذ شبكه هاي 
تلويزيونــي پولــي و شــرايط چيــن چيزهايي 

بياموزد.«
     گوارديوال: »خاوير! ليگ اسپانيا در دودهه 
اخير اينگونه بوده است؛ كلي قهرماني از بارسلونا 
و رئال مادريد، خيلي زيــاد )در ليگ قهرمانان( 
فيناليست شدن والنسيا و اتلتيكومادريد )در ليگ 
قهرمانان( و كلي قهرماني در ليگ اروپا براي سويا 

به عنوان پرافتخارترين تيم اين تورنمنت و سال 
گذشته هم كه ويارئال قهرمان اين رقابت ها شد؛ 
قهرماني تيم ملي در جام ملت هاي اروپا )2008( 
با لوئيــس آراگونس. قهرماني تيــم ملي در جام 

جهاني و يورو با ويســنته دل بوســكه. مسي و 
كريستيانو در ليگ ما بودند و كارهايي انجام 
دادند كه پيش از آن هرگز ديده نشد و بعد 
از اين هم هرگز ديده نخواهد شــد. همه 
فوتبال اســپانيا را تحسين مي كنند اما 
باشگاه هاي ما هنوز مشكل دارند. اين 
تو هســتي كه بايد بداني چرا وضعيت 
باشــگاه ها اينگونه اســت، نه؟ من از 
اقتصــاد كالن، جمعيت شناســي يا 
نفوذ شــبكه هاي پولي يا چين چيزي 
نمي فهمم و به همين خاطر هم است 
كه تو رئيس ليگ شــده اي. پس تو به 
ما بگو كه چرا ليــگ ما با وجود دودهه 
سلطه هنوز اينقدر از ليگ برتر انگليس 
فاصله دارد، چون تو نماينده ما هستي و 

بايد اين مشكل را حل كني«.
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بنا و دوباره داستان تكراري خداحافظي

دبير و سوريان مربي شدند

غالمرضا محمدي، سرمربي تيم ملي كشتي آزاد به كشتي گيران 
المپيكي گفته است حق مصاحبه با هيچ رســانه اي را ندارند و 
فقط مي توانند در يك برنامه تلويزيوني خاص حاضر شوند اما در 
تيم كشتي فرنگي از اين خبرها نيست و محمد بنا، سرمربي تيم، 
مشكلي با ارتباط فرنگي كاران با رسانه ها ندارد. مصاحبه هايي كه 
از آنها در رسانه ها منتشر مي شود نيز اين موضوع را تأييد مي كند. 
محمدي هم پيش از اين روابط خوبي با رســانه ها داشــت ولي 
يكباره خودش و المپين ها را از پاسخگويي منع كرد. محمدي اين 
تصميمش را علني اعالم نكرده است ولي برخي المپين ها حاضر 
به مصاحبه  نيستند و مي گويند در اردو به آنها گفته شده كه حق 
مصاحبه ندارند. نتايج المپيك مشخص مي كند كار بنا درست 

بوده يا محمدي؟

محمد بنا براي دادن انگيزه به شاگردانش مبلغ 1500دالر به آنها 
هديه داد. او از 2المپيك قبلي لندن و ريودوژانيرو، 5مدال؛ 3طال 
و 2برنز گرفته اســت. حاال هم تيم 5نفره اش شانس زيادي براي 
كســب مدال در هر 5وزن در توكيو دارند. اما اين بار هم المپيك 
شروع نشده، حرف از رفتن اوست. در جمع هاي خصوصي گفته 
اين آخرين مسابقاتي است كه به عنوان سرمربي حاضر مي شود. 
نزديكانش مي گويند تصميمش جدي است اما فراموش نكرده ايم 
كه او بعد از المپيك لندن هم از كشتي خداحافظي كرد. بايد منتظر 
ماند و ديد بنا اين بار واقعا كنار مي رود يا سايه او روي سر سرمربي 

بعدي سنگيني مي كند و دوباره فدراسيون سراغش مي رود.

با موافقت كميته ملي المپيك 10مربي كشتي به المپيك مي روند. از 
نكات قابل توجه ليست مربيان، نام عليرضا دبير و حميد سوريان است. 
با توجه به سختگيري هاي مسئوالن برگزاري كننده المپيك، رئيس 
و نايب رئيس فدراسيون تصميم گرفته اند به جاي اينكه به عنوان 
مدير در بازي ها حضور داشته باشند، در سالن و كنار كشتي گيران 
باشند. دبير و ســوريان هر دو طاليي المپيك هاي سيدني و لندن 
هستند و براي همين قصد دارند تمام تجربيات شان را روز مسابقه به 
كشتي گيران منتقل كنند. البته مثل دوره گذشته المپيك، رئيس 
فدراسيون هم زمان عنوان سرمربي تيم ملي را ندارد و قرار نيست دبير 

و سوريان براي كوچ كردن كشتي گيران كنار تشك بروند.

مهرشاد افقري كه به ورودي المپيك رسيده بود نمي تواند در اين بازي ها شركت كند؛ رضواني، رئيس فدراسيون مي گويد مقصر فدراسيون نيست 

زير يك خم

آزادكاران ممنوع المصاحبه شدند
مثبت بــودن تســت دوپينــگ 
يكي از كشــتي گيران ملي پوش 
مي توانست بدترين خبر در آستانه 
المپيك براي ورزش ايران باشــد، 
اما اين كشتي گير المپيكي نيست.

روز گذشــته خبر رســيد تست 
دوپينگ يكي از ملي پوشان كشتي 
فرنگي مثبت است و اين كشتي گير 
كه در اردوي تيم ملي بوده، خانه 
كشتي را ترك كرده است. با انتشار 
اين خبــر همه نگــران وضعيت 
المپيكي ها شــدند. اما خيلي زود 
خبر رسيد كشتي گير دوپينگي  در 

تيم المپيك حضور ندارد.
گفته مي شود اين فرنگي كار يكي 
از ملي پوشان 130كيلوگرم است. 
در اين وزن 3 كشــتي گير شانس 
حضــور در المپيــك را داشــتند 
كه از بين آنها امين ميــرزازاده با 
پيروزي بر رقبا، به دوبنده تيم ملي 
رسيد. اگر كشــتي گير دوپينگي 
المپيكي نيســت، پس حتما يكي 
از 2 نفر ديگر اين وزن بايد باشــد 
اما اين گمانه زني هم اشتباه است. 
كشتي گير دوپينگي شانسي براي 
رفتن به المپيك توكيو نداشــته. 
او در مســابقات جام تختي كشتي 
گرفت و بعد از آن بــه اردوي تيم 
ملي دعوت نشد. اين خبر كه او بعد 
از مثبت شدن تست دوپينگ اردو 
را ترك كرده است، درست نيست. 
اين كشــتي گير كه فعال نمونه اول 
تستش مثبت شده، عنوان دار آسيا 
است. كســاني كه مي خواهند نام 
او را بدانند، بايــد منتظر بمانند تا 
نمونه دوم بررسي شود. در چند ماه 
گذشــته 3 مرحله از كشتي گيران 
تســت دوپينگ گرفته شده است. 
آخرين بار از كشــتي گيران حاضر 
در اردوي تيم ملي تســت گرفته 
 شد كه هنوز نتيجه آن اعالم نشده

 است.

  كشتي گير دوپينگي 
كيست؟ 

محسن محمود  صفري 
روزنامه نگار

مهرشاد افقري نمي تواند به المپيك برود و فدراسيون مقصر اصلي 
اين اتفاق معرفي شده اما محسن رضواني، رئيس فدراسيون مدعي 
است اتفاقات اخير به خاطر قوانين فدراسيون جهاني شناست، نه چيز 
ديگري. افقري شناگر 19ساله اي است كه هفته هاي پيش اعالم شد 
بعد از 14سال براي شنا سهميه المپيك گرفته است. او در مسابقات 
بلغارستان سريع تر از ركورد ورودي B المپيك شنا كرد و در 100متر 
پروانه به ركورد ورودي رسيد. اما در ليست المپيكي ها، متين بالسيني 
در ماده 200متر پروانه نماينده ايران در المپيك است. افقري اصفهاني 
است و با تيم شناي اصفهان در مسابقات انتخابي المپيك شركت كرده 
بود. حاال اصفهاني  ها شاكي اصلي هستند و از فدراسيون خواسته اند تا 
شفاف سازي كند. فدراسيون توضيحاتي را روي سايت منتشر كرده  
اما براي آنها قانع كننده نيست. محسن رضواني، رئيس فدراسيون در 

گفت وگو با همشهري درباره اين اتفاق توضيحات بيشتري مي دهد.

 خيلي ها فدراسيون را در ازدست رفتن سهميه افقري مقصر 
مي دانند. انتقاد اصلي اين است كه چرا بعد از پايان مهلت قانوني ، تيم به 

مسابقات انتخابي المپيك اعزام شد. 
ما خودمان به عنوان فدراسيون شنا مدعي هستيم. تا تاريخ 20ژوئن، فرصت 
داشتيم شناگرمان را براي سهميه يونيورساليتي معرفي كنيم. روزهاي 26 و 
27ژوئن هم براي گرفتن سهميه هاي A و B فرصت بود. يعني در اين دو روز 
هر شناگري در استخرهاي مورد تأييد فدراسيون جهاني به ركوردهاي ورودي 
اين دو دسته مي رسيد، شانس رفتن به المپيك را داشت. تيم اصفهان هم در 
اين تاريخ در بلغارستان مسابقه داد، نه بعد از آن. من به عنوان رئيس فدراسيون 
براي اين تيم هزينه نكردم. خود آنها اصرار داشتند به مسابقات بروند، من 
گولشان نزدم. گفتم شما ركورد ورودي بياوريد، ما هزينه هايتان را مي دهيم. به 
آنها گفتم اين بچه هايي كه شما به بلغارستان مي بريد، براي تيم ملي انتخاب 

نشده اند اما آنها اصرار داشتند كه مي توانند ورودي B را بياورند و ورودي را 
هم آوردند. االن هم مي گويم ارزش كاري كه اين بچه كرده، بايد ديده شود.

 سؤال بي جواب همين است كه چرا افقري ركورد ورودي را 
به دست آورده ولي نمي تواند به المپيك برود؟ 

دستهA دعوتي است ولي دستهB انتخابي است. افقري كار بزرگي كرد و 
شكي در اين نيست. بعد از 14سال ما به ركورد وروديB رسيديم اما اينكه 
افقري جزو شناگراني نيست كه به المپيك مي روند، هيچ كس مقصر نيست. 
10كشور ديگر هم همين مشكل را دارند. االن امتيازات افقري از باليسنی 
بيشتر است. تالش كرديم افقري را جايگزين باليسني كنيم. در بيانيه اي 
كه فدراسيون روي سايت گذاشــت كامل توضيح داده ايم. اما فدراسيون 

جهاني قبول نكرد.

 بيانيه هست ولي مي شود شما به زبان ساده تر توضيح 
بدهيد؟ 

زبان ساده اش اين است كه هميشه سهميه يونيورساليتي بعد از سهميه هاي 
A و B داده مي شود اما امسال به خاطر كرونا مسابقات انتخابي عقب افتاد. 
تا 20ژوئن فرصت داشتيم يك شناگر را براي يونيورساليتي معرفي كنيم 
كه باليسني را معرفي كرديم. چند روز بعد افقري سهميه گرفت. اما گرفتن 
سهميه به اين معنا نبود كه او حتما به المپيك مي رود. بايد منتظر مي مانديم 
تا بقيه مسابقات تمام شود و فدراســيون جهاني بهترين ركوردها را براي 
المپيك انتخاب كند. افقري 8صدم ثانيه بهتر از ركورد ورودي شنا كرد اما 
كساني بودند كه ركورد بهتري از او داشتند و آنها براي المپيك انتخاب شدند. 
رسيدن به ركورد به معناي رفتن به المپيك نبود. ما تالش كرديم كه افقري 
را جايگزين باليسني كنيم كه فدراسيون جهاني قبول نكرد. البته اگر قبول 

مي كرد كار غيرقانوني انجام داده بود.

 پس مســئله اين اســت كه شــما براي اعالم خبر 
المپيكي شدن افقري عجله كرديد؟ 

نه، عجله نكرديم. افقري به ركورد رســيد و ما هم در خبرها گفتيم كه 
اميدواريم او جزو نفراتي باشد كه براي المپيك انتخاب مي شود. يك مقدار 

دوستان اصفهاني اخبار را داغ كردند.

  و ســؤال اين اســت كه چرا افقري با تيم ملي به 
صربستان اعزام نشد؟ 

اگر به اين مسابقات مي رفت شايد امتيازاتش باالتر مي رفت و براي سهميه 
يونيورساليتي انتخاب مي شد. تيم ملي ما به صربستان رفت. افقري جزو 

تيم ملي نبود.

 و سؤال مهم تر؛ شناگري كه توانايي رسيدن به ركورد 
ورودي المپيك را دارد، چرا نبايد در تيم ملي باشد؟ 

افقري شناگر خوبي است. دوسال پيش در مسابقات جهاني جوانان بيستم 
شد اما در دو ركوردگيري كه كادرفني داشت، ركورد خوبي نزد و براي تيم 

ملي انتخاب نشد.

 شــايد در آن مقطع آماده نبوده. شناگري كه بيستم 
جهاني دارد، استعداد است. بهتر نبود روي او بيشتر سرمايه گذاري 

مي كرديد؟
اينطور نيست كه او از تيم ملي خط خورده باشد. پنج  شش نفر ديگر مثل 
او داريم كه ركوردهاي خوبي دارند ولي در آن مقطع آماده نبودند. بايد به 
كادرفني هم حق مي داديم كه نفرات آماده تر را به تيم دعوت كند. من باز 
هم مي گويم افقري كار بزرگي كرد و ما تالش مي كنيم كه پاداش برابر با 

سهميه المپيك را براي او بگيريم.
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   زمين هاي باغ افشاري تعيين تكليف شوند
از مسئوالن تقاضا داريم بعد از 30سال و حدود 40كيلوگرم نامه نگاري 
نســبت به تعيين تكليف زمين هاي باغ افشــاري پشت بيمارستان 
هفت تير تهران اقدام كنند. ســال 1370قراردادي بين شــهرداري 
منطقه 20با 9تعاوني 1- بنياد جانبازان 2- دارايي شهرري 3- كارگران 
خباز 4- كارگران نانوا 5- بيمارستان نجميه 6- پخش و پااليش ري 
7- نيروي هوايي دارايي تهران 8- تعاوني حســنين و 9- خانه سازي  
شهرري منعقد شد كه به موجب آن شــهرداري موظف به ساخت و 
احداث مسكن، ظرف مدت 6 ماه تا يك سال براي افراد اين تعاوني ها 
شد. حدود 5600خانوار در آن زمان مبالغي بين 150تا 500هزار تومان 
پرداختند كه فيش بانكي و مستندات آن موجود است.  اما متأسفانه 
از آن زمان تاكنون هيچ اقدامــي در اين زمينه صورت نگرفته و حتي 
حدود هزار متر از اين زمين ها، به اتوبان امام علي)ع( اختصاص پيدا 
كرده است. طي اين 30سال، تالش ها و رايزني ها كامال بي نتيجه بوده 
است و حتي آمادگي سرمايه گذاران براي واگذاري، فروش و معاوضه با 
مسكن در هر نقطه از شهر مورد قبول واقع نشده است. مسئوالن عنوان 
مي كنند كه كاربري اين زمين مشخص نيست و ممكن است كشاورزي 
باشد. به هر حال با 40كيلوگرم كاغذ كه مربوط به مكاتبات مالباختگان 
است همچنان بالتكليف و سرگردانيم و اين در حالي است كه اكثر افراد 
اين تعاوني ها مستأجر هستند و حاال ديگر ميانسال يا سالمند شده اند. 

از قوه قضاييه و ديگر مراجع قانوني درخواست رسيدگي داريم.
مالباختگان سرمايه گذاري زمين هاي افشاري در 
شهرري

  مسئوالن، قطعي برق را گردن مردم نيندازند
چرا امسال كه از همه سال هاي اخير گرم تر است و مردم هم به خاطر 
همه گيري كرونا خانه نشين شده اند و قطعا مصرف برق صنعتي به دليل 
وضع اقتصادي كمتر است اين همه با قطعي برق مواجهيم؟ مسئوالن 
مجراهاي مصرف برق غيرقانوني را بررسي كنند و توپ را مدام در زمين 
مردم نيندازند. واقعا در قرن 21 با اين همه پيشرفت، مردم ما بايد با 

چنين مشكالت ابتدايي اي مواجه باشند؟
خرميان از تهران

  پاسخگويان 118پاسخ دقيق و درست نمي دهند
وضعيت پاســخگويي به تلفن هاي تماس گيرندگان با 118 بســيار 
نامرتب و بي دقت شده است و در اين ميان پاسخگويان ظاهراً تازه كاِر 
راهنماي تلفن 118 خواسته يا ناخواسته با ندادن پاسخ صحيح و دادن 
شماره اشتباه به مردم آنها را ســرگردان و بالتكليف مي كنند. زماني 
118راهنماي دقيق و قابل اعتمادي بود و متأسفانه اكنون 118به يك 

سامانه غيرمطمئن تبديل شده است.
محمود بليغيان از اصفهان 

 
   در نظرآباد برق و آب با هم قطع مي شوند

در كالنشهرهايي مثل تهران تا برق قطع شود صداي مردم درمي آيد 
اما در برخي شهرها مثل نظرآباد كرج هر روز وضع همين است و هر بار 
به مدت 4تا 5ساعت برق و آب با هم قطع مي شوند و گاهي دو بار در روز 

اين وضعيت تكرار مي شود. لطفا به داد مردم دور از مركز هم برسيد.
خجسته از نظرآباد كرج 

 
  بر سامانه هاي ارتباطي مردم با شهرداري نظارت بيشتري شود 
پيامگيرهاي 1888شهرداري تهران قبال به صورت پيامگير صوتي فعال 
بودند و صحبت هاي مخاطب را ضبط كرده و در پايان يك كد پيگيري 
ارائه مي كردند. سامانه 137هم همين طور بود. اكنون مدت هاست كه 
اين تلفن ها توسط اشخاص پاسخگويي مي شود كه به جاي شنيدن 
سخنان شهروندان با بي حوصلگي اوقات تماس گيرنده را تلخ مي كنند 
و اغلب باعث مي شــوند تماس را قطع كنيم. از مسئوالن شهرداري 
تقاضا داريم بر ســامانه هاي ارتباط مردمي و كيفيت كار آنها نظارت 

بيشتري كنند.
دوستي از تهران

   ارقام دستگاه هاي شارژ داخل مترو افزايش يابد
با توجه به باال رفتن قيمت ها پيشنهاد مي شود مسئوالن مترو، ارقام 
بيشتري را روي دستگاه هاي شارژ كارت مترو درنظر بگيرند. چون با 
ارقام فعلي، مســافران مجبورند با فاصله هاي كم و كوتاه كارت هاي 

خود را شارژ كنند.
عبدي از تهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

۳ كشته در انفجار   خط لوله گاز شوش
بخشدار فتح المبين شهرستان شوش گفت: 3نفر از كاركنان شركت نفت در 
حال تعميرات بودند كه بر اثر انفجار لوله گاز در نزديكی روســتای بيت عجم 
شهرستان شوش جان خود را از دست دادند. به گزارش مهر، خالد لطيفی مجد 
درباره اين حادثه گفت: ساعت 16:30 دقيقه سه شنبه خط لوله انتقال نفت در 
نزديكی روستای بيت عجم از توابع بخش فتح المبين شهرستان شوش منفجر 
شد. لطيفی مجد افزود: بر اثر اين انفجار 3نفر از كاركنان شركت نفت كه در حال 
تعميرات بودند، جان باختند.  بخشدار فتح المبين شهرستان شوش بيان كرد: 
خط لوله انتقال نفت از نزديكی روستای بيت عجم از توابع بخش فتح المبين 

شوش می گذرد و هنوز اطالعات ديگری از تلفات و خسارات نداريم.

  قتل همسر و ۳عضو خانواده اش 
 توسط داماد عصباني

داماد جوان كه با همسرش دچار اختالف شده بود در اقدامي جنون آميز او را 
به همراه 3نفر ديگر از اعضاي خانواده اش به گلوله بســت و هر 4نفر را به قتل 

رساند و يك نفر را نيز مجروح كرد.
به گزارش همشهري، اين جنايت خانوادگي ساعت 3:45بامداد ديروز در يكي 
از محله هاي شهرستان گتوند واقع در استان خوزستان اتفاق افتاد. اين داماد 
خشمگين از مدتي قبل با همسرش كه دختر دايي اش بود و خانواده او، دچار 
اختالف شده بود. شب حادثه همسر اين مرد به خانه پدرش رفته بود تا اينكه 
در ساعت هاي اوليه بامداد مرد خشمگين كه مسلح بود وارد آنجا شد و شروع به 
تيراندازي كرد. در جريان اين حادثه او همسرش را به همراه پدر، مادر و برادرش 
به قتل رساند و يكي از همسايه ها را كه به خاطر شنيدن سر و صدا از خانه بيرون 

آمده بود مجروح كرد و گريخت.
به دنبال اين جنايت مأموران پليس خود را به محل حادثه رساندند و تحقيقات 
در اين خصوص آغاز شد. آنها با شناســايي هويت مرد مسلح تالش هاي شان 
براي دستگيري او را آغاز كردند و ساعتي بعد موفق شدند وي را دستگير كنند. 
سرهنگ حكيم عبداللهي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي خوزستان در 
اين باره گفت: پس از اعالم مركز فوريت هاي پليسي 110، بالفاصله مأموران 
كالنتري 13 شهرستان گتوند با فعال سازي گشت هاي نامحسوس و هدفمند و 
انجام اقدامات تخصصي، قاتل را در كمتر از يك ساعت شناسايي و در عمليات 
تعقيب و گريز پاي وي را هدف قرار داده و او را دستگير كردند. به گفته معاون 
اجتماعي فرماندهي انتظامي خوزستان در بازرسي از خودروي متهم يك قبضه 

كالشينكف به همراه 13فشنگ كشف شد و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

 پرداخت غرامت ۱۵۰هزار دالري 
بابت قربانيان حادثه هواپيماي اوكرايني

رئيس سازمان قضايي نيرو هاي مسلح از صدور 
كيفرخواســت براي 10نفر از متهمان حادثه پيگيري

هواپيمــاي اوكرايني خبــر داد و گفت: بابت 
هركدام از قربانيان 150هزار دالر غرامت درنظر گرفته شده 

است.
حجت االسالم والمسلمين شــكراهلل بهرامي، رئيس سازمان 
قضايي نيروهاي مســلح در بيان جزئياتي از پرونده سقوط 
هواپيماي اوكرايني گفت: پرونده اين سانحه ناگوار در دادگاه 
نظامي تهران در حال رسيدگي است. تحقيقات به عمل آمده 
درباره اين پرونده چه به لحاظ فنــي و چه به لحاظ حقوقي 
بدون هرگونه غلو و بزرگ نمايي، به اعتقاد كارشناسان در نوع 
خود در ميان سوانح هوايي دنيا اگر نگويم بي نظير بدون شك 

كم نظير است.
رئيس ســازمان قضايي نيروهاي مســلح با بيان اينكه شرح 
اقدامات به عمل آمده به خوبي اين ادعا را اثبات مي كند، افزود: 
3روز پس از سانحه، با دســتور آقاي رئيسي رئيس وقت قوه 
قضاييه تحقيقات پرونده در دادسراي نظامي تهران آغاز و تيم 
قضايي جهت رسيدگي دقيق به پرونده تشكيل شد. بخشي از 
بررسي هاي فني توسط 12گروه زير نظر سازمان هواپيمايي 
كشوري حول محور عملكرد هواپيما و كروي پروازي، مراكز 
كنترل هوايي، شناسايي اشــكاالت و ضعف هاي احتمالي و 
پيشگيري از سوانح انجام و گزارش نهايي نيز ظرف يك سال 

آماده شد و مورد تأييد اكثر كشورهاي ذي نفع قرار گرفت.
وي خاطرنشان كرد: 6گروه كارشناســي زير نظر دادسراي 
نظامي در حوزه سامانه تور ام يك، مراقبت پرواز، پدافند هوايي، 
جنگال و سايبر الكترونيك، مواد منفجره و محترقه و مسائل 

امنيتي تشكيل شد و به تحقيق در ابعاد مختلف پرداختند.

به گفته رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح اين سانحه با 
حضور 40متخصص با انجام 2 پرواز و رعايت همه مختصات 
پرواز سانحه ديده، شبيه سازي  شد كه در نوع خود در بررسي 
سوانح هوايي منحصربه فرد بود. اطالعات جعبه هاي سياه نيز 
در آزمايشگاهي معتبر در فرانســه با حضور بازپرس پرونده 
و نمايندگان تمام كشــورهاي ذيربط به طور شفاف با رعايت 
استانداردهاي بين المللي پياده سازي شد. تحقيق گسترده اي 
از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشكري و كشوري 
به عمل آمد و معاينات محلي و ميداني از همه مراكز مرتبط 
انجام شد. ظرف كمتر از 14ماه، تحقيقات پرونده اي در اين 
ابعاد گســترده و پيچيده با تالش هاي شبانه روزي دادسراي 

نظامي تهران تكميل و پرونده به دادگاه ارسال شد.
بهرامي درباره پرداخت غرامت به خانواده جان باختگان گفت: 
با پيگيري هاي مســتمر ســازمان قضايي نيروهاي مسلح و 
مساعدت دولت و نيروهاي مســلح، بعد از يك سال واندي از 
وقوع اين ســانحه غمناك، مبلغ 150هزار دالر بابت غرامت 
و خســارت هر جان باخته تأمين شد و غرامات جان باختگان 
و خســاراتي كه به اموال آنها وارد شده توسط دولت در حال 
پرداخت است و تفاوتي هم بين اتباع ايراني و غيرايراني وجود 
ندارد. تاكنون خانواده هاي گرانقدر بيش از 130شهيد سانحه 
تحت پوشش بنياد شهيد قرار گرفته اند و مراحل اداري مربوط 
در حال انجام اســت. دريافت غرامت و خسارت و همچنين 
قرارگرفتن تحت پوشش بنياد شــهيد، تأثيري بر رسيدگي 

كيفري ندارد.
رئيس ســازمان قضايي نيروهاي مسلح گفت: در اين پرونده 
براي 10متهم كيفرخواستي مستدل و مستند در200صفحه 
صادر شــده و تصميم نهايي درباره آنها با دادگاه اســت كه 

رئيس سازمان قضايي نيرو هاي مسلح خبر داد

سرقت هاي سريالي 
پس از قطعي برق

 طرح هاي كاشف و رعد كه با تالش 
مأموران پليس آگاهي و پيشگيري داخلي

تهران از چند روز قبل آغاز شــده 
بود، با بازداشت 1011سارق حرفه اي پايان يافت. 
در ميان دستگير شــدگان 2 مــرد گروگانگير 
هستند كه قصد اخاذي 30 ميليارد توماني از يك 
كارخانه دار را داشتند و همچنين سارقي كه وقتي 

برق مي رفت، سرقت هايش را شروع مي كرد.
به گزارش همشهري، ســردار حسين رحيمي، 
فرمانده انتظامي تهران روز گذشــته و در جمع 
خبرنگاران به تشريح دستاوردهاي 2 طرح كاشف 
و رعد كه در روزهاي گذشته از سوي پليس آگاهي 
و پليس پيشگيري تهران اجرا شد، پرداخت. وي 
گفت: رويكرد طرح رعد برخورد با مجرمان حوزه 
هر كالنتري است و در طرح كاشــف با باندها و 
گروه هاي سارقان حرفه اي و مجرمان سابقه دار 

برخورد مي شود.
رئيس پليس تهران از اجراي 260 حكم قضايي در 
اين طرح ها خبر داد و افزود: در طرح رعد 736 نفر 
دستگير و 45 باند كه اقدام به سرقت مي كردند، 
منهدم شدند، بيش از 4هزار و 384 اموال مسروقه 
كشف و 702 پرونده سرقت بسته شد كه ارزش 

اموال مكشوفه 35 ميليارد تومان است.
وي ادامه داد: در طرح كاشــف نيز 275 ســارق 
سابقه دار و حرفه اي دستگير شدند كه در جرايمي 
چون سرقت مســلحانه، تجاوز به عنف، قتل و... 

مشاركت داشــته اند. اين افراد در قالب 75 باند 
فعاليت مي كردند كه 2537 قلم اموال سرقتي 

از آنان كشف شد.
رئيس پليــس تهران گفت: سلســله طرح هاي 
پليس پايتخت به منظور استقرار امنيت و آرامش 
در تهران به طور مستمر اجرا و با مجرمان برخورد 

قاطعانه خواهد شد.
وي همچنيــن در پاســخ به پرســش يكي از 
خبرنگاران درخصوص تأثير خاموشي بر مسائل 
امنيتي تهران، گفت: از لحاظ امنيتي مشــكلي 
نداريم چرا كه ما از قبل اطالع داشــتيم كه قرار 
است چنين اتفاقاتي بيفتد، بنابراين پيش بيني 

كرده بوديم.
بر اين اســاس مأموران يگان امــداد و مأموران 
انتظامي براي كمك به پليــس راهور وارد عمل 
شدند و با توجه به خاموشي چراغ هاي راهنمايي 
در تقاطع هاي مهم و پر ترافيك كه روي ترافيك 
سطح شهر تأثير مي گذارند، مأموران ساير رده ها 
به كمك پليس راهور آمــده و در اين تقاطع ها 

مستقر شده اند.
به گفته وي، تالش و فعاليت مأموران پليس چه در 
شب و چه در روز بيش از پيش افزايش يافته و با 
دوستان در شهرداري صحبت كرديم كه براي برق 
چراغ راهنمايي فكري كنند كه يا به صورت برق 
اضطراري يا به صورت برق خورشيدي استفاده 

شده و مشكل حل شود.

   اخاذي 30ميلياردي از مرد كارخانه دار
وقتي مرد كارخانه دار 2نفر از كارمندان مالي خود را كه اعتياد به 
مواد مخدر داشتند اخراج كرد، آنها نقشه گروگانگيري كشيدند. 
آدم ربايان اما در نقشه خود ناكام ماندند و تمامي 8عضو اين باند 

گروگانگيري ازجمله 2كارمند اخراجي كه طراح اصلي اين سناريو 
بودند، دستگير شدند. يكي از آنها در گفت وگو با همشهري جزئيات 

بيشتري از اين گروگانگيري را فاش كرد.

انگيزه تان از اين گروگانگيري چه بود؟
رسيدن به پول و انتقام گرفتن از مرد كارخانه دار. گروگان مدير سابق من و همدستم مهدي بود. ما سال ها در دفتر و كارخانه او كار 

كرديم اما او چشمانش را روي زحمات ما بست و 6 ماه قبل من و مهدي را اخراج كرد.
دليل اخراجتان چه بود؟

مي گفت من و مهدي معتاد به مواد مخدر شده ايم و ديگر صالح نيست كه در دفتر و كارخانه او كار كنيم.
چطور نقشه آدم ربايي به ذهن تان رسيد؟

يك شب به همراه مهدي در بزم دوستانه اي بوديم و مواد مصرف مي كرديم. آن شب در مورد مرد كارخانه دار صحبت كرديم و 
اينكه او چطور از پرداخت ماليات 70ميليارد توماني فرار كرده است. چون اسناد و مدارك مالي دفتر و كارخانه زيردست ما بود، 
متوجه اين حقيقت شده بوديم. آن شب با دوستانمان نقشه كشيديم تا با گروگان گرفتن مرد كارخانه دار و به بهانه اينكه مالياتش 

را پرداخت نمي كند، دست به اخاذي از او بزنيم اما نقشه مان آنطور كه تصور مي كرديم، پيش نرفت.
از روز اجراي نقشه گروگانگيري بگو؟

من و مهدي به همراه 6نفر از دوستانمان نقشه گروگانگيري را كشيديم. قرار شد 3نفر در نقش مأمور وارد دفتر شوند و يك نفر هم 
پشت فرمان ماشين منتظر گروگان و بچه هاي ديگر بماند. روز حادثه 3عضو باند وارد دفتر مرد كارخانه دار شدند و با نشان دادن 
حكم جلب قالبي، وي را با خود به بيرون از شركت برده و سوار ماشين كردند. پس از آن چند ساعتي در سطح شهر او را چرخاندند. 
همدستانم به او گفتند كه مداركي به دست آورده اند كه نشان مي دهد وي مالياتش را پرداخت نكرده است. رقم ماليات سنگين و 
حدود 70ميليارد تومان بود. همدستانم به او گفتند كه اگر 30ميليارد تومان تهيه كند و به آنها بدهد، ماجراي فرار از ماليات را به 
اداره ماليات گزارش نمي كنند. آن روز مرد كارخانه دار چند ساعتي )از صبح تا غروب( گروگان همدستانم بود و بعد رهايش كردند.

چرا رهايش كردند؟
فكر نمي كرديم كه او به ما مشكوك شــده باشــد. تصورمان اين بود چون ماجراي فرار مالياتي واقعي است، او راضي مي شود 
30ميليارد تومان را پرداخت كند. خودش مي دانست كه مبلغ ماليات او حدود 70ميلياردتومان است. ما گروگان را رها كرديم تا 
پول را تهيه كند. درواقع چند ساعتي كه گروگان ما بود مذاكره مي كرديم. حتي پس از رها كردن او با خط موبايل كشور تركيه كه 
از قبل براي اجراي اين نقشه خريداري كرده بوديم، در واتساپ به او پيام داديم و تهديد كرديم كه هرچه زودتر پول را تهيه كند. 
اما ظاهرا كارمندانش وقتي ديدند از مرد كارخانه دار خبري نيست، به ماجرا مشكوك شده و موضوع ناپديد شدن او را به پليس 
اعالم كرده بودند. از طرفي خودش هم وقتي رهايش كرديم، شكايت كرده بود و ما خبر نداشتيم كه تحت تعقيب قرار گرفته ايم. 
البته نقشه داشتيم كه اگر گروگان حاضر به تهيه اين پول نشود، به اداره ماليات برويم و خطاي او را گزارش كنيم. فكر مي كرديم 
چنانچه اگر اين موضوع را به اداره ماليات اطالع بدهيم، از آنجا مبلغ زيادي به عنوان م ژدگاني دريافت خواهيم كرد اما دستگير 

شديم و نقشه هايمان نافرجام باقي ماند.

   سرقت در زمان قطعي برق
قطعي برق در اين روزها اگرچه باعث نارضايتي بسياري از شهروندان شده، اما براي 
دزد سابقه دار فرصتي طاليي جهت نقشه هاي سرقت بود. او 1۰ روز پيش از زندان آزاد 
شد اما وقتي ديد هر روز مناطق مختلف پايتخت با قطعي برق روبه رو مي شوند، تصميم 

گرفت سرقت هايش را از سر بگيرد.

مهر آزادي ات هنوز خشك نشده و بار ديگر دستگير شدي؟
به محض اينكه آزاد شــدم، با خودم گفتم دور خالف را خط بكش. بارها اين جمله را در مغزم 
تكرار كردم اما توبه گرگ، مرگ است. البته اين ماجراي قطع برق كار دستم داد. من سابقه دارم 
و تخصصم سرقت كابل هاي برق بود اما 2سال قبل اتفاق تلخي افتاد كه تخصصم را تغيير دادم 
و تصميم گرفتم دست به زورگيري بزنم و ديگر سراغ كابل دزدي نرفتم اما قطعي برق باعث شد 

كه دوباره به شگرد قبلي ام برگردم.
چه اتفاقي باعث شده بود كه شگردت را تغيير بدهي؟

يكي از دوستانم جلوي چشم من ُمرد! براي سرقت كابل برق رفته بوديم. او روي تير برق بود كه 
ناگهان دچار برق گرفتگي شد و جانش را از دست داد. پس از اين اتفاق ترسيدم و تصميم گرفتم 

ديگر سمت سرقت كابل هاي برق نروم.
سوابق قبلي ات چه بود؟

من 12، 13باري دستگير شده ام. اغلب ســرقت كابل هاي برق بود. اما 2سال قبل كه دوستم 
هنگام سرقت دچار برق گرفتگي شد تصميم گرفتم تخصصم را تغيير بدهم. تبديل شدم به يك 
زورگير كه دستگير شدم و 18ماهي زندان بودم. حدود 10روز قبل محكوميتم به پايان رسيد و 
آزاد شدم. چند روز قبل كه قطعي پياپي برق در نقاط مختلف تهران شروع شد، وسوسه شدم تا 
بار ديگر به تخصص قبلي ام كه سرقت كابل هاي برق بود، ادامه بدهم. راستش من خيلي در اين 
كار حرفه اي هستم. ظرف 4دقيقه سرقت را انجام مي دهم. البته اين روزها هم كه مي دانستم 
دست كم 2ساعت برق نقاط مختلف تهران قطع مي شود، استرس و عجله اي نداشتم و سر فرصت 

كابل ها را مي دزديدم. آن هم با اطمينان از اينكه خطري تهديدم نمي كند و مثل دوستم كه برق 
جانش را گرفت، دچار اين سرنوشت نخواهم شد.

تنهايي سرقت ها را انجام مي دادي؟
نه، با همدستم مي رفتيم. يكي از دوستانم است كه سال هاست با هم سرقت مي كنيم.

كدام منطقه سرقت ها را انجام مي دادي؟
هرجا كه برق مي رفت. در خيابان ها مي چرخيديم و ساعت رفتن برق را از مغازه دار ها مي پرسيديم 
و با خيال راحت دزدي را انجام مي داديم. مناطقي كه بيشــتر مي رفتيم خليج فارس، آرياشهر، 

تهرانسر و هرجاي ديگري كه برق نداشت و خلوت بود.
چطور دستگير شدي؟

هنگام سرقت كابل برق در نزديكي خانه ام، مأمور پليس دستگيرم كرد. ديگر گاوپيشاني سفيد 
شده ام و مأموران كالنتري منطقه مرا مي شناســند. انگار پرونده مربوط به سرقت هاي كابل را 
بررسي كرده و وقتي متوجه شده بودند كه من آزاد شده ام، فهميده بودند كه كار من است. حاال 

بار ديگر بايد به زندان بروم درحالي كه 10روز قبل آزاد شده بودم.

   خواستگاري كه سارق بود
در ميان مجرماني كه در طرح پليس دســتگير 
شده اند، يك مسافركش اينترنتي هم حضور دارد 
كه نقش خواستگار را بازي مي كرد تا طال و جواهرات 

دختران دم بخت را سرقت كند.

چطور بــا دختران دم بخت آشــنا 
مي شدي؟

من مسافركش اينترنتي هستم و با دختران دم بختي كه 
سوار ماشينم مي شدند، طرح دوستي مي ريختم. به آنها 
مي گفتم از اين به بعد به جاي اينكه درخواســت خودرو 
كنند به من زنگ بزنند تا هرجا كه مي خواهند آنها را ببرم. از 
آن پس طعمه هايم هر جا مي خواستند بروند به من زنگ 
مي زدند و همين مسئله باعث آشنايي بيشتر ما مي شد.
و بعد نقــش خواســتگار را بازي 

مي كردي؟
من تحصيلكرده ام، ليسانس برق دارم و مهندس هستم. 
اما كرونا باعث شد تا كارم را از دست بدهم و ناچار شدم 
مسافركشي كنم. پس از آشنايي با دختران جوان به آنها 
پيشنهاد ازدواج مي دادم و با چرب زباني اعتمادشان را جلب 
مي كردم. دختران دم بخت هم به من اعتماد مي كردند و 

من در فرصتي مناسب نقشه سرقت را اجرا مي كردم.
سرقت ها را چطور انجام مي دادي؟

به بهانه آشنايي بيشتر به خانه هايشان مي رفتم و در فرصتي 
مناسب دست به ســرقت طالهاي آنها مي زدم. درست 
زماني كه دختران به سرويس بهداشتي مي رفتند و يا براي 

پذيرايي وارد آشپزخانه مي شدند.
انگيزه از سرقت چه بود؟

مشكالت مالي زيادي داشتم، كارم را از دست داده بودم 
و ناچار بودم مسافركشي كنم. بدهي داشتم و همه اينها 
باعث شد تا نقشه سرقت بكشم. اما من سابقه دار نيستم 
و اين نخســتين باري اســت كه در زندگي ام دســت به 

خالف مي زنم.

   عشق پليس بازي
چند روز قبل ۳پسر جوان در نقش مأمور پليس، دختري را ربودند 
و او را مورد آزار و اذيت قرار دادند. آزار گران، طال و جواهرات اين 
دختر جوان را سرقت كرده و بعد از رها كردن گروگان خود فراري 
شدند. اما با انجام تحقيقات پليســي مشخص شد كه دوست 
صميمي اين دختر جوان پشت پرده ماجراست. با دستگيري اين 

دختر جوان كه طراح نقشه سرقت بود، مأموران قالبي نيز دستگير 
شدند. يكي از آنها به نام ياشار از جزئيات اين حادثه مي گويد.

شاكي را از قبل مي شناختي؟
او دوســت صميمي دختر مورد عالقه من به نام نيلوفر بود. من و نيلوفر يك سال قبل در فضاي 

مجازي آشنا شديم. قرار بود با يكديگر ازدواج كنيم اما نقشه اي كه كشيد، مرا به اين روز انداخت. او دوست شاكي بود و مدام در 
گوشم مي گفت كه دوستش اهل خريد طال و جواهر است و هرچه مي خرد فورا استفاده مي كند و هميشه با خودش كلي طال دارد. 

من هم وسوسه شدم تا نقشه سرقت بكشم.
چرا وسوسه شدي؟

اشتباه كردم، بزرگ ترين اشتباه  زندگي ام را مرتكب شدم. همه ما در زندگي مان مرتكب اشتباه مي شويم. اين هم اشتباه من بود كه 
بايد تاوانش را بدهم. من تحصيلكرده ام، ليسانس مكانيك دارم اما حاال تبديل شده ام به سارق گروگانگير.

از جزئيات نقشه اي كه كشيدي بگو؟
نقشه را با همدستي نيلوفر كشيديم. شب حادثه دوست نيلوفر)شاكي( را به جشــن تولد دعوت كرديم. او هم طالهاي زيادي 
به خودش آويزان كرده و به مهماني آمد. پس از پايان مهماني دختر جوان درخواســت خودروي اينترنتي كرد و سوار آن شد و 
رفت. 3نفر از دوستانم كه با برنامه ريزي قبلي تجهيزات نظامي خريده بودند تا نقش پليس را بازي كنند، به دنبال تاكسي اينترنتي 
رفتند. حوالي سعادت آباد همدستانم كه سوار بر پرشيا بودند و حتي چراغ گردان هم داشتند مقابل خودروي اينترنتي پيچيدند 
و از راننده خواستند توقف كند. او هم به خيال اينكه پژوسواران پليس هستند، ايستاد. سپس همدستانم با نشان دادن برگه اي به 
دختر جوان )شاكي( به او گفتند بايد به اداره پليس مراجعه كند. آنها به دروغ مدعي شدند كه مشكلي پيش آمده و بايد او به اداره 
پليس برود. به اين بهانه آنها شاكي را سوار ماشــين كردند و به صورت او گاز اشك آور زدند. آنها آن شب دختر جوان را به سمت 
احمدآباد مستوفي برده و در آنجا با آزار و اذيت وي، طالهايش را سرقت كردند. اما باور كنيد اصال آزار و اذيت در نقشه ما نبود. قرار 

نبود دوستانم اين كار را انجام دهند و فقط بايد طالهايش را سرقت مي كردند.
ارزش طالها چقدر بود؟

ما 70ميليون تومان فروختيم اما قطعا قيمت طال و جواهرات بيشتر از اين حرف ها بود. همان شب هم كه پول را تقسيم كرديم، 
بزمي به پا كرديم، اما نمي دانستيم دستگير مي شويم.

در جريان آخرين طرح دستگيري مجرمان پايتخت 

1۰11 سارق دستگير شدند كه يكي از آنها دزدي عجيب بود

پليس به صورت مداوم در ايستگاه هاي مترو حضور دارد
روابط عمومي شركت بهره برداري متروي شهري تهران پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان مأموران مترو در محوطه ايستگاه ها ديده نمي شوند، 
در ستون با مردم روز 24خرداد پاسخ داده است: احتراما ضمن تشكر 
از مســافر محترم، به اطالع مي رســاند همان طور كه در متن پيام 
منتشرشده آمده است؛ پليس محترم مترو در ايستگاه حضور داشته و 
همواره در حال گشتزني در تمامي اماكن بوده و در پايان كار براي رفع 
خستگي، طبيعي است كه دقايقي به استراحت و تجديد قوا نياز دارند؛ 
به همين منظور در ايستگاه هايي كه فاقد اتاق پليس مناسب است، در 
كنار ساير پرســنل مترو حضور پيدا مي كنند و از طريق مانيتورهاي 

موجود، با دقت ايستگاه را زيرنظر دارند.

كرونا، فرصتي براي مديريت تغيير 
نتيجه آنكه بايد همواره به ياد داشته باشيم كه  ادامه از 

تحقق پهناي باند ذهني حكمراني شــهري در صفحه اول
قالب مديران و برنامه ريزان، مكانيسم ها، فرايندها و نمونه هاي مشابه 
در زيستگاهي به نام شهر از هر ابعاد آن گامي مؤثر در مديريت تغيير 
است كه بستگي به تصوير ذهني، تجارب، تخصص، اقدامات و چنين 
مواردي دارد. شرايط اضطراري از هر نوعي كه باشد )حوادث، سوانح، 
باليا، بحران ها و فجايع( و ازجمله آن بيماري همه گير كنوني يعني 
كوويد- 19به عنوان يك بحران، خود به تنهايي مي تواند منشأ تغيير 
باشد كه بســته به پهناي باند ذهني مديران و برنامه ريزان شهري در 
چارچوب حكمراني شهري مي تواند به سمت مثبت يا منفي ميل كند. 
پهناي باند ذهني مي تواند ياري كند تا بتوان از همه ظرفيت ها به خوبي 

بهره گرفت و بر مشكالت شهري فائق آمد.

مقدمات برگزاري آن فراهم شــده و پرونــده جهت مطالعه 
در اختيار وكال قرار گرفته اســت. در ارتباط بــا اين پرونده 
همكاري هاي فني و قضايي دوجانبه با كشور اوكراين با حسن 
نيت و شــفافيت شــكل گرفته و ادامه دارد و تاكنون 3دوره 
مذاكرات در كي يف و تهران با حضور نماينده سازمان قضايي 

نيروهاي مسلح برگزار شده است. 
وي ادامه داد: جمهوري اســالمي ايــران در 3دور مذاكره و 
پاســخ به اســتعالمات، با صداقت و صراحت و شفافيت به 
ابهامات و ســؤاالت طرف اوكراينــي درخصوص موضوعات 
قضايي و فني پاسخ داده اســت. اگر نگاهي قضايي و حقوقي 
و فني به اين ســانحه به دور از مالحظات سياسي و مداخله 
ديگر كشورها در امور آنها داشته باشيم تقريباً تمام موضوعات 
تبيين شده لذا انتظار ما اين است طرف مذاكره كننده و ساير 
كشورهاي مرتبط با اين ماجرا با پذيرش تحقيقات دادسراي 
نظامي و گزارش نهايي بررسي سانحه به روند استقرار عدالت 

كمك كنند.
بهرامي گفت: 152نفر از شــهدا و جان باختگان و همچنين 
متهمان اين حادثه ايراني هستند و برابر قوانين داخلي و قواعد 
مسلم بين المللي، دادگاه هاي ايران صالحيت انحصاري دارند، 
بنابراين رفتارهاي برخي مراجع خارجي مبناي حقوقي ندارد 

و سياسي است.
وي با بيان اينكه عملكرد نظام در رسيدگي به اين پرونده در 
دنيا بي نظير بود، گفت: سازمان بين المللي هوانوردي ايكائو 
هم روند بررسي هاي فني و كارشناسي را مورد تأييد قرار داده 
است. تحقيقات اين پرونده در عرض حدوداً يك سال با انجام 
عمليات شبيه ســازي  كه نظير آن را در دنيا نداريم، به اتمام 
رسيد. در حوادث مشابه مانند سقوط هواپيمای مالزيايي بر 
فراز آسمان اوكراين بعد از 6سال هنوز پرونده رسيدگي نشده 
و موارد زيادي از اين سوانح داريم كه غرامت را بعد از چندين 

سال پرداخته اند ولي مسئوليت را نپذيرفته اند.
بهرامي در پايان گفت: دادگاه به دنبال رسيدگي قضايي عادالنه 
و قاطع و استيفاي حقوق خانواده هاي جان باختگان در فضايي 
به دور از جنجال هاي سياسي اســت و ان شاءاهلل خداوند اين 

قدرت را بدهد كه به دنبال استيفاي حق باشيم.
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ادبيات

نگاهي به يكي از عجيب ترين آثار كافكا
يوزفكا.مرديكهبيهيچدليلي

محاكمهشد

»بي شك كسي به يوزف  كا. تهمت زده بود زيرا بي آنكه خطايي از او سر 
زده باشد، يك روز صبح بازداشت شد.« رمان »محاكمه« اثر فرانتس 
كافكا با اين جمله آغاز مي شــود. محاكمه، داستان مرد جواني به نام 
يوزف كا. اســت كه بدون هيچ توضيحي به جرمي ناگفته بازداشت 
مي شود و او ناچار اســت بدون اينكه دليلش را بداند، به محاكمه اي 
عجيب تن دهد. به بهانه سالروز تولد كافكا، مروري بر اين رمان داريم.

 يوزف كا. زندگي منظم و با حساب و كتابي دارد. قائم مقام بانك است، 
در خانه اي اجاره اي با چند مستأجر ديگر زندگي مي كند و صاحبخانه 
هرروز براي او صبحانه  تدارك مي بيند. به طور منظم با زني مالقات و 
به طور مرتب با مادرش نامه نگاري مي كند. يــك روز صبح، مرداني 
ناشناس در خانه اش به او اعالم مي كنند كه بازداشت است، صبحانه اش 

را مي خورند و بدون هيچ توضيحي از آنجا مي روند.
قهرمان داستان نمي داند به چه جرمي بازداشــت شده، چرا به حال 
خود رها شــده و چه اتفاقي برايش خواهد افتــاد. او به زندگي عادي 
ادامه مي دهد، به بانك مي رود، به امور مشتري ها رسيدگي مي كند و با 
صاحبخانه درباره بازداشتش صحبت مي كند. اما محاكمه در انتظار او 
است. يورزف كا. به دادگاه هايي عجيب احضار مي شود كه هيچ شباهتي 
با انتظار او از يك دادگاه عادي ندارند. همه به او مي گويند دادرسي اش 

به جريان افتاده اما كماكان او از محتواي پرونده خود بي اطالع است.
يــوزف كا. محاكمه را به دليــل ماهيت بي معنايــش چندان جدي 
نمي گيرد اما هرچه جلوتر مي رود، متوجه مي شــود افراد بيشتري از 
محاكمه او آگاهند و نسبت به آن ابراز نگراني مي كنند. ترس قهرمان 
داســتان، از تأثير اين محاكمه بر اركان زندگــي و آينده اش ازجمله 
موقعيتش در بانك، روزبه روز بيشتر مي شود، تا جايي كه تمام ذهن او 
بر پيگيري روند دادرسي و يافتن راه هايي براي نجات از اين وضعيت 

متمركز مي شود.
او در جاهايي كه انتظــار ندارد، با كســاني مالقــات مي كند كه از 
محاكمه اش مطلع هســتند و نصيحتش مي كنند كــه آن را جدي 
بگيرد. دنياي منظم كا. به دنيايي ماليخوليايي و رؤياگون بدل مي شود. 
منطق جهاني كه كا. پس از بازداشــت با آن مواجه مي شود، شبيه به 
منطق رؤياست. همه  چيز كش مي آيد، مكان ها غريبند و رويدادها از 
نظم عادي تبعيت نمي كنند. كا. در پيگيري روند دادرســي متوجه 
فساد، آشفتگي و بيهودگي محاكمه و كل دادرسي ها مي شود و متهمان 
ديگري چون خود را مي بيند كه سال هاي سال به دنبال پرونده و بدون 
اطالع از اتهامشان، رنجور، ضعيف و تحقير شده اند، هيچ كس اميدي به 
تبرئه شان ندارد و آنها همچنان تسليم »قانون« و تالشي بيهوده، ادامه 
مي دهند. قانون اينجا چيزي است كه همه درباره اش حرف مي زنند 
و همه از آن حساب مي برند اما ظاهرا كســي از آن چيزي نمي داند. 
درنهايت محاكمه اي بي معنا، كه هرگز درباره  آن توضيحي به كا. داده 

نمي شود و از هر نظر غيرعقالني است، زندگي او را در خود مي بلعد.
محاكمه، با آنكه داراي پايان است اما از آنجا كه نويسنده آن را مرتب 
و نهايي نكرده، رماني ناتمام اســت. فصل هاي اين رمــان، در ميان 
دستنوشته هاي ديگري بود كه كافكا، پيش از مرگ در يادداشتي از 
دوستش ماكس برود مي خواهد كه بسوزاندشــان. او درباره چند اثر 
منتشرشده پيش از مرگش نيز چندان خوشدل نيست اما در يادداشت 
توضيح مي دهد كه ماندنشــان مانعي ندارد يــا نمي خواهد زحمت 
خميركردنشان را بر كسي تحميل كند. هر چند كافكا اشتياق زيادي 
به نوشتن داشــت و جهان ادبي منحصربه فرد و عميقي خلق كرد اما 
هرگز نتوانست ارزش و اهميت داستان هايش را بپذيرد. ماكس برود، 
به وصيت كافكا عمل نكرد. او در يادداشتي كه بر رمان محاكمه نوشته، 
توضيح داده است كه كافكا در زمان حياتش نيز از او خواسته بود كه 
نوشته ها را بعد از مرگش بســوزاند و او نيز با چنين وصيتي مخالفت 
كرده و در واقع پيش تر عمل نكردن به اين وصيت را به اطالع نويسنده 

رسانده بود.
انتخاب ماكس برود موجب شد كه سال ها بعد از مرگ كافكا در سال 
1۹24، ادبيات او يكي از مهم ترين جهان هاي معنايي شناخته و حتي 
اصطالح كافكايي )kafkaesque( براي ارجاع به ادبيات منحصربه فرد 
او اطالق شــود. كافكايي بودن، بــه ذات ديوانســاالرانه نظام هاي 
سرمايه داري قضايي و دولتي اشــاره دارد و فرايندهاي پيچيده و 
مبهمي كه در آن هيچ كس هرگز درك روشني از آنچه رخ مي دهد 
ندارد و سيستم ديوانساالرانه نيز اهميتي نمي دهد. فراتر از آن، 
كافكايي بودن نه تنها درباره چيســتي اين نظام ها، بلكه مهم تر، 
توصيف واكنش افراد زير سلطه اين نظام هاست. كافكا مي گويد كه 
گرچه اين سازوكارهاي بي معنا، بر اركان مختلف زندگي ما اثرگذارند 
اما با ارائه تصاويري از موقعيت هايي مضحك، به ما يادآوري مي كنند 

كه قادريم آنها را تغيير دهيم.
از محاكمه، يك بار اورســن ولز اقتباس كرد و فيلمي به همين نام در 
سال1۹62 ساخت و خود در نقش وكيل مدافع بازي كرد. در 1۹۹3 
نيز ديويد جونز فيلمي به نام محاكمه براســاس فيلمنامه اي ساخت 
كه هارولد پينتر با اقتباس از رمان كافكا نوشــت. در اين فيلم، كايل 
مك الكن نقش يوزف كا. را بــازي مي كند و آنتوني هاپكينز در نقش 

كشيش ظاهر شده است.
رمان محاكمه را علي اصغر حداد ترجمه و نشر ماهي منتشر كرده است.

روناكحسيني
مترجم   گپ  و گفتي با بهزاد فراهاني درباره 

نخستين تجربه كارگرداني اش در سينما 
 »مهمانی از کارائیب«؛ 
عشقي که به زبان نمي آيد

»آنت« كن2021 را افتتاح كرد

پيش به سوی دومين  نخل طالي سينماي ايران

مهمانــیازكارائيب)شــبیبا
كاســترو(عنوانكتابیاستكه
بهزادفراهانیآنرانوشتهونشرقطرهسال83بهچاپرساندهاست؛كتابی
كهاينروزهافراهانیبراســاسآناولينفيلمسينمايیخودراازرویآن
میسازدوكارگردانیدرسينماراتجربهمیكند.دراينفيلمعالوهبرحضور
شقايقوآذرخشفراهانی،فهيمهرحيمنياهمسربهزادفراهانی،رضابابکو
بيوكميرزايیهمحضوردارند.بهگفتهفراهانی،اسمكتابمهمانيازكارائيب
ياشبيباكاستروبودهكهبعدازتغييراتعميقيتالشكردهآنرابهسينماو
حالوهوايروزنزديکتركند.تهيهكنندهاينفيلمشهرامگيلآبادياست
وفراهانیمیگويداولينفيلمشراباسرمايهخودشواميرخادمیمیسازد.

ازنگارشوچاپكتاببيشاز17سالمیگذرد؛چطورشدبرای
اولينكارگردانیتاندرسينماتصميمگرفتيداينفيلمرابسازيد؟

اولين فيلمنامه ام  سال 47 نوشته شد. سناريوي اول من »سفر سنگ« بود كه آقاي 
كيميايي لطف كردند و دور از چشم من ســاختند. سناريوي بعدي من در سينما 
»ميعادگاه خشم« بود كه با كمك دوستان نوشتيم، همچنين بازنويسي »نقره داغ« 
و بسياري ديگر كه برخی از آنها فيلم شــد و برخی هم به سرانجام نرسيد. در اين 
سال ها كمتر به فكر كارگرداني سينما بودم. تجربه 40، 50 ساله كارگرداني تئاتر 

دارم و البته هميشه دغدغه كارگرداني سينما نيز داشتم. 
اين كار كه عاشقانه دوستش دارم، ارتباط نزديكي با آرمان و ايدئولوژي من دارد. 
سال 1380 زماني كه اينترپرايز براي تهاجم آمريكا به خليج آمد، مرد بزرگ كارائيب 
آقاي كاسترو به ايران آمد. اين دومين سفر ايشان بود. سفر اول زمان انقالب بود و 
سفر دوم براي پشتيباني از ايران. من وقتي به ديدن يكي از بزرگان اين مملكت كه 
سابقه 38 سال زندان را داشت رفتم، گفت كه بهزاد جان يك عزيزي كه در زندان 
هم بند من بود، يك كت و شلوار براي آقاي كاسترو دوخته، دوست داري ببينيش؟ 
گفتم كه نه؛ من تا همينجا دوست داشتم، براي اينكه مي خوام بنويسمش! و حدود 
2سال بعد تبديلش كردم به يك فيلمنامه قلدر پرحجم عاشقانه. چيزي كه در اين 
قصه به وجود آمد اين است كه ما پارسيان در شــرق عاشقاني هستيم كه در دنيا 
خاص هستيم، حتي اگر عشق پنهان باشد. در دل هر مرد پارسي اين عشق وجود 

دارد كه نه گفته مي شود و نه به سامان مي رسد.

هنوزســاختفيلمراتمامنکردهايد؛باتوجهبهداستانشسوژه
اجتماعیدارد؟

فيلم در ژانر عاشــقانه- اجتماعي ساخته شده؛ ديدگاه نويســنده در فيلم روشن 
مي شود؛ گفتنش زيبا نيست، مثل واژه دوستت دارم كه بعد از جاري شدن از دهان 

سست مي شود، پنهان بودنش قشنگ تر است.

شما60سالتجربهسينماوتئاتروراديوتلويزيونوتدريسداريد،
اينتجربهچقدردركارگردانياينفيلمتاثيرداشته؟

هر كمكي كه اين تجربه داشته بيشتر از كمك دوستانم در اين كار نيست. من حدود 
33 شخصيت در اين كار دارم كه هر كدام حدود يك روز كار دارند، هيچ كدام غير 
تئاتري نيستند و پشت هر يك 25 تا50 سال تجربه تئاتر هست. روز اول كه عوامل 
جمع شدند به تمام گروه ها )لباس، تداركات، توليد و...( گفتم كاري كه من مي كنم 
يك كار جمعي است و اگر كســي نظري دارد به من منتقل كند. سرمايه من براي 
اتمام كار به نسبت ســينماي امروز ايران و جهان بسيار اندك است و بايد كوشش 
كنيم كه جمعي كار را جلو ببريم و به جاي خوبي برســانيم. ابتدا فكر كردم شايد 
حرف من به درستي درك نشود، اما زيباتر از آنچه مي انديشيدم، درك شد و طي 
دوره فيلمبرداري به كرات گفتند كه ايــن دوره از زيباترين دوران زندگي ما بوده. 
همانطور كه خود قصه يك شعر عاشقانه هست، منش عوامل فيلم هم يك منش 
عاشقانه بوده و با توجه به فرهنگ متفاوت، در كنار هم بسيار فرزانه وش كار مي كنند.

مهمانیازكارائيبمیتواندآغازیبرورودجدیشــمابهعرصه
كارگردانیدرسينماباشد؟

راستش قبل از اين فيلمنامه،  فيلمنامه ديگری داشتم كه قرار بود دخترم  در فيلم 
بازی كند كه متاسفانه رنگ و رخ روزگار پريده بود. دوست داشتم حتي به ارمنستان 
يا عراق بروم و اين فيلم را بسازم، اما به دليل مســئله كرونا و كاهش سرمايه من، 
فرصت ساخت آن پيش نيامد. كاري بسيار زيبا در ژانر عاشقانه به نام »نازخاتون« 

هست كه خودم نوشتم و قصد ساخت آن را دارم.

سرانجام انتظارها به پايان رســيد و هفتادوچهارمين 
دوره جشنواره فيلم كن  به عنوان بزرگ ترين رويداد 
ســينمای ســال، با فيلم »آنت« به كارگردانی »لئو 
كاراكس« و با بازی »آدام درايور« و »ماريون كوتيار« 
افتتاح شد. خبر لغو جشنواره كن به عنوان معتبرترين 
جشنواره سينمايی،  در سال2020، كورسوی اميد به 
بقای صنعت سينما در ســال شيوع پاندمی كرونا،  در 
ميان اهالی سينما را از بين برد.   اما آغاز مجدد برگزاری 
فيزيكی جشــنواره كن در ســال2021  نويد دهنده 
دوران تازه ای برای صنعت سينما در دوران پساكرونا 
است و نشانگر آن اســت كه خون تازه ای به پيكر كم 
رمق سينما در اين دوران همچنان تاريك، تزريق  شده 
است.  جشنواره كن همواره به طور سنتی محل نمايش 
ويژه فيلم های بخش رقابتی و منتخب اين جشــنواره 
بــوده و فرصتی بــرای برگزاری رويدادهــای جانبی 
ازجمله بازار فيلم كن را فراهم كرده است، عالوه براين 
جشنواره كن پلتفرمی اســت كه در آن امكان نمايش 
فيلم های غير انگليســی زبان و فيلم های فيلمسازان 
مستقل همواره فراهم اســت. در واقع تمام فيلم های 
توليد شــده مهم و مطرح در عرصه بين الملل در اين 
جشنواره از فرصت برابر برای رقابت جهت كسب جايزه 

نخل طال برخوردارند. 

اولينفيلمغيرفرانسویكاراكس
هفتاد و چهارمين دوره جشــنواره كن امــا با اولين 
فيلم انگليسی زبان  »لئو كاراكس« كارگردان مطرح 
فرانسوی افتتاح شد. فيلم »آنت« همزمان با نمايش 
در كن، در ســالن های سينمای سراســر فرانسه نيز 
توسط كمپانی»او جی سی« و استوديوهای آمازون 
كه حقوق پخش فيلم در سينماهای آمريكای شمالی 
را دارنــد، نمايش داده می شــود.اين فيلم همچنين 
در اواخر تابســتان در »آمازون پرايم ويدئو« انتشار 

خواهد يافت. 

بازگشتبهكنباآنت
اقبال منتقدان به فيلم قبلی لئوكاراكس »موتورهای 
مقدس«)2021( ســطح انتظارات از فيلم »آنت« در 
اين دوره از جشــنواره كن را بســيار باال برده است. 
اين مسئله از نظر پير لسكور رئيس جشنواره كن نيز 
پنهان نمانده است، او در زمان اعالم نام فيلم»آنت« به 
عنوان فيلم افتتاحيه جشنواره كن گفته بود: هر فيلم 
»لئو كاراكس« يك رويداد است، اين فيلم)آنت( نيز 
اميدواری های بسياری ايجاد كرده است. آنت هديه ای 
است كه عاشقان سينما، موسيقی و فرهنگ انتظارش 
را داشــتند. »آنت« در واقع از جمله فيلم هايی است 
كه ما يك سال در انتظار ديدنشــان بوديم.  داستان 
فيلم موزيكال »آنــت« در لس آنجلس اتفاق می افتد 
و روايتی است از داستان عاشقانه يك كمدين استند 
آپ )با بازی آدام درايور( و يك خواننده مشــهور )با 
بازی ماريون كوتيار(. زندگــی به ظاهر آرام اين زوج 
پس از تولد نخستين فرزندشان كه نام »آنت« را برای 
وی انتخاب كرده اند، به طــور كامل تغيير می كند. در 
اين فيلم ســيمون هلبرگ ايفای نقش كرده و چارلز 

گيلبرت تهيه كنندگی آن را عهده دار بوده است. 

9سالپساز»موتورهایمقدس«
»لئــو كاراكس« پــس از ۹ســال دوری از ســينما 
و فيلمســازی بــا فيلــم بلنــد »آنــت« دوبــاره به 
جشــنواره كن بازگشــته اســت. او در ســال2012 
 برای آخريــن بــار بــا فيلم»موتورهــای مقدس«

)Holy Motors( در بخش رقابتی جشنواره كن حضور 
يافته بود. فيلم »موتورهای مقدس« در سال 2012 با 
اقبال منتقدان روبه رو شده بود. »پيتر برادشاو« منتقد 
گاردين با اختصاص 5ستاره از 5 ســتاره به اين فيلم 
نوشــته بود: فيلم »موتورهای مقدس« خارق العاده، 
اسرارآميز، زيبا و از نظر محتوا غنی و عجيب است. در 
روتن توميتوز نيز 1۹4منتقــد از 100درصد امتيازها 
۹2درصد به اين فيلم امتياز داده بودند. فيلم موتورهای 
مقدس در برخی از نظرســنجی ها بــه عنوان بهترين 
فيلم تاريخ ســينما برگزيده شده اســت. در اين فيلم 
چند ســاعت از زندگی آقای »اسكار« روايت می شود، 
او  شــخصيتی مرموز دارد و در نقش شــخصيت های 
متفاوتی در زندگی خود ظاهر می شود. او در واقع دارای 
شخصيتی چندگانه اســت و در نقش مدير كارخانه، 

قاتل، گدا و مرد خانواده، زندگی خود را ادامه می دهد.

آرزوخاني
روزنامه نگار

آرشنهاوندی
مترجم

ندازندی
روزنامه نگار

رقص در غبار

آيااصغرفرهاديبارديگرباكســبيکجايزه
بينالملليازتلخياينروزهاكمميكند؟

ســينمايايرانتاكنونفقطيکباروآنهمدر
سال1376بافيلم»طعمگيالس«ساختهعباس
كيارستمينخلطاليجشــنوارهكنرابهدست
آوردهاســت.البتهاگرازنخلطالكهمهمترين
جايزهجشنوارهكناستبگذريم،فيلمهايايراني
ازبخشهايمختلفاينجشنوارهموفقبهكسب
جوايزگوناگونيشــدهاند.اولينجايزهسينمای
ايراندركنبافيلم»طلوعفجر«ساختهمرحوم
احمدفاروقیقاجاردربخشمســابقهفيلمهای
كوتاهدرسال1343بهدستآمد.درسال1374،
جعفرپناهیبافيلم»بادكنکســفيد«حسابي
دركنموردتوجهقــرارگرفتو3جايزهدوربين
طاليی،فيپرشیوجايزهبهترينفيلمبخش15روز
كارگردانهایكنرامالخودكرد.بعدازموفقيت
كيارستميدركن،فيلمهايايرانيبيشتريمورد

توجهاينجشنوارهقرارگرفتند.
سميرامخملبافدرسال1379بافيلمسينمايی
»تختهســياه«موفقبهدريافــتجايزهداوران
بخشمسابقهشدودرهمانسال،»جمعه«ساخته
حسنيکتاپناهدربخشنوعینگاهجايزهدوربين
طاليیجشــنوارهكنرابهطورمشتركبافيلم
»زمانیبرایمستیاسبها«ساختهبهمنقبادی
دريافتكردكــهفيلمقبــاديدربخش15روز
كارگردانهــابهنمايشدرآمــدو2جايزههنرو
تجربهوجايزهفيپرشیرانيزبهدستآورد.درطي
ســالهاكارگردانانيهمچونمحسنمخملباف،
رضاميركريمي،محســناميريوســفي،محمد

رسولاف،آيداپناهندهوچندنامديگرموفقبه
كسبجوايزيازبخشهايمختلفجشنوارهكن
شــدهاند.بااينحال،جزجايزهنخلطاليفيلم
»طعمگيالس«،ديگرجوايزمهماينرويدادمعتبر
سينماييراعباسكيارستميواصغرفرهاديبراي
فيلمهايشــاندريافتكردهاند.درسال1389،
عباسكيارســتمیبافيلم»كپیبرابراصل«در
بخشمسابقهكنحاضرشدوژوليتبينوش،بازيگر
مشهورفرانسوي،جايزهبهترينبازيگرزنرابرای
بازیدراينفيلمدريافتكرد.درسال1392،اصغر
فرهادیكهبافيلم»گذشته«دربخشمسابقهاين
جشنوارهحضورداشــت،جايزهكليسایجهانی
رادريافتكردوبرنيسبژوبــرايبازيدرفيلم
فرهاديجايزهبهترينبازيگرزنرابهدستآورد.

درســال1395،فيلم»فروشنده«فرهادیجايزه
بهترينفيلمنامهوجايــزهبهترينبازيگرمردرا
برایشهابحسينیبهارمغانآورد.حاالبايدديد
آياسينمايايراندرســال1400ميتواندبافيلم
فرهادياميديبهكســبجايزهنخلطالداشته
باشد؟آياحضورطاهررحيمدرهيأتداورياين
دورهازجشنوارهكنكهپيشتربافرهاديدرفيلم
»گذشــته«همکاريكردهامتيازيبرايفرهادي

محسوبخواهدشد؟
آيابازهــماصغرفرهــاديدردورهايكهكرونا،
مصائبمعيشــتيوقطعيهايمکرربرقزندگي
مردمرادشواركرده،بازهمميتواندباكسبيک
جايزهبينالملليباعثتســکيننسبيآالميک

ملتشود؟چنينباد.
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كيوسك

 »34سال است در نشست  هاي اوپك 
شركت مي كنم اما تا كنون درخواستي گزارش1

ماننــد آنچه امــارات مطــرح كرده 
نديده ام! اگر اين كشور مالحظاتي نسبت به توافق 
مجموعه اوپك پالس داشــته چرا تا كنون سكوت 
كرده اســت؟«. بخشــي از مصاحبه روز گذشته 
عبدالعزيز بن سلمان، وزير انرژي عربستان سعودي 
با شبكه تلويزيوني الشرق بود؛ مصاحبه اي كه در 
آن انتقاداتي بي سابقه از زبان يك مقام عالي رتبه 
ســعودي عليه مهم ترين متحد عربي اين كشور، 
يعني امارات مطرح شده است. شكست مذاكرات 
كشورهاي عضو ســازمان اوپك به انضمام روسيه 
)موسوم به اوپك پالس( را مي توان تازه ترين پرده 
از تنش هاي روز افزون رياض و ابوظبي به شــمار 
آورد. طي 48ساعت گذشته بسياري از شخصيت ها 
و همچنين رســانه هاي بزرگ عربستان انتقادات 
بي سابقه اي را نسبت به سياست هاي منطقه اي و 
اقتصادي امارات عنوان كرده اند؛ سياست هايي كه 
اين شيخ نشين عربي را از يكي از حاميان عربستان 

به رقيب اين كشور تبديل كرده است.  

كارشكنياماراتبرايسهمخواهي
عربستان و روسيه در سال2020 با توجه به شيوع 
جهاني ويروس كرونا و كاهش چشــمگير مصرف 
نفت، با توافقي كه به تأييد اعضاي سازمان اوپك 
رسيد به تدريج عرضه 9ميليون و 700هزار بشكه 
نفت در بازارها را متوقف كردند. هدف از اين توافق، 
صيانت از ارزش انرژي كشــورهاي توليد كننده و 
همچنين جلوگيري از ريزش بيشــتر قيمت نفت 
عنوان شــده بود. اين در حالي اســت كه اكنون 
كشــورهاي صنعتي و مهم ترين مصرف كنندگان 
نفت جهان خيلي زودتر از آنچه پيش بيني مي شد 
دوره اوج بحران را پشــت ســر گذاشــته و براي 

بازگشت به شرايط پيش از كرونا آماده مي شوند. 
بر اين اســاس، قيمت نفت ظرف ماه هاي گذشته 
با رشد قابل توجه به بيش از 70دالر رسيده است. 
حاال و در شــرايطي كه بازارهاي جهاني متقاضي 
عرضه بيشتر نفت شده است، كشورهاي عربستان 
و روســيه تالش مي كنند با كنترل روند افزايش 
توليد، مانع از شكست قيمت ها شوند. بايد توجه 
داشــت كه صعود چشــمگير قيمت نفت كمك 
اساســي به اقتصاد اين كشــورها داشته و بخش 
مهمي از كســري بودجه  آنها در ســال جاري را 
جبران كرده است. بر اين اســاس رياض و مسكو 
طرحــي را به منظور تمديد توافق ســال2020 و 
درنظر گرفتن محدوديت هايي براي افزايش توليد 
تا سقف 400هزار بشكه در ماه آماده كرده بودند. به 
نوشته روزنامه الشرق االوسط، اين چشم انداز ضمن 
صيانت از قيمت هاي فعلي مي تواند روند افزايش 
قيمت هر بشكه نفت خام را با شيبي متعادل ظرف 
يك ســال آينده حفظ كند. اما تمام اين برنامه ها 
و توافق ها در جريان مذاكرات اوپك پالس با يك 
مخالف قدرتمند روبه رو شد. دولت امارات معتقد 
است سهم درنظر گرفته شده براي اين كشور در 
توافق سال2020 عادالنه نيست و اگر كشورهاي 
عربســتان و روســيه به دنبال تمديد اين توافق 
هستند بايد ابتدا سهم امارات از توليد روزانه نفت 
را افزايش دهند. به گزارش شــبكه الشرق، سهم 
مورد نظر دولت امارات بين 3ميليون و 800هزار 
تا 4ميليون بشــكه در روز اســت. به اين ترتيب 
درحالي كه پيش بيني مي شد مذاكرات كشورهاي 
اوپك پالس بــراي تمديد توافــق در همان روز 
پنجشنبه هفته گذشته به نتيجه برسد، مخالفت 
قاطع امارات باعث شــد تمام رايزني ها بي نتيجه 
مانده و مذاكرات نهايي تا روز دوشنبه ادامه داشته 
باشد. عبدالعزيز، وزير انرژي سعودي پس از پايان 
نخستين دور از مذاكرات اوپك در نشست خبري 
گفت: به استثتناي يك كشور، تمامي اعضا با توافق 
مسكو و رياض براي مديريت عرضه نفت به بازارها 

موافق هستند. اميدوار هستيم اختالفات داخلي 
با تكيه به منطق و عقالنيت تا روز دوشنبه خاتمه 
يابد. اما گذشت زمان نشان داد مواضع ابوظبي در 
مخالفت با عربستان و روسيه، بسيار جدي تر از آن 
است كه با اظهار اميدواري و يا رايزني هاي فشرده 

و چند روزه تغيير كند.
شبكه ســي ان ان با اشــاره به اين تحوالت به نقل 
از يــك تحليلگــر در مركز پژوهش هــاي نفتي 
»آر بي سي« مي نويســد: اختالفات بي سابقه ميان 
امارات و با عربستان با 2سناريوي احتمالي روبه رو 
است. در حالت اول ممكن است تداوم سياست هاي 
فعلي امارات منجر به خروج نهايي اين كشــور از 
سازمان اوپك شــود. به نظر مي رســد اين گزينه 
چندان با چشم انداز ابوظبي براي تعامل با بازارهاي 
نفت ناهمسو نباشد. چراكه اين كشور آينده قابل 
توجهي براي بازارهاي نفتي، به استثناي 10سال 
آينده قائل نبوده و تالش مي كند بخش مهمي از 
ذخاير انرژي خود را در اين مدت به فروش برساند. 
بر اين اساس امارات ســهم تعيين شده براي خود 
در توافق اوپك پالس را عادالنــه نمي داند. اما در 
حالت دوم، ممكن اســت كارشــكني هاي مداوم 
اماراتي ها براي ســهم خواهي بيشتر از عربستان، 
ديگر كشورهاي توليد كننده نفت را نيز به پيروي از 
اين رفتار مقابل رياض تشويق كند. در اين صورت 
فروپاشي سازمان اوپك به عنوان نهادي منسجم و 
تأثيرگذار در بازارهاي جهانــي نفت دور از انتظار 

نخواهد بود.

 امارات در تازه ترين رويارويي با عربستان سعودي
توافق مطلوب اين كشور براي توليد نفت را ناكام گذاشت

قدرت نمايي ابوظبي 
مقابل رياض

نخستوزيرانگليسباوجودمخالفتها،پايان
محدوديتهايكروناييرااعالمكرد.بوريس
جانســوناعالمكردكهتماميفعاليتهاي
عموميازســرگرفتهميشود.ماسكزدن
ديگراجبارينيستودوركاريهاهملغوشده
است.شــيوعگونهدلتايكرونادرانگليس،
باعثشــدهتابرخيدرموردپاياندادنبه

محدوديتهاهشداردهند.

روزنامهالعربيالجديد]قطر[

روزنامهاينديپندنت]انگليس[

ادامهبحراندرافغانستان

جانسون:پايانمحدوديتها،
االنياهرگز

بهنوشتهروزنامهالعربيالجديددرسايهخروج
نيروهايآمريكاوپيشرويهايطالبان،صلح
نسبتبههرزمانديگريازسرزمينافغانستان

دورترشدهاست.

جهان نما

استقرارنيروهايتاجيكستان
درمرزافغانستان

همزمان با ادامه پيشــروي هاي طالبان در واليت بدخشان در شمال 
شرق افغانستان، دولت تاجيكستان اعالم كرد كه 20هزار سرباز خود 

را در نوار مرزي با افغانستان مستقر مي كند.
رئيس جمهور تاجيكســتان اعالم كرد كه بسيج نيروهاي نظامي اين 
كشــور با هدف تقويت امنيت نواحي مرزي با همسايه جنوبي انجام 
شده است. امام علي رحمانف همچنين از كشورهاي همسايه يعني 
روسيه، ازبكستان و قزاقستان درخواست كمك كرده است. روسيه در 
بيانيه اي اعالم كرد كه درصورت نياز، آماده اعزام نيرو به مناطق مرزي 

ميان تاجيكستان و افغانستان است.

تصميم اخير درباره تامين امنيت در نوار مرزي ميان دو كشــور پس 
از آن اتخاذ شــد كه نيروهاي امنيتي افغان در واليت بدخشان طي 
درگيري هاي روزهاي اخير نتوانســتند در مقابــل حمالت طالبان 
مقاومت كنند و مجبور به عقب نشــيني به سمت خاك تاجيكستان 
شــدند. طبق اعالم دولت تاجيكســتان، هزار و 37نيــروي امنيتي 
افغانستان، شامل نيروهاي مرزباني، پليس و ارتش، از شهرهاي مرزي 
در بدخشــان گريخته و وارد خاك اين كشور شــده اند. تاجيكستان 
براساس اصل حسن همجواري، مانع ورود سربازان افغان به خاك خود 
نشده است. طبق گزارش تلويزيون طلوع افغانستان، طي 24ساعت 
گذشته كنترل 6شهرستان ديگر از واليت بدخشان به دست طالبان 
افتاده است. منابع محلي در 5شهرستان ديگر در واليت هاي قندهار، 
هلمند و پروان به تلويزيون طلوع از عقب نشــيني نيروهاي دولتي از 
شــهرهاي خود خبر داده اند. نمايند گان واليت بدخشان در مجلس 
گفته اند كه وضعيت امنيتي در اين منطقه بحراني است و درگيري ها تا 
حومه هاي شهر فيض آباد، مركز واليت بدخشان، رسيده  است. طالبان 
تالش دارد در درگيري های اخير در مناطق مختلف، مراكز واليت ها 
را تحت كنترل بگيرد؛ هدفي كه تاكنون محقق نشــده است. دولت 
افغانستان اعالم كرده سقوط مراكز واليت ها، خط قرمز ارتش است. 
ارتش نيروهاي ويژه خود را براي بازپس گيري شهرستان هاي بدخشان 
و جلوگيري از سقوط فيض آباد به اين منطقه اعزام كرده است. مطابق 
برآورد رسانه هاي افغانســتان، گروه طالبان طي 2 ماه اخير دست كم 
130شهرستان را تصرف كرده است. در مقابل، ارتش افغانستان موفق 

شده كنترل 15شهرستان را از دست طالبان خارج كند.

المبدا؛گونهجديدويروسكرونا
ســازمان بهداشت 

جهاني درباره شيوع رويداد
گونه جديد ويروس 
كرونا بــا نام »المبــدا« در جهان 
هشــدار داد. اين گونه با نام علمی 
»ســی.37« نخســتين بار در پرو 
شناسايی شد. پژوهشی جديد كه 
در شيلي انجام شده نشان مي دهد 
كه گونه المبــدا از هر دو گونه آلفا 

)نوع انگليســي( و گاما )نوع برزيلي( ويروس كرونا مسری تر است. طبق اعالم 
سازمان بهداشت جهاني، گونه المبدا تاكنون در 27 كشور ديده شده است. تعيين 
ويژگي هاي اين گونه همچنان نيازمند مطالعات بيشتر است اما سازمان بهداشت 
عمومي انگليس اعالم كرده كه جهش در شاخك پروتئيني ويروس رخ داده است. 
گونه المبدا در حالي معرفي مي شود كه اكثر نقاط جهان درگير گونه دلتا )نوع 

هندي( و دلتاپالس است.

گروه هاي شبه نظامي در مناطق درگير 
جنگ در گوشه و كنار دنيا، مدت هاست گزارش2

كه روش تازه اي بــراي تأمين مالي خود 
پيدا كرده اند؛ از افغانســتان و ســوريه تــا جمهوري 
دمكراتيك كنگو و سومالي، كنترل بر جاده ها به منبع 

اصلي درآمد اين گروه ها تبديل شده است.
آنها با ايجاد ايست هاي بازرسي جاده اي، از خودروهاي 
عبوري ازجمله وســايل نقليه حامل كاالها و خدمات 
شركت هاي چندمليتي و ســازمان هاي بشردوستانه، 
باج مي گيرند. پيچيدگي زنجيره توزيع كاال و خدمات 
اين نهادها موجب شــده كه پول هايي كه آنها به اين 
گروه ها پرداخــت مي كنند، از نظرهــا پنهان بماند و 
يك كســب وكار غيرقانوني رونق پيدا كند. از اين رو، 
سازمان هاي غيردولتي غربي در وضعيت پيچيده اي 
قــرار گرفته اند؛ از يك طــرف براي انتقــال كاالها و 
كمك هاي خود به مقصد بايد به گروه هاي شبه نظامي 
و حتي تروريستي، باج بدهند و از سوي ديگر، اگر اين 
پرداخت ها علني شود همه پروژه هاي بشردوستانه آنها 
زير سؤال مي رود و وجهه خود را در بين عموم به ويژه 

حاميان و خيران از دست خواهند داد.
طبق برآوردهاي نشريه فارن پاليسي، اين شركت ها، 
ساالنه صدها ميليون دالر به گروه هاي نظامي، عوارض 
ترانزيت پرداخت مي كننــد. در حقيقت، بخش قابل 
توجهي از دالرهــاي غربي كه به كشــورهاي درگير 
جنگ روانه مي شوند، در نهايت سر از جيب شورشيان 

درمي آورند.

وضعيتكشورهايآفريقايي
ايست هاي بازرســي جاده اي تحت كنترل گروه هاي 
شــبه نظامي به پاي ثابــت مناطق درگيــر جنگ و 
ناآرامي در سرتاســر جهان تبديل شده است. خيلي 
از كارشناسان و سياســتمداران هنوز به اشتباه تصور 
مي كنند كه گروه هاي شورشي همچنان تمايل دارند 
مردم را تحت كنترل داشته باشند، قلمرو تحت نفوذ 
خود را گســترش بدهند و از ذخايــر معدني درآمد 
كســب  كنند، اما برعكس، ازآنجا كه كنترل دشت و 
جنگل و كوه عوايــدي ندارد، آنهــا ترجيح مي دهند 
ايست هاي بازرسي مشــخصي را در كنترل بگيرند و 
از خودروهاي عبوري عــوارض دريافت كنند. اين كار 
نه تنها از استخراج معدن ســاده تر است، بلكه بهترين 
راه براي به رخ كشــيدن قدرت اســت. درآمدش هم 

نقد است.
براي مثال در كنگو، هميشه تســلط بر منابع طبيعي 
به عنوان عامل اصلي ناآرامي ها در اين كشــور مطرح 
شده و گروه هاي شورشي زيادي براي به دست آوردن 
كنترل معادن باارزش با يكديگر در جنگ هستند، اما 
با اين حال به لطف عوارض جاده اي، پاي شورشــيان 
به مناطقي از اين كشــور كه ذخايــر معدني ناچيزي 
دارند هم كشيده شده است. در سال2013، يك گروه 
مسلحانه كه به جنبش 23مارس )M23( معروف بود، 
ماهانه 180هزار دالر از دريافت عــوارض از ترانزيت 
كاالهاي شــركت هاي بزرگ بين المللي درآمد كسب 
مي كرد. فارن پاليســي نوشــته كه يكي از افراد اين 
جنبش در مصاحبه اي با اشاره به جيب خود گفته بود: 

»جاده از اينجا عبور مي كند.«
ايــن شــيوه درآمدزايــي در كنگو چيــز عجيبي 

نيســت. هر گروهي كه ادعاي قــدرت مي كند به 
آن رو مي آورد؛ به ويژه اگــر مثل جنبش 23مارس، 
كنترلي روي مناطق غني از ذخاير معدني نداشــته 
باشــد. فرقي نمي كند خــودروي عبــوري حامل 
كمك هاي بشردوســتانه باشــد يا مواد معدني يا 
كاالهاي مصرفــي. ارزيابي ها نشــان مي دهد بين 
سال هاي2016تا2019، بيش از 800ايست بازرسي 
تنها در 2استان شرقي كنگو وجود داشت و گروه هاي 
نظامي در مجمــوع بين 14تا 50ميليــون دالر از 
ماليات جاده اي درآمد داشتند. البته معموال نيمي 

از ايست هاي بازرســي در كنترل ارتش كنگو است 
و سربازان دولتي و گروه هاي شورشي براي به دست 
گرفتن كنترل اين ايســتگاه ها با يكديگر در جدال 
هستند. برآورد مي شود 120گروه نظامي در كنگو 

فعاليت مي كنند.
باج گيري در جاده هاي ترانزيتــي، منبع درآمد اصلي 
گروه الشباب در ســومالي نيز هست. اين گروه ساالنه 
ده ها ميليــون دالر از اين طريق درآمــد دارد. جالب 
اينجاست كه برخالف ايست بازرسي  هاي تحت كنترل 
دولت سومالي، الشــباب به كساني كه از بازرسي هاي 

آنها عبور و عوارض پرداخت مي كنند، رسيد مي دهد 
تا در ايستگاه هاي بعدي نياز به پرداخت هزينه دوباره 
نداشــته باشــند. به همين دليل، رانندگان ترجيح 
مي دهند از مسيرهايي كه تحت كنترل الشباب است، 

عبور كنند.

وضعيتكشورهايآسيايي
در افغانســتان، مســئله پرداخت عــوارض جاده اي 
سال هاســت كه به سياســت و بحران جنگ داخلي 
اين كشور راه پيدا كرده اســت. در سال1993 وقتي 
گروه طالبان شكل گرفت، رانندگان كاميون ازجمله 
حاميان آن بودند، زيــرا طالبان وعــده داده بود كه 
دريافت عوارض جاده اي را لغو مي كند. بخش مهمي 
از دســتاوردهای لشكركشــي آمريكا به افغانستان 
بعد از ســال2001، كمك به ايجاد 10هزار پســت 
ايســت بازرسي در سراســر اين كشــور بوده است. 
ارتش افغانســتان فقط از اين محل 3.9ميليارد دالر 
درآمد به دست درآورده اســت. كارشناسان معتقدند 
كه طالبان به مــرور به اين نتيجه رســيد كه هزينه 
جنگجويي خود را از گرفتن عــوارض از حجم باالي 
ترانزيت الســتيك، سوخت و ســيگار در محورهاي 
مواصالتي افغانستان تأمين كند كه به مراتب ساده تر 
از گشتزني در زمين هاي كشــت خشخاش و گرفتن 

باج از مردم است.
در عراق نيز همــه جاده هاي اصلي پر از ايســت هاي 
بازرســي اســت كه در كنترل گروه هاي شبه نظامي 
مختلف قرار دارد. حتي گفته مي شــود برخي از اين 
گروه ها اين ايســتگاه ها را از مقامــات امنيتي اجاره 

مي كنند.
از زمان آغاز درگيري ها در سوريه هم عوارض جاده اي 
تبديل به يــك منبع درآمد كليدي بــراي گروه هاي 
نظامي شده اســت. در ســال هاي2013و2014 كه 
درگيري ها به اوج خود رسيده بود، بيش از هزار ايست 

بازرسي تنها در اطراف حلب وجود داشت.

نقششركتهايچندمليتي
شــركت هاي چندمليتي غربي، امور حمل ونقل خود 
را در مناطق درگير جنگ به شــركت هاي پيمانكاري 
واگذار كرده اند؛ در نتيجه ادعا مي كنند كه كنترلي روي 
زنجيره طوالني عرضه كاالها و خدمات خود ندارند. در 
حقيقت اين كار به نفع آنهاســت، زيرا هزينه هايشان 
را حتي با احتســاب باجي كه به شورشيان پرداخته 

مي شود به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد.
از نظر قانوني، سيستم حمل ونقل نبايد به ايست هاي 
بازرسي غيرقانوني پولي پرداخت كند، اما شورشيان به 
زور اسلحه آنها را مجبور به پرداخت عوارض مي كنند. 
چاره اي نمي ماند جز اينكه شــركت هاي حمل ونقل، 
پرداخت هاي خود را به گروه هاي نظامي  در فاكتورهاي 
رســمي قيد نمي كنند تا از عواقب قانوني آن در امان 

بمانند.
در كنگو، تنها 6شركت حمل ونقل پيمانكاري كه براي 
شركت هاي بين المللي ازجمله سازمان ملل متحد كار 
مي كنند، فقط در يك استان ساالنه 1.7ميليون دالر 
عوارض جاده اي مي پردازنــد. در يك گزارش مجلس 
نماينــدگان آمريكا آمده كه پيمانــكاران حمل ونقل 
طرف قرارداد آمريكا در افغانستان، 360ميليون دالر 
باج به طالبان داده اند؛ موضوعي كه باعث فسخ قرارداد 

اين شركت ها شد.
 به نظرمي رســد براي قطع اين چرخــه باطل و منع 
گروه هاي امدادي و چندمليتي از كمك به تأمين مالي 
جنگ هاي داخلي كشورهاي فقير، غربي ها بايد قوانين 
جديدي براي كنترل زنجيره هاي عرضه جهاني تصويب 
كنند. آنها مي توانند سازوكاري تعريف كنند تا نظارت 
بر شــركت ها و پيمانكاران در مناطق درگير آشــوب 
بيشتر شود. هرچند عده اي هم معتقد هستند كه اگر 
اين منبع درآمد قطع شود، فشــار شورشيان بر مردم 
محلي بيشتر و ناامني ها تشــديد مي شود. به هرحال 
فعال كنترل جاده ها به عنــوان يك غنيمت جنگي در 

دست شورشيان در گوشه وكنار جهان قرار دارد.

جادهها،غنيمتجنگيگروههايشورشي
 باج گيري از خودروها و كاميون هاي عبوري در جاده ها به يكي از منابع اصلي درآمد گروه هاي شورشي 

در نقاط مختلف جهان تبديل شده است

سمانهمعظمي
روزنامه نگار

   رويارويي عربستان و امارات؛ فراتر از نفت
يكيازعواملثابتدرتحوالت10ســالگذشتهمنطقه
خاورميانهوخليجفارس،اتحادمؤثر2كشورعربي،يعني
عربستانســعوديواماراتبودهاست.ايندوكشوردر
بســياريازپروندههايجنجاليمنطقه،ازكودتايمصر
گرفتهتاجنگداخليليبي،تقابلباايران،بحرانسوريه،
افزايشفشارهايسياسيبرتركيهوازهمهمهمتر،تجاوز
نظاميبهيمندركناريكديگرقرارداشتند.امااينائتالف
بهتدريجازاواخرسال2017باتغييرسياستهايامارات
درجنوبيمنتغييركرد.مهمتريننشانهاينتغييرات،
تمركزاماراتبرتقويتگروههاييجداييطلبدرجنوب
يمنوروياروييبادولتمنصورهــاديبود؛دولتيكه
مهمترينمتحدعربســتاندريمنبهحســابميآيد.
اينتقابلتاآســتانهوقوعدرگيرينظاميميانرياضو
ابوظبيدرسال2019پيشرفتاماسرانجامباانعقاديك
توافقسياسيوخروجنيروهاياماراتيازخاكيمنمهار
شد؛توافقيكهبهنظرميرســدبخشعمدهآنبهسود
اماراتبودهاست.مجموعهاينتنشهابهتدريجبازتاب
گستردهايدررسانههايدوكشورپيداكردتاجاييكه
برخيتحليلگرانمشهورسعوديبهصراحتازامارات
بهعنوانعاملبرهمزنندهثبــاتدرمنطقهخليجفارس
سخنگفتهوازارتباطاتديپلماتيكاينكشورباايران
انتقادكردند.روزنامهالعربيالجديددراينبارهمينويسد:
نگاهسعوديهاباگذشــتزماننسبتبهابوظبيتغيير
كردهوآنراتهديديبرايموقعيتسياسيواقتصادي
ويژهخوددرخليجفارسميدانند.اينوضعيتتاجايي
پيشرفتهكهحتيبرخيرسانههاازبدبينيرياض،نسبت
بهتوسعهپرشتابروابطاماراتواسرائيلسخنميگويند.
برايناساس،تقابلشديدايندوكشورعربيبرسرقيمت
نفت،نهتحوليبيسابقه،بلكهادامهفرايندتنشياستكه

دستكماز4سالقبلنشانههايآننمايانشدهاست.

سياوشفالحپور
روزنامه نگار
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آنها كه دهه 60 را زندگي  كرده اند خوب خاطرشان مهدیاگلمحمدی
هست كه در نبود روشنايي گوشي هاي تلفن همراه، قطعي 
برق به معني كورمال كورمال راه رفتن و گاهي صداي آژير 
خطر موشك باران ارتش بعث بود تا اينكه سرانجام مهتابي ها 
بعد از چند چشمك مليح، دوباره روشن شوند و وضعيت 
سفيد شــود. اين روز ها اما يك سنســور ضربان قلب بايد 
انگشتت را گاز گرفته باشد و لوله اي پالستيكي و شفاف در 
بيني ات باشــد كه درك كني قطعي برق يعني چه. اينكه 
دوچرخه يا خودرو و تاكسي ات را پاركينگ خانه گروگان 
بگيرد يا آسانســور خودت را يا اينكه بستني هاي يخچال 
مغازه ات مثل گدازه هاي آتشفشــان ال ســوفير در جزيره 

سنت وينسنت ذوب شوند ترسناك است اما نه به اندازه اي 
كه براي مريض بخش مراقبت هاي ويژه هست. براي او انگار 
دو شاخه قلبش در پريز برق باشد و بدون اطالع قبلي ناگهان 
خاموشي همه جا را فرا بگيرد. حتي اگر فصل جديد رماني را 
روي رايانه سيو نكرده باشي و برق برود باز هم حال آن بيمار 
را درك نمي كني. هيچ كدام از ما حال او را نمي فهميم اما 
حال خودمان هم چندان تعريفي ندارد. هر چه باشد يك 
كوري ساراماگويي )كوري رمان مشهور ساراماگو( شهر را 
فراگرفته است. در شهري هم كه ساكنانش ناگهان كور شوند 
تنها وضعيت وحشتناك تر از كوري، اين است كه تنها فرد 
بيناي جمع باشي. يكي از همين تنها افراد بيناي اجتماع ما 
كه هنوز كور نشده  مي گفت: آنها روشنايي هاي شهر ما را در 

ازاي بيت كوين فروختند. نگفت آنها چه كســاني هستند 
حتي نگفت كوري ما به چه دردشان مي خورد، فقط گفت 
در ازاي چند بيت كوين خيلي چيز ها را فروختند. راست يا 
دروغش پاي خودش اما واقعيت اين اســت كه ما آدم ها از 
تاريكي  مي ترسيم. تاريكي آنقدر ترسناك است كه يكي از 
بهترين روش هاي ترساندن مخاطب فيلم هاي ژانر وحشت 
اســتفاده از هميــن پديده قير انــدود اســت. از ديدگاه 
روانشناس ها، فوبيا يا ترس شديد از تاريكي ناشي از ناآگاهي 
نسبت به آينده  است. يعني نمي داني در آينده كه ممكن 
است چند لحظه يا چند دقيقه بعد باشد چه اتفاقي در انتظار 
توســت. اين مورد آخري را با يك برنامه منظم قطع برق 

مي توان حل كرد. دست كم بدانيم كي كور مي شويم...

خاموشي ها وکوری ساراماگويي

ســال عده زيــادي از طرفــداران ايــن خوراكي فاطمهعباسي امروز، 7 جوالی روز جهاني »شــكالت« است و هر 
دوست داشتني در سراسر جهان اين روز را جشن مي گيرند. مي گويند نخستين بار 
در سال1550 ميالدي در چنين روزي، شكالت در اروپا به جهان معرفي شد. البته 
محبوبيت فراگير شكالت، مديون جنگ جهاني اول است. همان زماني كه اين مايه 
خوراكي به عنوان جيره خوراكي سربازان به كار گرفته شد و سربازان پس از بازگشت 
از جنگ، بهترين تبليغ كننده براي آن بودند. رفته رفته صنعت شكالت سازي  بزرگ 
و بزرگ تر شــد و امروزه كارخانه هاي شكالت در سراســر دنيا، انواع و اقسام اين 
خوراكي را در طعم هاي مختلف توليد مي كنند، با اين حال شكالت هاي دست ساز 

همچنان محبوب ترند و البته گران تر.
   بين شكالت ها، شكالت تلخ چيز ديگري است و طرفداران مخصوص به خودش 
را دارد. جالب است بدانيد كه قدمت شــكالت به 2500سال پيش برمي گردد و 
نخستين مردماني كه شكالت مايع را كشــف كردند، آزتك هايي بودند كه سراغ 
كاكائوهاي خالص و درجه يــك مي رفتند و آن  را با فرمول هاي باســتاني خود 
خواستني مي كردند. آنها به اندازه اي شكالت را دوست داشتند كه معتقد بودند 
خداي خرد و منطق، شكالت را به آنها ارزاني داشــته است. به مرور زمان، كار به 
جايي رسيد كه دانه هاي كاكائو را به جاي پول هم استفاده مي كردند. البته همه  اين 
ماجراها مربوط به شكالت تلخ است؛ يعني قبل از اينكه به آن شكر اضافه شود. در 
واقع شكالت در قرن 16ميالدي و در اروپا شيرين شد و كارخانه هاي شكالت سازي 

از قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم فعاليت شان را شروع كردند.
   دانشمندان كشف كرده اند كه هيچ عشقي واقعي تر از عشق به شكالت نيست! 
چرا؟ چون وقتي شكالت جذاب را مي بينيد مردمك چشم بيشتر از زمان تماشاي 
محبوب، باز مي شود و خب اين يعني عشق اصيل شكالتي. شايد براي همين است 
كه هنوز هم حتي آدم بزرگ ها به هانسل و گرتل حق مي دهند كه گول جادوگر 
بدجنس را بخورند و عاشق خانه شــكالتي شوند. اگر شــما هم جزو عاشقان و 
شيفتگان شكالت هستيد، امروز را جشن بگيريد و به خودتان شكالت هديه بدهيد 

و از طعم منحصر به فرد كاكائو لذت ببريد.

خواستني مثل شكالت

بی دود ،با خاطره... عکس :همشهری/منا عادل اول آخر

حافظ

درآ كه در دل خسته توان درآيد باز
بيا كه در تن مرده روان درآيد باز

29
استان

رئیس سازمان نقشه برداری 
كشور اعالم كرده است كه از 
۳۱ استان كشور ۲۹ استان در 
خطر پدیده فرونشست زمین 

قرار دارند و الزم است مسئوالن 
تصمیمات قاطع در این زمینه 
بگیرند، چرا كه ایران در حال 
نشست است. راه برون رفت 
از این بحران آن است كه از 

هم اكنون درهای چاه ها بسته 
و برداشت آب های زیر زمینی 

متوقف و برنامه های نگهداشت 
ذخایر زمینی اجرایی شود.

44
منطقه

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی 
اضافه كرده: تاكنون 

۱۱۰ نقطه و ۴۴ منطقه در 
كشور مورد بررسی و پایش 

سازمان نقشه برداری از لحاظ 
فرونشست قرار گرفته و تمامی 

اطالعات آن و میزان نرخ 
فرونشست به مسئوالن مربوط 
ارسال شده است، ولی دریغ 
از اینكه دستگاه های مرتبط 
برنامه های خود را در كاهش 

این بحران زیست محیطی اعالم 
كنند. ضمن اینكه در این زمینه 

فرهنگسازی  نشده است و 
عملكرد دستگاه های مرتبط با 
این حوزه رضایت بخش نیست؛ 

چرا كه این دستگاه ها در 
راستای كاهش نرخ فرونشست 
تصمیمات قاطع و محكم اتخاذ 

نكرده اند.

عدد خبر

كوئنتين تارانتينو، كارگردان صاحب 
سبك عالم ســينما مشغول ساخت 
داســتان هاي ظاهرا عامه پسند و در 
عين حال منتقد سينماپسندش بود 
كه ناگهان دختر 52ساله بروس لي با 
نانچيكوي انتقاد از او، وارد دنياي خبر 
و رسانه ها شد. شانون كه خود نيز يكي 
از استادان ورزش هاي رزمي است از 
اينكه به قول شخصيت فيلم مارمولك 
»برادر تارانتينو« به مقدســات عالم 
سينما و هنرهاي رزمي يعني پدرش 
توهين كرده حسابي شاكي است. به 
گزارش يو اس اي تودي، ماجراي اين 
رويارويي بزرگ بين دختر بروس لي 
و پسر بد عالم ســينما از زماني كليد 
خورد كــه تارانتينو هــوس كرد در 
فيلــم روزي روزگاري هاليــوود بــا 
اســتفاده از يك بدل همه  چيز تمام، 
بروس لي را در پشــت صحنه ساخت 
يكي از فيلم هايش نمايش دهد. نكته 
برخورنده ماجرا اين بود كه بروس لي 
در يك سكانس در مبارزه اي نه چندان 
جدي يك بار از حريف خود شكست 
مي خورد. شــانون بر اين باور اســت 
كه اقتباس تارانتينو از يك شخصيت 
حقيقي يعني پدرش بوده و بنابراين 
كارگردان ياد شده بايد وامدار حقيقت 
و واقعيت مي بود كه گويا نبوده است. 
همچنين او از اينكه تارانتينو در فيلم 
بيل را بكــش هم از لباس مشــهور 
بروس لي براي مبــارزات نقش اصلي 

فيلمش بهره  برده شكايت دارد.

 دختر بروسلي 
وارد مي شود

گرينويچ

احمد شاملو در دهه 60، آغازكننده 3  مجادله پردامنه و بزرگ در موسيقي و صابرمحمدی
ادبيات بود؛ يك بار به موسيقي كالسيك ايراني بند كرد و چندين و چند 
واكنش را برانگيخت و ديگر بار عليه فردوسي و شاهنامه حرف زد كه تا 
مدت ها بحث و جدل به دنبال داشت. واپســين جنجال شاملو در آن 
سال ها، در آخرين روزهاي دهه 60 كليد خورد و تركش هايش در دهه 
70 اين سو و آن سو فرود آمد. نقد او بر تصحيحي كه پرويز ناتل خانلري 
از ديوان حافظ منتشــر كرده بود، با عنــوان »روش علمي و اين جور 
حرف ها«، دي ماه سال1369 نوشته و اسفندماه آن سال، در شماره 39 
»دنياي سخن« منتشــر شــد. البته حاال اگر اين مقاله را در اينترنت 
جست وجو كنيد به نامه اي مي رسيد كه شاملو به تاريخ سيزدهم فوريه 
1991برابر با بيست وچهارم بهمن ماه 1369 از آمريكا به حسن فياد 
نوشــته و طي آن، اين مقالــه را براي انتشــار در نشــريه اي به نام 
»تماشاخانه« به او سپرده است. پيگيري هاي ما حاكي از اين است كه 

اين نشريه منتشر نمي شود و سپس مقاله از طريق ع. پاشايي به مجله 
»دنياي سخن« مي رسد. بنابراين حاال بايد شماره 39اين مجله را منبع 
اصلي انتشار اين نقد آتشين درنظر آورد. نسخه خانلري از ديوان حافظ 
سال 1359منتشر شده و اساس كار حافظ پژوهاني چند قرار گرفته بود. 
در اين ميان حتي شاعران و پژوهشگران نوگرايي مانند بيژن الهي نيز 
كه انتظار مي رود به لحاظ اردوگاهي، منتسب به جريان نيمايي باشند 
كه خانلري آنها را پس مي زد، براساس نسخه او پژوهش هاي خود را جلو 
مي بردند. در واقع آنها توانسته بودند چهره سنت گرا و مخالف نيماي 
خانلري را از صورت آكادميك او كه علم تصحيح متون كهن را بلد بود، 
تفكيك كنند. نقد غرض ورزانه شاملو با آن لحن نه چندان عالمانه نشان 
مي دهد او نتوانســته خود را به چنين تفكيكي مجهز كند. در مقاله او 
مي توانيم بغض ديريِن صف بندي ها را رصد كنيم؛ بغضي كه مربوط به 
سال هاي دهه 30 و 40 و ناشي از تماميت خواهي مجله »سخن« در 
معرفي شاعران واپس گرا و نهايتا ميانه رو به عنوان شاعران راستين ايران 

بود. شاملو حتي يك بار در انتقاد از رفتار خانلري و اهالي سخن نسبت 
به مستشرقيني كه به ايران مي آمدند تا گزارشي از شعر روز فارسي تهيه 
كنند و خانلري آنها را به دفتر مجله خود مي برد و مي گفت شاعران امروز 
همين ها هستند كه ما مي گوييم، لقبي هم به مجله و مديرش داده بود: 
»سازمان جلب سياحان«. شاملو بارها با چنين حمله هايي اين بغض را 
نشان داده بود و در نقد تصحيح خانلري بر حافظ نيز نتوانسته بود آن را 
پنهان كند. اين را نيز از ياد نبريم كه روايت خود شاملو از ديوان حافظ، 
5 سالي پيش از نسخه خانلري منتشر شده و بسيار مورد انتقاد واقع شده 
بود و حمله شاملو به نسخه خانلري، به نوعي حمله به رقيب نيز محسوب 
مي شد؛ رقيبي كه هنگام انتشار نقد شاملو، از قضا چندماهي هم بيشتر 
از درگذشتش نمي گذشت. شماره بعد، »دنياي سخن« ادعا كرد كه 
نقدهاي شفاهي و كتبي متعددي در رابطه با مقاله شاملو دريافت كرده 
و از آن ميان، نقد هوشنگ كاووسي منتقد سينما را كه دوستي نزديكي 

با زنده ياد خانلري داشت براي انتشار برگزيد.

امروز اين روايت به چه درد ما مي خورد؟
همانطور كه محمدرضا شفيعي كدكني براي حق گذاري نسبت به پرويز ناتل خانلري، دچار استراتژي اشتباِه حمله به نيما بود، شاملو نيز براي تقويت اردوگاه خود، به خانلري حمله برده است. شفيعي مي خواست به ما 
بگويد خدمات خانلري نبايد ذيل چهره نه چندان محبوب اوـ  بابت اختالف با نيماـ  گم شود اما در اين مسير، به جاي تأكيد بر اين خدمات به نيما حمله مي كرد تا مسئله به نزاع تنزل يابد. شاملو نيز به جاي نقد كاري كه 

خانلري در رابطه با حافظ صورت داده، عقده گشايي كرده است. از چنين ناماليماتي مي آموزيم كه نبايد هيچ گونه فرامتني را در قضاوت ادبي دخيل كنيم.

حب حافظ، بغض پرويز 

طرفين برخورد  پرويز ناتل خانلريـ  احمد شاملو
نوع برخورد  جدل قلمي يك طرفه

محل برخورد    صفحه 40مجله »دنياي سخن«
تاريخ برخورد   اسفندماه 1369
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سید مرتضی احمدپور
خبرنگار

یکی از بناهای شاخص شهرســتان خوی، »برج شمس« است 
و بسیاری از شــهروندان، برج ۱۵متری شــمس که بلندترین 
بنای واقع در شــمال غربی این شــهر اســت را نگهبان معنوی 
خود می دانند؛ بنایی که پارک کوچکی در اطراف آن ســاخته 
شــده و حاال فضاهای خالی اطراف آن برای پارکینگ خودروها 
مورد استفاده قرار می گیرد، اما از مدت ها پیش قرار بوده طرح 
توسعه ای شمس اجرا شود که البته تاکنون به سرانجام نرسیده 

است.

نگاه تاریخی به برج شمس
مطالعات باستان  شناختی انجام شده در آرامگاه شمس تبریزی 
نشــان می  دهد که این محوطــه از شــاخص  ترین و مهم  ترین 
محوطه های باستانی دوران اسالمی در خوی است که در قرون 

میانی اسالمی مورد توجه قرار گرفته است.
گفته می شود این بنا پس از وفات شمس، در قرن ششم هجری 
ساخته شده و در طول سده های مختلف مورد بازسازی و مرمت 
قرار گرفته تا اینکه در زمان صفویه به اوج شــکوه و زیبایی خود 
رسیده است. عالقه مندی پادشــاهان صفوی به عرفان و تصوف 
موجب رونق بیشتر این منطقه تاریخی شده، اما آنچه در میان 

مردم عادی مهم است، معنویت و کشش خاص این محل است و 
ساکنان خوی نیز آن را مایه برکت زندگی خود می دانند.

 برخالف بیشتر بناهای تاریخی، خبری از فروشگاه های صنایع 
دستی یا راهنمایان گردشــگری در اطراف برج شمس نیست و 
گردشگران مجبورند از اهالی منطقه و رهگذران درباره تاریخچه 
این بنا پرس وجو کنند. این درحالی اســت که محوطه سرسبز 
اطراف برج می تواند محلی موقت برای آرامش باشد و گردشگران 
با خواندن اشعار حک شده بر دیوارهای محل، با روح این عارف 

بزرگ که مراد موالنا بوده است، انس بگیرند.
این برج تاریخی در طول سده های گذشته نیز جذابیت معنوی 
داشته و به اســتناد منابع تاریخی، در لشکرکشی سلیمان اول 
پادشــاه عثمانی به ایران و با وجود ویرانگری های بســیار، این 
برج مورد احترام بوده و آمده اســت که »در بازگشــت سلطان 
ســلیمان اول از تبریز به دیار روم، در ۳روزی که در تابســتان 
۹۴۲هجری قمری، در شــهر خوی گذرانیده، روز پنج شــنبه 
۴ربیع االول، حضرت پادشاه با حضرت سرعسکر )ابراهیم پاشا( 
سوار شدند و به زیارت مزار شریف حضرت شمس تبریزی مشرف 

گردیدند.«
هرچند گفته می شود مجموعه دارالقرار خوی مشتمل بر ۳برج 
بوده، اما افراد مسن محلی تنها وجود یک برج دراین منطقه را به 
یاد دارند. آنها از پدران خود شنیده اند که دراین منطقه مقبره های 
متعددی ازعرفا و شعرا و قبرستان بزرگی نیز در اطراف برج وجود 

داشته و هرچند به مرور زمان این قبرستان تخریب و خانه های 
مسکونی دراطراف آن ساخته شده است، اما برج شمس با وجود 
تخریب هایی در بدنه و تاج برج، همچنان پابرجا مانده است. وجود 
امامزاده ای در منطقه نزدیک به برج شــمس هم فرضیه وجود 

قبرستان بزرگی دراین منطقه را تقویت می کند.
اما در فاصله چنــد متری این برج بلند، قبری ســاده با صالبت 
معنوی و آرامبخش عرفا و شــعرا دیده می شود که منتسب به 
شمس تبریزی اســت. به گفته اهالی، در گذشــته حصاری در 
اطراف این قبر وجود داشــت که مردم نذورات خــود را به آنجا 

اهدا می کردند.

جزئیات مناره
یک کارشــناس ســازمان میراث  فرهنگی، صنایع  دســتی و 
گردشــگری آذربایجان غربی دربــاره این بنــا می گوید: مناره 
شمس تبریزی، بنایی یاد بود و استوانه  ای شکل است که حدود 

۱۵متر ارتفاع داشته و دکلی در وسط آن وجود دارد.
افراسیاب گراوند می افزاید: این دکل درواقع ستون مدوری است 
که در مرکز مناره ساخته شــده و پلکان های مارپیچی )۴۳پله( 
به دور آن پیچیده شده و باال رفته اند، پلکان های مناره ها عموماً 
از روی نقشــه، برخالف جهت حرکت عقربه ساعت حول محور 

مرکزی یا دکل می پیچند.
وی ادامه می دهد: در ورودی مناره شمس هم درگاه کوتاهی است 

که در پایین مناره و در قسمت شمال غربی آن تعبیه شده است. 
این قسمت کمی از دایره مناره بیرون آمده که از آنجا به وسیله 
پله ها، امکان صعود بیشتر می شود. در قسمت فوقانی مناره نیز 
)در باالی قسمت نعلبکی شــکل( نورگیری بزرگ رو به سمت 
جنوب تعبیه شده که عالوه بر نورگیر بودن، برای گفتن اذان نیز 

از آن استفاده می شده است.
گراوند با اشاره به وجود شاخ های متعدد قوچ روی این برج و علت 
نصب این شاخ ها، تاکید می کند: دورتا دور قسمت میانی مناره 
با جمجمه و شاخ قوچ در ۲۸ردیف )در هر ردیف حدود ۴۰کله 
با شاخ قوچ( تزئین شده وبا توجه به اینکه قوچ در فرهنگ ایرانی 
نماد باروری، نعمت، برکت و خورشــید و در نماد جهانی نیروی 

مردانه است، از این نماد در ساخت برج استفاده شده است.

چشم به راه اعتبار
مدیــرکل میــراث  فرهنگی، صنایع  دســتی و گردشــگری 
آذربایجان غربی نیز با اشــاره به کندی اجرای پروژه شــمس 
تبریزی می گوید: کلنگ زنی این مجموعه در سال ۹۷ با تصویب 
اعتبار ۲۰۰میلیارد ریالی انجام شــد، اما به دلیل کمبود اعتبار 

تاکنون پیشرفت زیادی نداشته است.
جلیل جباری ادامه می دهد: قرار است طرح این مجموعه فاخر 
در مســاحتی حدود ۷هزار مترمربع و زیربنایی حدود ۳هزار و 
۲۰۰مترمربع شامل فضاهای نمایشــگاهی، موزه، آمفی  تئاتر، 

کتابخانه، واحدهای پژوهشــی، واحدهــای خدمتی و رفاهی و 
محوطه باز فضای سبز و آب نما اجرا شود.

وی همچنین با اشــاره به دیدار اخیر خود با مسئوالن استانی و 
فرماندار خوی عنوان می کند: برای تسریع در تکمیل به موقع طرح 
شــمش تبریزی، باید اعتبارات الزم به موقع تزریق و همچنین 
زمان تخصیص آن ازسوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

مشخص شود.

معرفی جاذبه های گردشگری خوی
فرماندار خوی نیز با بیان اینکه حفاظت از آثار و بناهای تاریخی 
این شهرستان از اهمیت باالیی برخوردار است، اظهار می کند:  
خوی یکی از شهرستان های غنی اســتان ازنظر دارا بودن آثار 
تاریخی اســت که باید برای حفاظت از آنها، منابع و اعتبارهای 
موردنیاز افزایش یابد.حسین عباسی ادامه می دهد: تالش داریم با 
یک برنامه  ریزی مناسب، نسبت به معرفی جاذبه های گردشگری 
این شهرستان اقدام کنیم و با توجه به اینکه یکی از آثار تاریخی 
مهم خوی، مقبره شمس تبریزی است، این محل می تواند محور 

معرفی شهر تاریخی خوی باشد.
وی با اشاره به ساخت پروژه فرهنگی، تاریخی و گردشگری شمس 
در منطقه دارالقرار خوی اضافه می کنــد: این پروژه که ازجمله 
طرح های ملی استان محسوب می شود، از چند سال قبل درحال 

اجراست و امیدواریم شاهد نتایج خوبی از اجرای آن باشیم.

درهای بسته خانه حاج  آقا علی 
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کشاورزی

بازار سیاه علوفه در کرمانشاه
دادستان کرمانشاه از ممنوعیت خروج محموله های کاه و 

کلش به خارج از استان تا پایان تابستان خبر می دهد
کاهش میزان بارندگی ها در کشور، این روزها کشاورزان و دامداران کرمانشاهی 
را نیز درگیر کرده و مشــکالت بســیاری را بــرای آنان به وجــود آورده و این 
درحالی است که این استان از قطب های مهم تولید محصوالت کشاورزی و دامی 
به حساب می آید. یکی از مهم ترین چالش های این حوزه که زمینه ساز نگرانی 
بیش ازپیش کشاورزان شده، کمبود علوفه است؛ موضوعی که بعضا ادامه فعالیت 
دامداری های استان را با مشکل مواجه کرده و عالوه براین صدای کشاورزان و 

حتی عشایر را  نیز درآورده است.
اما نکته مهم دراین میان این است که دلیل اصلی کمبود علوفه در استان تنها 
کم آبی و کاهش نزوالت جوی نیست، بلکه براساس برخی اخبار منتشر شده، 
عده ای  بخش قابل توجهی از کاه گندم موجود دراستان را با قیمت های نامتعارف 
می خرند و از استان خارج می کنند؛ موضوعی که عالوه بر ایجاد مشکالت عدیده 

برای دامداران، درنهایت سبب افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار می شود.

ممنوعیت خروج کاه و کلش
برهمین اســاس هم بود که در روزهای اخیر دادستان عمومی و انقالب استان 
کرمانشــاه از ممنوعیت خروج کاه و کلش از اســتان خبر داد؛ ممنوعیتی که 
می تواند بخشی از مشکالت دامداران کرمانشاهی در زمینه تهیه علوفه موردنیاز 

برای دام هایشان را رفع کند و مرهمی باشد بر زخم کم آبی.
به گزارش همشهری، شــهرام کرمی با بیان اینکه امسال یکی از کم بارش ترین 
سال های یک دهه اخیر اســت، گفت: با توجه به شــیوه زندگی کوچ نشینی، 
دامپروری و نوع معیشت بخشی از جمعیت استان که تحت تاثیر شرایط اقلیمی 
است، کاهش بارندگی ها پیامدهای منفی بسیاری برای زندگی آنان به همراه 

داشته است.
وی افزود: کمبود بارندگی ها به شــدت میزان پوشش گیاهی و مرتعی مناطق 
استقرار این جمعیت را کاهش داده است؛ تا جایی که براساس آمارهای موجود، 
حداقل ۱۲۰هزارتن تولید علوفه در مراتع و جنگل های اســتان کاهش پیدا 
کرده که درنهایت می تواند به ازبین رفتن دامداری و افزایش بی رویه قیمت 

دام در استان نیز منتهی شود.

پای دالالن درمیان است
دادستان کرمانشاه عنوان کرد: دراین زمینه براساس برخی گزارش های 
رسیده، کاه و کلش در ســطح کرمانشــاه با قیمت های نامتعارف 
خریداری شده و از استان خارج می شود که این موضوع موجب بروز 

مشکالت متعددی برای دامداران شده است.
کرمی اظهارکرد: بنابراین تعدادی از افراد غیربومی از استان های دیگر 
با استفاده از دستگاه های مخصوص و تجهیزات پیشرفته، کاه و کلش 
پس چر مزارع کشاورزی اســتان را در سطح گسترده و با قیمت های 
نامتعارف خریداری و برداشت می کنند و پس از بسته بندی، به مقاصد 

خارج از استان و گاهی خارج از کشور منتقل می کنند.
وی تصریح کرد: این موضوع ســبب شده دامداران اســتان برای تعلیف 
دام های خود با کمبود علوفه مواجه شــوند. ازســوی دیگر این اقدام باال 
رفتن قیمت کاه و کاهش تولیدات دامــی و افزایش قیمت این محصول و در 
نهایت نارضایتی عشایر و دامداران اســتان را به دنبال دارد؛ این درحالی است 
که کرمانشاه یکی از قطب های کشاورزی و دامپروری در سطح کشور به شمار 
می رود. این مســئول ادامه داد: با توجه به موارد گفته شده و با درنظر گرفتن 
شــیوع ویروس کرونا که منجر به کاهش نیرو در بخش کشاورزی و دامداری و 
همچنین تغییرات در سیاست های صادراتی بسیاری از کشورهای جهان شده 
که در کوتاه مدت منجر به برنامه ریزی و هشدار بسیاری از کشورهای منطقه در 
زمینه امنیت غذایی می شود، موضوع قاچاق دام و همچنین علوفه بیش از پیش 

باید مورد توجه قرارگیرد.
کرمی عنوان کرد: ازسوی دیگر با در نظرگرفتن وضعیت کنونی قیمت ارز که 
منجر به افزایش چند برابری قیمت محصوالت مختلف کشاورزی در کشورهای 
همسایه شده اســت، احتمال قاچاق این نوع محصوالت ازسوی دالالن و افراد 

سودجو چند برابر می شود که باید برای این موضوع چاره اندیشی کرد.

دستوری برای صیانت از حقوق عمومی
دادســتان کرمانشــاه همچنین اعالم کــرد: بنابراین با توجه بــه تاکیدهای 
مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حمایت از عشــایر به ویژه در مناطق محروم و 
همچنین دستورهای رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم حمایت ویژه از عشایر و 
همچنین به منظور صیانت از حقوق عمومی، مقرر شده است تا پایان تابستان 
سال جاری فرماندهی پلیس راه استان از خروج محموله های کاه و کلش به خارج 
از استان جلوگیری کند. کرمی افزود: همچنین فرماندهی انتظامی کرمانشاه به 
پاسگاه های پلیس راه درسطح استان ابالغ می کند که انجام اقدام های پیشگیرانه 
را دراین زمینه مدنظر قرار دهند. وی اضافه کرد: تعاونی های عشایری آمادگی 
دارند تا نسبت به خرید و ذخیره ســازی کاه و کلش کشف شده با قیمت های 

مصوب اقدام کنند و آن را در اختیار عشایر قرار دهند.

گرهکورصادراتفرشچهارمحالوبختیاری

  با بهره برداری از جاده جدید سنندج - مریوان در کردستانپایانیکطرح۲۰ساله
این مسير 2۵کيلومتر کوتاه تر شده است

خاطره حسین زاده
خبرنگار

هنر و صنعت قالی بافی یکی از کهن ترین و برجسته ترین صنایع دستی ایرانیان 
به شمار می رود که هرچند گذشته ای پررونق دارد، اما این روزها نمی توان حال و 
روز خوشی برای آن متصور بود. یکی از استان های فعال در این حوزه، چهارمحال 
و بختیاری است و درحالی که این هنرصنعت پرطرفدار از فعالیت های قدیمی و 
پررونق این استان محسوب می شود، اما در سال های اخیر با چالش هایی مواجه 

شده که مهم ترین آن، رکود بازار فروش در پی توقف صادرات است.
ادامه چنین روندی می تواند تأثیرهای نامطلوبی برای اقتصاد استان به همراه 
داشته باشد و حتی سبب بیکاری تعداد قابل توجهی از فعاالن این حوزه شود. 
برهمین اساس بسیاری از صاحب نظران معتقدند با راه اندازی دهکده فرش و 
رونق گردشگری در کنار این دهکده، شاید بتوان تا حدی توقف صادرات فرش 

را جبران کرد.

شهرت فرش استان
فرش به عنوان یکی از ارزشــمندترین محصوالت اقتصادی-هنری کشــور و 
همچنین اســتان چهارمحال وبختیاری، خود یک فرهنگ به شــمار می رود؛ 
فرهنگی مرکب از هنرهای دســتی مانند طراحی، برجســته کاری، نقاشی و 
صورتگری، مینیاتور، تشعیر و تذهیب، رنگ آمیزی و رنگرزی که بیان کننده 
حاالت، باورها و اعتقادات دینی مردمان ایران زمین است و مکنونات قلبی مردم 

پاک سرشت را در خود جا داده است.
در میان فرش های ایرانی، انواع فرش چهارمحال وبختیاری از شهرت فراوانی در 
کشور و حتی جهان برخوردار است. فرش این استان مطابق با معاهده بین المللی 
لیسبون که جمهوری اسالمی ایران هم با تصویب مجلس شورای اسالمی به 
آن ملحق شــد، به ثبت جهانی نشان جغرافیایی رســید. در سال 96 نیز لوح 
ثبت جهانی فرش بختیاری با حضور رئیس مرکز ملی فرش ایران در شهرکرد 

رونمایی شد که دستاورد مهمی دراین حوزه به حساب می آید.
همچنین مسئوالن و متولیان فرش در استان پیگیر ثبت ملی نقشه های خاص 
قالی مناطقی از شهرکرد، فرش یلمه بروجن، فرخشهر، سامان، شلمزار و گبه 

اردل و ثبت آواها و داستان های مخصوص فرش بافی استان هستند.

ویژگی  فرش های بختیاری
بیشترین فرش های استان را نیز قالی شهرکرد، قالی قهفرخ )فرخشهر(، یلمه 
بروجن، گبه ریزباف اردل، فرش بختیاری مناطق عشایری و بختیاری نشین و 
فرش چالشتری تشکیل می دهند. براساس نظر برخی از محققان، طرح فرش 
»سرو« و »کاج« که به عنوان اصلی ترین طرح آریایی مطرح است، از نمونه های 
بارز طرح های قالی این اســتان به شــمار می رود. قدمت فرش چهارمحال و 
بختیاری براساس مطالعات محققان به قرن نهم هجری قمری بازمی گردد و 
ازنظر استحکام و شیوه بافت هم باید گفت که رنگ ثابت گیاهی مورد استفاده 
در تهیه فرش، استفاده از رنگ تند و گرم، نقشه های اصیل و قیمت مناسب در 
جهان، زبانزد خاص و عام است. کاربرد رنگ های زیبا با استفاده از عصاره گل ها 
و گیاهان و مواد اولیه طبیعی، شادابی و زنده بودن طرح ها و نقش های متنوع، 
انتخاب رنگ، ثبات گیاهی گرم رنگ ها، پرز بلند، دقت در بافت و قیمت مناسب 

در جهان از دیگر ویژگی های فرش این استان به شمار می رود.

جایگاه از دست رفته 
فرش ایرانی و به تبع آن فرش چهارمحال وبختیاری در داخل و خارج از کشور 

از اهمیت زیادی برخوردار اســت و همچنین جایگاه ارزنده ای در زمینه های 
اقتصادی، اجتماعی و معیشــتی، فرهنگی، فنی و هنــری دارد. فرش ایران 
همچنین نقش مهمــی در رونق تولید و ارزآوری و صادرات دارد، اما مشــکل 
اینجاست که این هنرصنعت با چالش هایی مواجه اســت و به گفته اساتید و 
کارشناسان این حوزه، بازار فروش به ویژه صادرات از مهم ترین این مشکالت 

به شمار می رود.
عضو پیوســته انجمــن علمی فــرش ایــران دراین بــاره می گویــد: قالی 
چهارمحال وبختیاری و به طورکلی فرش ایرانی در سال های گذشته از جایگاه 
نسبتا مناسبی که پیش از این در بازارهای جهانی، منطقه ای و همچنین در بین 

مردم داخل کشور برخوردار بود، فاصله معناداری گرفته است.
فرانک کبیری می افزاید: برای آسیب شناسی این موضوع باید به یک مجموعه 
عوامل اشاره کرد و با نگاهی همه جانبه، به بررسی چالش های موجود پرداخت، 
اما آنچه دراین میان نقش پررنگی دارد، مشکالت بازار فروش و همچنین نبود 

صادرات است که باید برای رفع هرچه سریع تر آنها چاره اندیشی کرد.
وی ادامه می دهد: گرچه سبک زندگی مردم نسبت به گذشته تفاوت پیدا کرده، 
اما ذائقه مردم چهارمحال وبختیاری همچنان به اســتفاده از فرش دستباف 
متمایل است و چنانچه قدرت خرید الزم را داشــته باشند، خانه های خود را 
با فرش ایرانی مفروش می کنند؛ موضوعی که نشــان می دهد اگر چالش های 
پیش روی این هنرصنعت رفع شود، می توان شاهد رونق دوباره صنعت فرش 
در چهارمحال وبختیاری و کشور بود. این اســتاد دانشگاه در رشته هنر، نبود 
بازارهای خارجی را از مهم ترین چالش های فراروی فرش ایرانی ارزیابی می کند 
و ادامه می دهد: بی شک بازار داخلی کشور برای عرضه صنایع دستی و از جمله 
فرش ایرانی تا حد زیادی اشباع شده و یافتن بازارهای خارجی برای رفع این 
چالش یک ضرورت است، اما این مهم با تحریم های ظالمانه ای که علیه کشور 
اعمال می شود، به سختی انجام می گیرد. کبیری، رونق گردشگری بین الملل 
را از دیگر راهکارهای رونق بازار فرش کشور و چهارمحال وبختیاری می داند و 

می گوید: با توجه به کاهش ارزش ریال، عرضه محصوالت ایرانی به گردشگران 
ضمن اینکه برای گردشگران خارجی یک فرصت است، می تواند در تبلیغ فرش 
ایرانی و رونق بازار آن نیز سهم به سزایی ایفا کند که متاسفانه این فرصت نیز 
با شیوع ویروس کرونا و محدودیت های سفر درحال حاضر کمتر در دسترس 
ما قرار دارد. اگر اوضاع برای ورود گردشگران مهیا شود، می توان با برنامه ریزی 

مناسب، به رفع بخش مهمی از مشکالت موجود دراین حوزه امیدوار بود.

راه اندازی دهکده فرش 
رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز 
از ســاماندهی ۱۰۰هزار بافنده فرش در این اســتان در قالب 9تعاونی فرش 
روستایی، ۲تعاونی شــهری و یک اتحادیه خبر می دهد و می گوید: با فعالیت 
5۲هزار دار قالی، به طور متوسط ساالنه ۲۰۰هزار مترمربع فرش در استان تولید 
می شود. علیرضا جیالن می افزاید: چهارمحال و بختیاری از نظر سابقه تولید 
فرش و بافندگان فعال حرف های بسیاری برای گفتن در سطح ملی و بین المللی 
دارد، اما در حوزه بازرگانی، تجارت و ارزش افزوده صنعت فرش، ضعیف است که 

تالش می شود با ساخت دهکده فرش این خأل مهم پر شود.
وی ادامه می دهد: امیدواریم با راه اندازی دهکده فرش و رونق دوباره گردشگری، 
در کنار این دهکده بتــوان تا حدی توقف صادرات فــرش را جبران کرد. این 
مسئول با بیان اینکه قبل از تحریم های ظالمانه علیه کشور، حدود 4۰درصد 
فرش تولیدی اســتان به کشــورهای آلمان و آمریکا صادر می شــد، تصریح 
می کند: این امکان درحال حاضر وجود ندارد و همین موضوع فروش فرش را با 

چالش های اساسی مواجه کرده است.
جیالن با بیان اینکه بازارچه های فروش در دهکده فرش می تواند بازار فروش 

فرش را تا حدی رونق بخشد، اضافه می کند: با تحقق ارزش افزوده 
فرش در کنار رونــق بازارچه های فــروش، می توان جایگاه 

گذشته فرش استان را به خوبی احیا کرد.

کردستان ازجمله استان هایی است که در زمینه برخورداری از بزرگراه ها و همچنین 
آزادراه های باکیفیت و دارای ایمنی مناسب، با کمبودهای قابل توجهی مواجه 
است و انتشار روزانه اخبار تصادف های مرگبار در جاده های استان، شاهدی براین 
مدعاست. برهمین اساس رفع مشکالت اساسی موجود دراین زمینه، همواره از 
مطالبات به حق کردستانی ها بوده  که تاکنون آنچنان که باید جامه عمل نپوشیده 
است. این درحالی است که وضعیت نامناسب جاده ها و راه های استان سبب شده که 
این موضوع بارها مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد و البته طرح هایی نیز برای 
رفع این مشکل کلید خورده است؛ هرچند گاه این طرح ها بسیار کند پیش می رود 
و مردم استان همچنان چشم انتظار راه اندازی طرح های موثر برای کاهش خطرات 
موجود در جاده های کردستان هســتند.  یکی از این طرح ها، که کردستانی ها 
مدت ها در انتطار افتتاح آن بودند، پروژه جدید جاده سنندج - مریوان به طول 
۵۲کیلومتر بود که باالخره پس از ۲دهه چشم انتظاری، در روزهای اخیر به پایان 
رسید. این پروژه ۳تونل به طول ۳هزار و ۶۳۰متر و عرض ۱۰متر دارد و درمجموع با 
اعتبار حدود ۷۰۰میلیارد تومان تکمیل شده است. این طرح همان پروژه ای است 
که در جریان سفر مقام معظم رهبری به کردستان در سال ۱۳۸۸به تصویب رسید. 

این مسیر حادثه خیز
جاده قدیم سنندج - مریوان به دلیل پیچ های زیاد و شرایط نامناسب، همواره 
یکی از حادثه خیزترین مسیرهای کردستان به شمار می رفته است. این جاده که به 
عنوان جاده  اي پرحادثه معروف است، طی سال های متمادی، تلفات انسانی و مادی 

زیادی برجا گذاشته است و به همین دلیل هم بهبود وضعیت این جاده در کانون 
توجه قرار گرفت. با این که سال ها پیش اجرای این طرح کلید خورد، اما روند اجرای 
آن بسیار کند پیش رفت و این موضوع انتقادهای بسیاری را نیز به دنبال داشت.  
طول جاده قدیم که انتهای آن به مرز باشماق می رسد، ۱۲۵کیلومتر است. این جاده 
در سال های اخیر به جاده ترانزیت کامیون های سنگین تبدیل شده و جان بسیاری 
از ساکنان و روستاییان منطقه را به خطر انداخته بود؛ موضوعی که چشم انتظاری 
مردم کردستان و به ویژه اهالی این منطقه را دوچندان می کرد.هرچند این جاده به 
دلیل پیچ در پیچ بودن و نداشتن ایمنی الزم، از گذشته جاده ای خطرناک بود، اما 
افزایش تعداد کشته ها و تصادف های شدید این جاده در سال های اخیر، با افزایش 
تردد کامیون های سنگین حمل سوخت که معروف به ارابه های مرگ هستند، 
ارتباط مستقیم داشته و دارد. بارها در این جاده کامیون های حمل سوخت  در 
آتش سوخته و خانواده های بسیاری را داغدار کرده اند و حاال اجرای کامل این طرح 
لبخند را بر لب ساکنان این خطه نشانده است. کوتاه تر شدن زمان و طول مسیر 
نیز یکی دیگر از مزیت های احداث جاده جدید سنندج - مریوان است. از طرفی با 
توجه به در دستورکار قرار داشتن ایجاد منطقه آزاد تجاری بانه - مریوان، شبکه 
راه ها و محورهای ارتباطی غرب استان کردستان تحت تاثیر فعالیت ها و مراودات 

این منطقه قرار خواهد گرفت.

افزایش ایمنی و کاهش فاصله
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان با بیان اینکه طول پروژه جاده جدید سنندج 
- مریوان محور تیژتیژ - گاران ۵۲کیلومتر و عرض جاده ۱۰متر است، می گوید: 
این پروژه در ۶قطعه اجرا شده است و ۳تونل نیز به طول ۳هزار و ۶۳۰متر دارد. 
عرفان مرادی می افزاید:  اجرای پروژه جاده مریوان - ســنندج از سال ۱۳۸۲ 

کلید خورده و آغاز شده است. وی در ادامه با بیان اینکه برای اجرای این پروژه 
۶۵۰میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، می گوید: با بهره برداری از این پروژه 
مسیر سنندج - مریوان ۲۵کیلومتر کوتاه تر شده و ایمنی جاده نیز بسیار باالتر 
می رود. مســیر قدیمی جاده ۱۲۵کیلومتر بود که حاال با اجرای این طرح، این 
مسیر به ۱۰۰ کیلومتر کاهش خواهد یافت. به گفته وی، کاهش مدت زمان سفر، 
افزایش ظرفیت ترافیکی محور، افزایش ایمنی، کاهش میزان مصرف سوخت و 
همچنین میزان استهالک وسایل نقلیه از مهم ترین مزایای بهره برداری از این 

جاده جدید به شمار می رود. 

کاهش تصادف های جاده ای
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان همچنین احداث مسیر جدید سنندج - مریوان 
را در کاهش تصادف های جاده ای استان موثر می داند و می گوید: این جاده نقش 
اساسی در توسعه اقتصادی استان، توسعه گردشگری و تجارت مرزی آن دارد. وی 
عنوان می کند: این پروژه  ۴سازه مهم دارد و شامل ۳دستگاه تونل و یک دستگاه 
پل به طول ۲۵۰متر است. مرادی می افزاید: پروژه جاده جدید سنندج - مریوان 
از ابتدای آغاز به کار تا سال ۱۳۹۵، تنها ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما از 
سال ۱۳۹۵ به بعد با پیگیری های وزارتخانه و حمایت های دفتر مقام معظم رهبری 
و افزایش میزان اعتبارات تزریقی به پروژه، روند جهشــی به خود گرفت. وی 
همچنین درباره میزان اعتبارات هزینه شده برای پروژه سنندج - مریوان ادامه 
می دهد: تاکنون ۶۵۰میلیارد تومان برای این منظور هزینه شده  که الزم به ذکر 
است ۴۰۰میلیارد تومان آن از ســال ۱۳۹۵ به بعد، به این پروژه اختصاص یافته 
است. مرادی اضافه می کند: ارزش روز پروژه جاده جدید سنندج - مریوان، هزار 

و ۵۰۰میلیارد تومان است.
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نوبت  وصل و  لقاست

همدان از جمله استان هایی است که هر ســاله پذیرای زائران کربالی معلی در موسم اربعین حسینی 
است. قبل از شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای کشــور عراق در موسم پیاده روی اربعین، 

ساالنه زائران زیادی برای رسیدن به کربال از همدان عبور می کردند، اما از سال گذشته که کرونا 
مهمان ناخوانده ایران و همچنین عراق شــد، همدان از پذیرایی زائران اربعین محروم مانده 

است. براساس آمارهای موجود، یک سال قبل از شیوع کرونا، همدان در ایام اربعین، پذیرای 
حدود ۲میلیون زائر بود که عدد بسیار بزرگی است و زیرساخت های مناسبی می خواهد؛ 

موضوعی که برای پذیرایی هرچه بهتر از زائران ضروری اســت و می تواند خاطره 
خوشی در ذهن میهمانان اســتان برجا بگذارد.برپایی موکب بر سر راه زائران، 
پذیرایی خانواده های عالقه مند از زائران به صورت فراهم کردن مکان اقامت، 
ساخت سرویس های بهداشتی و حمام و مانند این، از جمله اقدام هایی است 
که پیش از این ستاد اربعین اســتان همدان در جهت آمادگی برای برگزاری 
مراسم اربعین انجام داده اســت. به گفته مسئوالن ستاد اربعین همدان، این 

استان از سال های گذشته زیرساخت های الزم برای پذیرایی از زائران اربعین را 
فراهم کرده است و هر زمان که ستاد اربعین کشور و ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزاری 

پیاده روی اربعین را مجاز اعالم کنند، آماده پذیرایی از زائران اربعین است.اسکان زائران، تدارک 
سرویس های بهداشتی کافی، فراهم کردن زیرساخت های الزم برای برپایی موکب ها با هدف خدمت رسانی 

هرچه بهتر به زائران، ثبت نام از میزبانان زائران که بانک اطالعاتی آنها آماده شده و راه اندازی آشپزخانه مرکزی از جمله 
زیرساخت های تدارک دیده شده در همدان برای پذیرایی از زائران اربعین است.

ایالم
در اســتان ایالم اقدام هایی به منظور آمادگی اربعین درحال انجام اســت و بسیاری از مردم شهر 
مهران که خانه های خود را موکب می کردند، برای پذیرایی از زوار آماده شده اند و معتقدند برکت 
حضور زوار اربعین اســت که زندگی آنها را تأمین می کند؛ تاجایی که به گفته حسینی، مسئول 
موکب الزهرا)س( در مهران، بســیاری از مردم ایالم و به ویژه مهران که در مرز عراق قرار دارد، در 
ایام اربعین موکب زوار حسینی می شــود و هر روز مردم این شهر درحد توان و حتی گاهی بیش 
از توان نیز به زائران امام حســین )ع( خدمت می کنند. برخی از مردم خانه های خود را در اختیار 
زائران قرار می دهند یا پارکینگ در اختیار آنها می گذارند و بســیاری هم در خانه های خود برای 
زائران غذا طبخ و توزیع می کنند و معتقدند روزی خود را از زائران اربعین دارند. در سال گذشته 
که زائران اربعین به مهران نیامدند و امکان تشرف به عتبات وجود نداشت، بسیاری از مردم مهران 
دلتنگ بودند و دعا می کردند بازهم بتوانند به زوار حسینی خدمت کنند. امسال نیز درحالی که 
هنوز ثبت نام از موکب های اربعین برای ارائه خدمت به زوار آغاز نشده است، ۴۰۰موکب برای حضور 
در مرز مهران، که پرترددترین مرز به شمار می آید و ارائه خدمات به زائران امام حسین )ع( اعالم 
آمادگی کردند. با این همه هنوز زیرســاخت های راه دراین استان تکمیل نشده و نیازمند بودجه 
است. پروژه ایالم به مهران که در ایام اربعین مسیری پرتردد است، بعد از سال ها هنوز به سرانجام 
نرسیده و در سال های گذشته به علت افزایش تردد در مسیر ایالم، مهران به ویژه در ایام اربعین به 
دلیل ضعف زیرساخت ها، سوانح رانندگی دراین مسیر زیاد بود. همچنین به دلیل کم عرض بودن 
مسیر، با افزایش ترددها شاهد گره های ترافیکی در نقاط مختلف بودیم که این موضوع مشکالت 
بسیاری را برای رانندگان و همچنین زوار به دنبال داشت. به گفته مدیرکل راه وشهرسازی استان 
ایالم، 75درصد از بزرگراه ایالم- مهران از ۲خطه به بزرگراه ۴خطه ارتقا یافته است و برخی اقدام ها 
شامل احداث تونل و پل، تقاطع های غیرهمسطح، برداشت ترانشه های بزرگ و کنترل رانش ها هم 
اکنون درحال انجام است. عبداهلل بهادری توضیح می دهد که قطعه اول ساخت بزرگراه ایالم، مهران 
به طول 11 کیلومتر در دست اجراســت که 5کیلومتر از مسیر به بهره برداری رسیده و 6کیلومتر 
در دست اقدام است. طول قطعه دوم 19کیلومتراســت که 13کیلومتر زیربار ترافیک قرار دارد و 
6کیلومتر باقی مانده در دست اجراست. همچنین طول قطعه سوم بزرگراه ایالم، مهران 3۰کیلومتر 
است و هم اکنون ساخت پل های بزرگ و 8 کیلومتر باند دوم کنجانچم درحال انجام است. او معتقد 
است کمبود اعتبار، مشــکل کندی روند اجرای پروژه ایالم به مهران است و باید مسئوالن ارشد 
استانی به این پروژه توجه ویژه ای داشته باشند و با تامین اعتبار به موقع، برای تسریع در تکمیل آن 

اقدام کنند.

خوزستان
جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان دشــت آزادگان به عنوان شهرستان مرزی 
خوزستان، که مسیر پیاده روی اربعین محسوب می شود، اعالم کرده است بیشتر موکب های 
اربعین حسینی مستقر در پایانه چذابه، اقدام به ساخت وساز و تکمیل ساختمان برای تامین 
رفاه و آسایش زائران اربعین کرده اند. تعدادی از این موکب ها درحد توان مالی برای رفاه بیشتر 
زائران با نصب و راه اندازی سامانه های خنک کننده محیط ساختمان و نصب آب سردکن، خود را 
آماده پذیرایی از زائران اربعین امسال می کنند.فرماندار دشت آزادگان دراین زمینه با بیان اینکه 
امکانات برای برگزاری مراسم پیاده روی اربعین حسینی فراهم است، می گوید: امسال ۴استان 
به عنوان استان معین ستاد اربعین حسینی شهرستان دشت آزادگان تعیین شده است. به گفته 
حمید سیالوی، بهبود وضعیت راه های مسیر زائران، تامین آب آشامیدنی زوار و مواکب، روکش 
آسفالت پل ها ، تکمیل پروژه پایانه مرزی تا قبل از اربعین حسینی، کاشت درختان و فضای سبز 
در اطراف مسیرها و مواکب، بررسی وضعیت برق موکب ها و مسیرها و تقویت روشنایی جاده ها 
و پل های ارتباطی، آماده سازی پارکینگ ها، پیگیری آغاز به کار پروژه درمانگاه در محل پایانه، 
ساماندهی وضعیت پسماند و فاضالب موکب ها، استقرار واحدهای صدور ویزا در شهرستان، 
استقرار نمایندگی های بیمه حوادث در پایانه، اجرای پروژه روشنایی کمربندی سوسنگرد به 
بستان از پروژه هایی است که همه آنها باید تا پایان شــهریور به پایان برسد.همچنین اهدای 
زمین به موکب داران، شناسنامه دار کردن هیات ها، استقرار موکب ها در مسیرهای تردد زوار، 
استقرار اکیپ های امدادی در مســیرهای زوار، آماده باش همه پایگاه های 
امداد و نجات و تجهیز مساجد بین راهی برای اسکان موقت زائران 
از اقدام هایی است که در سال های گذشته انجام شده است. 
امســال با توجه به انجام واکسیناســیون کرونا احتمال 
برگزاری این مراسم وجود دارد؛ به همین منظور فرمانداران 
شهرســتان های واقع در مســیر پیاد روی اربعین درحال 

آماده سازی امکانات هستند.

همشهری در پرونده ویژه ای، آماده سازی 

مسیر برای زائران اربعین را در 5  استان 

کشور بررسی  کرده است

از نهادهای مربوط خبر می رسد هماهنگی ها برای برگزاری راهپیمايي عظیم اربعین درحال انجام است 
تا درسال جاری دوباره شــاهد برپايی اين آيین شکوهمند شیعیان جهان باشیم؛ آيینی که سال گذشته 
به دلیل شرايط ويژه در سايه شیوع کرونا، زمینه مناسب برای ورود زائران خارجی به کربال فراهم نشد و 
عاشقان اباعبداهلل الحسین)ع( به ويژه در ايران موفق نشدند دراين تجمع بزرگ شیعیان جهان حضور يابند. 
اکنون اما مسئوالن مربوط از آغاز ثبت نام متقاضیان پروانه موکب داری برای اربعین ۱۴۰۰ خبر می دهند و 
اعالم می کنند تدابیر الزم درباره 2 احتمال برگزاری عمومی )بدون محدوديت( يا محدودشده و با تعداد 
کمتر زائران در اربعین انديشیده شده اســت.دراين میان اگرچه مسئوالن 2 کشور ايران و عراق درباره 
چگونگی برگزاری پیاده روی اربعین امسال تصمیم نهايی را نگرفته اند، اما آن گونه که از اخبار برمی آيد، 
برنامه ريزی ها برای هر دو احتمال درحال انجام و قرار اســت در صورت صدور اجازه ازسوی مسئوالن 

مربوط برای برگزاری بدون محدوديت مراسم، موکب های ايرانی با همه ظرفیت به مناطق مشخص شده 
در مرز، مسیر پیاده روی نجف تا کربال و شهرهای زيارتی عراق اعزام شوند و با رعايت دستورالعمل های 
بهداشتی فعالیت کنند.هرساله در موسم برگزاری راهپیمايي عظیم اربعین در شهرهای مختلف کشور و 
به ويژه شهرهای غربی و جنوبی ايران حال وهوای شورانگیزی برپاست و همه در تالشند شرايط مناسبی 
را برای زائران حرم امام حسین)ع( فراهم کنند. براين اســاس برخی استان های کشور بیش از ديگران 
درگیر مهیا کردن زيرساخت های موردنیاز می شوند. کرمانشاه، ايالم و خوزستان از استان هايی محسوب 
می شوند که هرسال پذيرای حجم زيادی از زائران کربالی معلی هستند. اين درحالی است که برخی ديگر 
از استان ها مانند سیستان وبلوچستان يا همدان نیز در مسیر زائران پیاده قرار دارند.يکی از موضوع هايی 
که هرسال در موسم برگزاری مراسم اربعین مطرح می شود، وجود برخی ضعف های زيرساختی در زمینه 

خدمت رسانی به زائران اســت که بعضا با برخی مشکالت همراه می شــود و انتقاداتی را به دنبال دارد. 
ساماندهی وضعیت پايانه های مرزی و بهبود وضعیت حمل ونقل عمومی و به ويژه رفع مشکالت جاده ای 
موجود که گاهی اوقات زمینه ساز بروز حوادث ناگواری در مسیرهای منتهی به پايانه های مرزی می شود، 
از اقدام هايی است که مسئوالن استان های مرزی پذيرای زائران کربالی معلی در دستورکار قرار داده اند. 
اگرچه درسال های اخیر اقدام های قابل توجهی برای تقويت زيرساخت های موردنیاز برای پذيرش خیل 
عظیم زائران اربعین حسینی در استان های مرزی مرتبط انجام شده است، اما فاصله تا نقطه مطلوب زياد 
بوده که نیازمند توجه بیش از پیش مسئوالن مربوط است. دراين پرونده کوشیده ايم وضعیت زيرساخت های 
استان های مرتبط کشــور برای پذيرايی از زائران اربعین حســینی و میزان آمادگی آنها دراين حوزه و 
همچنین کارهای برزمین مانده از سال های گذشته را مورد بررســی قرار دهیم که در ادامه می خوانید.

سال98 پس از سال ها، کرمانشاه بار دیگر، افتخار میزبانی از زائران 
اباعبداهلل الحسین)ع( را پیدا کرد؛ هر چند که این میزبانی در سال 99 
و با وجود همه گیری ویروس کرونا لغو شد و بسیاری در حسرت حضور 
در راهپیمایی عظیم اربعین حســینی ماندند. این درحالی است که 
امسال هم بازگشایی مرزها و میزبانی از زوار اربعین درحد گمانه زنی 
است. با این وجود نخستین جلسه های ستاد اربعین استان کرمانشاه 
با محوریت آمادگی این استان برای میزبانی احتمالی از زائران اربعین 
تشکیل شده است و مسئوالن استان از آمادگی کامل کرمانشاه برای 
این میزبانی عظیم خبر می دهند؛ موضوعی کــه اگر با رفع نواقص 
سال های گذشته همراه شــود، می تواند بخش مهمی از مشکالت 
زائران ورودی به اســتان را رفع کند.در سال های گذشته مهم ترین 
مشکالت در مرز خســروی، ازدحام جمعیت پشــت مرزها بود که 
محدودیت های تردد ازسوی کشور عراق و ناامنی درآن سوی مرز از 
مهم ترین دالیل بروز چنین شرایطی بود. اربعین سال 1398،  بیش 
از 16۰هزار زائر ایراني از مرز خســروی عبور کردند و 135هزار زائر 
نیز مسیر برگشت خود را از مرز خسروی انتخاب کردند؛ موضوعی 
که نشان دهنده اهمیت محوری کرمانشــاه و پایانه های مرزی این 
استان در خدمت رســانی به زائران اربعین حسینی است. براساس 
آنچه مسئوالن ستاد اربعین در اســتان کرمانشاه می گویند، بیش 
از 99درصد مشکالت در اربعین سال 1398 مربوط به داخل کشور 
عراق بوده است که این مشــکالت باید با کمک عراقی ها رفع شود. 
دراین میان تعریض خروجی ها در مرز خســروی یکی از مشکالت 
زیرساختی بود که سال98 مشکالت زیادی را 

بــرای زوار ایجاد کرد و نیاز اســت خروجی مرز خســروی حداقل 
5 تا 6برابر شود.محدودیت فعالیت مرز خســروی نیز یکی دیگر از 
چالش هایی بود که زمینه ســاز ایجاد ازدحام و بروز مشــکالتی در 
تردد زوار در سال 98 شد که باید حداقل دراین ایام تردد در مرز ۲۴ 
ساعته شود. افزایش تعداد گیت های تردد زوار نیز موضوعی است که 
باید در میزبانی احتمالی زائران در سال جاری مورد توجه قرار گیرد. 
گازکشی مرز خسروی نیز نیازی ضروری برای خدمت رسانی مناسب 
به زائران دراین مرز در صورت میزبانی زائران اســت. دراین زمینه 
سال98 آشپزخانه های مستقر در مرز خسروی برای پذیرایی مطلوب 
از زائران و تهیه غذا با مشکالت بسیاری مواجه بودند که رفع آنها باید 
در برنامه ریزی های مسئوالن مربوط مدنظر قرار گیرد.اما دراین میان 
نکته مهم اینجاست که بودجه ای که برای میزبانی از زائران اربعین 
به استان کرمانشاه اختصاص داده شده، یک چهارم دیگر استان های 
مرتبط است که برای میزبانی شایسته و بدون نقص کافی نیست و 
باید مورد بازنگری قرار گیرد. امسال دراین زمینه حدود ۲۴میلیارد 
تومان به کرمانشاه اختصاص داده شــده و این درحالی است که به 
استان های ایالم و خوزســتان 1۰۰میلیارد تومان اختصاص داده 
شده است. اختصاص نیافتن بودجه کافی سبب می شود مشکالت 

زیرساختی موجود در پایانه های مرزی 
استان همچنان به قوت خود باقی باشد 

و پذیرایی از زائران کربالی معلی 
آنچنان که شایسته است، 

صورت نگیرد.

سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان دروازه ورود زائران هندی، پاکستانی و افعانستانی به ایران است. رسیدگی و خدمت رسانی به این زائران مستقیما 
برعهده سازمان حج و اوقاف این استان است، اما رسیدگی به امور زائران سیستان و بلوچستانی با نظارت این سازمان و از سوی نهاد های 
مرتبط دیگر انجام می شود.ســازمان حج و اوقاف اســتان برای انجام کارهای خدمت رسانی 5 کمیته تشــکیل داده تا همه فعالیت ها 
به طورکامل و بدون نقص اجرا شود. در سال 1398 و قبل از شیوع ویروس کرونا، 11۰ هزار زائر خارجی از نقاط مختلف مرزی وارد استان و 
در شهر زاهدان اسکان داده شدند و همه کمیته ها انواع خدمات موردنیاز مانند اسکان، بهداشت، ایاب و ذهاب، غذا و دیگر ملزومات را به این 
زائران ارائه دادند.اکنون کمیته هاي مذکور همچنان به قوت خود باقی هستند و همه زیرساخت ها نیز فراهم است و تنها مشکل موجود، عدم 
صدور مجوز به سازمان حج و اوقاف استان به دلیل شیوع ویروس کروناست، چراکه این روزها استان 
شرایط مناسبی دراین رابطه ندارد. طبق گزارش های مدیریت سازمان 
حج و اوقاف اســتان، هرگاه مجوز ورود زائران 
صادر شــود سیستان وبلوچستان آمادگی 
صددرصدی برای پذیرایی از زائران دارد. از 
نکات قابل توجه دراین زمینه، ارائه خدمات 
مختلف به زائران خارجی براساس شرایط 
بومی آنهاســت. به این معنی که در طول 
مراسم غذای مورد اســتفاده آن کشورها 
برای زائران خارجی طبخ می شــود. حتی 
شیوه اسکان و دیگر خدمات هم به همین 

منوال انجام می شود.

کرمانشاه

                  همدان



 پس از گذشت ماه ها از پایان مرمت خانه تاریخی حاج آقا علی درهای بسته خانه حاج  آقا علی 
در رفسنجان، بهره برداری از آن همچنان بالتکلیف مانده است

اگرچه اصفهان از صنعتی ترین استان ها به حساب می آید، اما در زمینه صنایع تبدیلی کشاورزی  رشد مناسبی نداشته است
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    کمبود بنزین در گیالن 
متأسفانه چند روزی است رانندگان در گیالن به پمپ بنزین رجوع می کنند و با شوک نبود 

بنزین مواجه می شوند؛ اتفاقی که ناگهانی رخ داده و درباره آن اطالع رسانی نشده است.
یک شهروند از گیالن 

   بوی نامطبوع فاضالب
فاضالب  خیابان  16متری سعیدی قم بوی نامطبوع و متعفن می دهد که این موضوع سبب 
ناراحتی مردم و ساکنان محل شده است. از مســئوالن مربوط درخواست می شود نسبت به 

رفع این مشکل اقدام کنند.
قاسمی از استان قم

  ضرورت توجه به باغ های سنجان و کرهرود
باغ های سنجان و کرهرود به عنوان ریه های شهر اراک محسوب می شوند که اکنون به دلیل 
کمبود آب و خشک شدن قنوات در معرض نابودي و تغییر کاربری قرار دارند. مسئوالن باید 

اقدامات مهم تری برای حفظ و احیا این باغ ها انجام دهند.
جمالي از استان مرکزی

     بازار تره بار
بازار تره بار شهرک بهشتی در حاشیه خیابان صدمتری مشهد اوضاع مناسبی ندارد. شهرداری 

این بازار را ساماندهی کند تا شهروندان بهتر بتوانند از خدمات آن استفاده کنند.
افشاری از خراسان رضوی 

کرمان با برخورداری از جاذبه های فراوان تاریخی، 
از استان هایی به حساب می آید که درصورت تدوین 
برنامه های منسجم در حوزه گردشگری، می تواند 
سهم ویژه ای از اقتصاد گردشگری کشــور را نصیب خود کند. 
برهمین اساس خانه های تاریخی کرمان نقشی اساسی در جذب 
گردشگران به این اســتان دارند؛ موضوعی که به نظر می رسد 
گسترش آن، نیازمند توجه ویژه مسئوالن مربوط است تا بلکه 
بتوان استفاده بهینه تری از چنین جاذبه های گردشگری داشت.

دراین میان یکی از مهم ترین جاذبه های گردشــگری کرمان 
در روستای قاسم آباد در نزدیکی شهر رفســنجان قرار گرفته 
اســت؛ خانه تاریخی »حاج  آقا علی« یــادگاری از عصر قاجار 
به حساب می آید که با معماری ویژه خود تحسین هر بیننده ای 

را برمی انگیزد.
اما نکته اینجاســت که با وجود اینکه مدت هاست مرمت آن به 
پایان رسیده است، همچنان بالاســتفاده مانده و درهای آن 
به روی بازدیدکنندگان قفل اســت؛ بنایی که 

متعلق به حاج آقا علی، معروف به زعیم اهلل رفسنجانی، از تجار 
صاحب نام عصر قاجار، بوده و با زیربنایی بیش از 7هزار مترمربع 
و مساحتی برابر با 12هزار مترمربع، 86اتاق دارد و در 4بخش 
اصلی ساختمان، یعنی حوضخانه، شاه نشین، پاییزی و زمستانی 

ساخته شده است.

معماری باشکوه
این خانه که از باشــکوه ترین نمونه های معمــاری عصر قاجار 
محســوب می شــود، با ویژگی های معماری بناهــای مناطق 
کویر، اتاق های زیبایی دارد که دور تا دور حیاط را فراگرفته اند 
و به اذعان بسیاری از کارشناســان و فعاالن این حوزه، به دلیل  
موقعیت مکانی، شــکوه معماری و وســعت زیادی که دارد، از 
منحصربه فردترین خانه های تاریخی کشــور به شمار می رود تا 
جایی که برخی بــه آن لقب »بزرگ ترین خانه خشــتی دنیا« 
هم داده اند؛ لقبی که به نظر می رســد با توجــه به ویژگی های 
معماری بنا، که سیمای شــکوهمندی به آن بخشیده، زیبنده 

این خانه است.
با وجود اهمیت و ارزش  تاریخــی خانه حاج  آقا علی، این بنا که 
مالکیت آن در اختیار اوقاف است، برای سالیان زیادی متروکه و 
مخروبه رها شده بود تا اینکه در سال 94 با حمایت استاندار وقت 
کرمان، بنیاد توسعه موقوفات استان کرمان به سراغ این خانه 

رفت تا مرمت شود.
استاندار وقت کرمان درآن زمان وعده  

می داد خانــه را مرمت و ثبت جهانی خواهند کــرد و برای آن 
کاربری هتل با استاندارد هتل های چهارستاره تعریف می کنند، 
اما مدت کوتاهی از مرمت آن نگذشــته بود که صدای اعتراض 
دوست داران میراث فرهنگی رفسنجان بلند شد که خانه را نه 

مرمت، بلکه »بزک« کرده اند.

انتقادها از مرمت خانه
از جملــه انتقادهایی که دراین زمینه مطرح می شــد، این بود 
که عالوه بر استفاده از مصالح ناهمگون با بنا، معماری خانه را 
دســت کاری کرده و تغییر داده اند و برخی عناصر مهم ازجمله  
آشــپزخانه  آن را حذف کرده اند. همچنیــن کنگره هایی روی 
دیوارها ایجاد کرده اند؛ در صورتی که در معماری اصیل بنا، این 

کنگره ها وجود نداشته است.
برهمین اساس گفته می شد ایوان های غربی را تخریب کرده اند 
که شبیه جبهه  شرقی شود، درحالی  که مستندات تاریخی ای 
وجود ندارد که نشان دهد جبهه  شرقی و غربی خانه با هم قرینه 
بوده اند. همچنین لوســترهایی در اتاق ها نصب شد که زیبایی 
ســقف ها را تحت تاثیر قرار می داد و در کــف آن نیز از پارکت 

استفاده شده است.
اگرچه درسال های اخیر مسئوالن مربوط در زمینه مرمت خانه 
حاج  آقا علی درباره انتقادها از شــیوه مرمت این خانه تاریخی 

واکنش صریحی نداشته اند، اما گفته می شود اخیرا مدیرعامل 
صندوق احیای بناهای تاریخی کشــور که از این خانه بازدید 
داشــته، به صراحت اعالم کرده اســت مرمــت خانه وضعیت 

مناسبی ندارد.

قفلی که باز نشده ماند
در کنار مرمــت غیراصولی این خانه تاریخی، بدون اســتفاده 
ماندن آن نیز به موضوعی مهم در حوزه میراث فرهنگی استان و 

شهرستان رفسنجان تبدیل شده است.
مسئوالن اداره اوقاف که از روز اول با هدف تبدیل خانه به یک 
مرکز گردشگری وارد این پروژه شده بودند، با پایان مرمت بنا 
و پس از تغییرات در مدیریت اوقاف و تغییر سیاست ها، به این 
نتیجه رسیدند که بهره برداری از آن را واگذار کنند، این درحالی  
بود که ازسوی صندوق توسعه موقوفات اعالم شد تا هزینه  مرمت 

خانه پرداخت نشود، مجوز واگذاری آن را صادر نخواهد شد.
با وجــود چنین شــرایطی، مســئوالن مربوط درپــی یافتن 
سرمایه گذار، در مهرماه 98 تصمیم گرفتند بنا را به شهرداری 
رفسنجان واگذار کنند و دراین راستا، قراردادی میان شهرداری 
و اداره اوقاف امضا و قرار شد در 3 دوره  سه ساله، یعنی 9سال، 
خانه در اختیار شهرداری باشد و دراین مدت، 6/5میلیارد تومان 

ازسوی شهرداری به اوقاف پرداخت شود.
برهمین اساس محمدرضا عظیمی ، شهردار وقت رفسنجان، 

درآن زمــان اعالم کــرد: »می خواهیــم خانه 
حاج آقاعلی به یــک مرکز اقامتی و 

محلی برای تعامالت اجتماعی و فرهنگی و برگزاری جشــن ها 
و مراســمات تبدیل شــود.« این گفته درحالی است که از آن 
زمان ماه ها می گذرد و درهای خانه همچنان بسته است، چراکه 
براســاس اعالم مســئوالن اداره میراث فرهنگی رفســنجان، 

شهرداری نتوانست تعهدهای خود را انجام دهد.

بخش خصوصی وارد می شود
پس از انصــراف شــهرداری از بهره برداری از خانــه، تصمیم 
مسئوالن مربوط بر آن شد که شــرکت مس در راستای انجام 
مسئولیت های اجتماعی خود و با توجه به همسایگی این خانه 
با معدن مس سرچشمه، بنا را تحویل بگیرد، اما این اتفاق هنوز 
رخ نداده و اوایل تیرماه جاری بود که مدیرعامل صندوق احیای 
بناهای تاریخی و فرهنگی کشور در گفت وگو با رسانه ها اعالم 
کرد: »امیدواریم بتوانیم در 6ماه آینده با همکاری سازمان اوقاف 
و امور خیریه، خانه حاج آقا علی را بــه بخش خصوصی واگذار 
کنیم.« تعلل در واگذاری این خانه  باشکوه قاجاری در رفسنجان 
و بهره برداری از آن در شرایطی است که کارشناسان معتقدند 
رونق گردشــگری، راهکار جایگزین برای توسعه اقتصادی این 
شهرستان است که اقتصاد پســته محور آن پس از بروز کم آبی 
شدید با مشــکالت عدیده ای مواجه شده اســت و داشته های 

میراثی، بزرگ ترین برگ برنده ای اســت که رفسنجان 
می تواند با آن، سهمی از سبد گردشگری 

کشور را از آن خود کند. 

اسماء  پورزنگی آبادی
خبرنگار

صدای همشهری

باغداری از پایه های مهم اقتصادی استان  حسنیه سادات مهدوي
اصفهان است که پیشینه ای به درازای خبرنگار

تاریخ این جلگــه حاصلخیز در مرکز 
ایران دارد.این باغ ها اکنون بیش از یک دهه خشکسالی را پشت سر گذاشته اند و 
با وجود بروز این فاجعه زیست محیطی، با تغییر الگوی کشت و الگوی آبیاری 
همچنان به بقای خود ادامه می دهند، اما ادامه حیات باغداری اصفهان، نیازمند 

وجود صنایع تبدیلی و مهم تر از آن، منابع آبی پایدار است.
 ازسوی دیگر باید گفت که امسال کم آبی باعث وارد آمدن خسارت 400میلیارد 
تومانی به باغ های شرق و غرب استان شده و با وجود تالش های بسیاری که برای 
حفظ باغداری استان در سال های اخیر صورت گرفته، اما هم اکنون40هزارهکتار 
از باغ های استان در معرض خطر قرار دارند، به گونه ای که با ادامه خشکسالی دوام 
نخواهند آورد؛ ادامه حیات پهنه عظیمی از گیاهان و جانداران و حیات اقتصادی 
مردم مرکز ایران برای زنده ماندن، نیازمند جاری شدن آب در زاینده رود است.

بهار پر رونق
استان اصفهان با حدود 80هزار هکتار باغ میوه، ظرفیت تولید ساالنه 600هزار تن 
انواع میوه را داراست و این محصوالت باغی انواع میوه های دانه دار، هسته دار و 
خشک را شامل می شود. مسئول امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان در زمینه تنوع و فراوانی میوه ها در باغ های استان می گوید: در فصل 
بهار دراین باغ ها آلبالو، گیالس و گوجه سبز تولید شدند و 15هزارتن از 
این سه محصول به بازار عرضه شد که عالوه بر تأمین نیاز استان، به 
خارج از آن هم صادر شد. احمد رئیس زاده ادامه می دهد: 
اکنون میوه هایی ازجمله آلو، هلو و شلیل 
در دست برداشت و عرضه به 

بازار است که پیش بینی می کنیم 17هزار تن از این محصوالت را از باغ های استان 
برداشت کنیم.به گفته وی، همچنین باغ های زردآلوی استان امسال 16هزار و 
200تن از این میوه پرطرفدار را روانه بازار کردند و درمجموع حجم تولید میوه های 

هسته دار استان به حدود 72هزارتن می رسد.

ارمغان فصل ها
استان اصفهان در فصل تابســتان نیز باغ هایی حاصلخیز دارد و محصوالت باغی 
میوه های دانه دار استان مانند سیب، گالبی و به تا پایان فصل تابستان و اوایل مهرماه 

برداشت می شوند.
رئیس امور باغداری ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان دراین باره نیز 
می گوید: پیش بینی می شود در باغ های استان 280هزارتن محصول سیب، گالبی 
و به برداشت شــود. البته در کنار اینها میوه های دانه ریزی مانند انگور و توت هم 
با پیش بینی 65هزارتن تولید در شهریور امسال، قرار دارند. رئیس زاده همچنین 
عنوان می کند: پیش بینی شده است که امسال از باغ های استان 11هزار تن پسته، 
12هزار تن بادام و 7هزار تن گردو در دسته میوه های خشک برداشت شود. به گفته 
وی از میان میوه های گرمسیری نیز انار، خرما و زیتون در استان تولید می شود که 

برداشت 85هزار تن انار و هزار تن زیتون در مهر و آبان قابل انتظار است.

جدال با سال های خشک
باغداری از مزیت های اقتصادی استان اصفهان است و حدود یک ششم، معادل 
19درصد از تولیدات استان به محصوالت باغی اختصاص دارد. شهرستان های 
سمیرم، فریدون شهر، خوانسار، نوریجان و نجف آباد بیشترین باغ های استان را در 
خود جای داده اند، اما تقریباً در همه شهرستان های استان حرفه باغداری وجود 
دارد. گفتنی است که با وجود خشکسالی، تولید محصوالت باغی در طول این 

سال ها هیچ کاهش محسوسی نداشته است.
 به گفته رئیس زاده، رئیس امور باغداری سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

این موضوع مرهون تغییر الگوی کشت و همچنین حرکت باغداری به سمت 
کشت گیاهان دارویی و باغی مقاوم در برابر کم آبی همچون بادام، زیتون، انار، 
پسته، گل محمدی و زرشک بوده است. وی یادآور می شود: ازسوی دیگر 
تغذیه مناسب باغ ها باعث شده است میزان تولید در واحد سطح افزایش 
پیدا کند.تغییر الگوی آبیاری از آبیاری غرقابی به آبیاری 

قطره ای تأثیر به سزایی در مدیریت مصرف 

منابع آبی در کشاورزی داشته است؛ موضوعی که با استقبال مردم و حمایت دولت 
اجرایی شد. این طرح به طور جدی در سراسر استان پیگیری شد، به نحوی که در 
بسیاری از باغ ها هم که امکان اجرای سامانه های قطره ای وجود نداشت، عملیات 
انتقال آب به وسیله لوله انجام شد، کانال های آبرسانی خاکی و قدیمی حذف شدند 
و انتقال آب از مبدأ یعنی چاه، قنات یا... هم به صورت لوله به باغ انتقال یافت و به 

این ترتیب هدررفت آب به شدت کاهش پیدا کرد.

افزایش سودآوری و اشتغال زایی
 اصفهان تنها در زمینه میوه های گرمسیری مانند موز، انبه و آناناس یک استان 
واردکننده است و در حوزه میوه های دیگر صادرکننده به استان های دیگر و حتی 
خارج از کشور محسوب می شــود که این موضوع بیانگر میزان پیشرفت و رونق 

باالی باغداری دراین خطه است.
هرچند اصفهان از صنعتی ترین استان های ایران به حساب می آید، اما در زمینه 
صنایع تبدیلی چنان که باید و شاید رشد مناسبی نداشته است. با اینکه خطوط 
بسته بندی و سردخانه های نسبتاً خوبی در ســطح استان فعالیت می کنند، اما 
اصفهان همچنان نیازمند راه اندازی واحدهای چیپس میوه و تولید آبمیوه است تا 

هم شاهد افزایش سودآوری و هم ایجاد اشتغال پایدار در استان باشیم.
ازسوی دیگر با توجه به وسعت باغداری و حجم تولید محصوالت در استان، حرکت 

به سمت فراوری محصوالت، هم سود حاصل از فروش محصوالت 
را باال می برد و هم محصوالت اولیه کــه در اختیار کارخانه های 

داخلی برای تولید محصوالت فراوری شده 
قرار می گیرد، ارزان تر و باکیفیت تر 

خواهد بود.

صنایع تبدیلی، ناجی باغداری اصفهان

 چهارشنبه 16تير 1400 
شماره 8263 

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.
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