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بسياري از كارشناسان با نااميدي نتايج كاروان ايران در 
المپيك را پيش بيني مي كنند  اما عليرضا رضايي، معتقد است 

كشتي از آبروي ورزش ايران دفاع مي كند 

بررسي شيوه انتخاب بهترين 
بازيكن جام و تيم منتخب 

يورو 2020

 در هفته پاياني ليگ يك 3تيم 57 امتيازي هستند
  صعود فجرسپاسي 99درصد قطعي است

 تيم دوم هم تهراني خواهد بود

   كشتي آزاد
 يك طال مي گيرد 

   دوناروما 
چگونه بهترين شد

   بعد از7 سال 
شيراز در يك قدمي ليگ برتر
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یادداشت
مناف يحيي پور؛ روزنامه نگار

نوجوانان و جوانان امروز و فرداي شــهر و کشورمان را کتابخوان، بافرهنگ و 
هنردوســت مي خواهیم یا قمه کش، خالفكار و هل من مبارزطلب در کوي و 
برزن؟ نمي توان انكار کرد که نگاه، رفتار و چگونگي تعامل ما با دیگران و به ویژه 
با کودکان و نوجوانان، در شكل گیري شخصیت و نگاه شهروندان، مخصوصاً 
نسل  جدید به زندگي تأثیرگذار است و تصمیم گیري هاي ما از خانه، خانواده 
و مدرسه گرفته تا شهر و کشــور در چگونگي رفتار شهروندان امروز و فرداي 

جامعه نقش دارد.
اینكه مشهور است پیامبر خدا )ص( در روزي که خود رطب خورده بود، حاضر 
نشد حتي با دلیلي قابل قبول کودکي را از رطب خوردن منع کند و نخواست 
موضوع را توجیه کند که این منع به خاطر سالمتي خود کودك است یا اینكه 
کودك از رطب خوردن او که خبر نداشت یا... نشانه اي است از اهمیت چگونگي 
سخن گفتن و رفتار با شهروندان. این روایت مشهور مي گوید که باید با شیوه  
درست با مردم سخن گفت و رفتار کرد تا در جامعه نیز شاهد رفتاري متناسب 

با آن باشیم.
این روزها یك  ویدئوي قمه کشي نوجواني در دعواي گروهي از نوجوانان متولد 
دهه80 شمسي، در شبكه هاي اجتماعي و رسانه ها دست به دست مي شود. 
به نظر مي رســد این ویدئو زنگ خطر را بلندتر از هر زمــان دیگري، براي ما 
به صدا درآورده است و الزم اســت هم خانواده ها و رسانه ها و هم مسئوالن و 
کارشناسان پیام این قمه کشي نوجوانانه را در کنار آمار نگران کننده دعواها 
و خشونت هاي کالمي و فیزیكي و زورگیرهاي مكرر در سطح جامعه دریافت 

و تحلیل کنند.
در اینجا مي توان به پرسش آغاز یادداشت بازگشت که مي خواهیم نوجوان و 
جوان و کاًل شهروند جامعه بیشتر در کدام دسته جاي بگیرد؟ و به دنبال آن 
این پرسش را طرح کنیم که چه کار کرده ایم و چه ِکشته ایم که امروز محصول 

آن این همه خشونت و دعوا و... شده است؟
گمان مي کنم یكي از ِکشــته ها، بي انصافي و کم انصافي است که به رغم همه 
ادعاهاي مســلماني  و تمدن و...، در میان ما متاع کمیابي شده است. بي آنكه 
بخواهم درباره  تك تك تصمیم گیري ها و مصوبات شــوراي شــهر تهران و 
شــهرداري تهران داوري کنم، که نه من چنین اشراف و صالحیتي دارم و نه 
اینجا مجال آن است، مي خواهم از یك دســته از مصوبات و اقدامات شورا و 
شــهرداري یاد کنم؛ نامگذاري معابر و مكان هاي شهر به نام بزرگان و تالش 
براي دیدن کودکان و نوجوانان و آشتي شهر در حد امكان با اخالق و زیبایي 

و کودکي.
شگفت آنكه همین دسته از تصمیم ها و اقدامات، آماج بیشترین حمله ها قرار 
گرفته و از رد ناموجه مصوبه تا برخورد تمسخرآمیز و دادن لقب هاي ناپسند، 
در این زمینه همه را در حق شورا و شــهرداري روا داشته اند و گویي این قوم 
مســلمان به اینجا که مي رســند هیچ نیازي نمي بینند دعوت قرآن کریم را 
بشنوند که مي فرماید: »دشمني با اشــخاص و اقوام، شما را به انحراف از حق 
نكشاند«. این شورا را متهم به بازي اسم و فامیل مي کنند و مدعي مي شوند که 
شورا جز نامگذاري کاري نكرده و هرجا هم که بتوانند اختیارات شورا را در این 

زمینه محدود مي کنند. حال آنكه این یكي از کارهاي 
خوب شوراي پنجم شهرتهران است و اگر نقدي بر دیگر 

تصمیم هاي شورا هم داشته باشیم نباید این دسته تصمیم گیري هاي خوب 
را نادیده بگیریم.

مي خواهیم کدام یك در دست شهروندان باشد
كتاب بهتر است يا قمه؟

در حاشیه رد مصوبه  شوراي شهر در نامگذاري 4 خیابان به 
نام بزرگان ادبیات کودك

نگاه
مرتضي كاردر؛ روزنامه نگار

اصغر فرهادي در مقام سینماگري ایراني جایگاهي 
یگانه در ســینماي جهان یافته است؛ جایگاهي که 
ویژه خود اوست و با هیچ کدام از فیلمسازان نامدار 

ایراني قابل مقایسه نیست. او جهاني ترین کارگردان سینماي ایران است.
در میان ســینماگران ایراني کم نیستند کساني که در ســال هاي گذشته به 
چهره هاي جهاني تبدیل شده اند و در جشنواره هاي بین المللي و میان تماشاگران 
نخبه سینما طرفداران خود را یافته اند. کم نیستند سینماگراني که به رسانه ها 
و کتاب های مرجع  بین المللي راه یافته اند و نویســندگان نامدار سینما درباره 
آثارشان نوشته اند. نام هاي بسیاري را مي توان به عنوان فیلمسازان بین المللي 
سینماي ایران فهرست کرد؛ مثل محســن مخملباف، ابوالفضل جلیلي، جعفر 
پناهي، مجید مجیدي، بهمن قبادي، شهرام مكري و دیگران. بي تردید در صدر 
فهرست عباس کیارستمي قرار مي گیرد که شهرت جهاني و جایگاه او در تاریخ 
سینما با کمتر فیلمسازي قابل مقایسه است، اما حكایت اصغر فرهادي با همه 

فیلمسازان نامدار ایراني، حتي عباس کیارستمي، فرق مي کند.
ســینماگران ایراني در عرصه هاي بین المللي ذیل فیلمســازان جریــان آلترناتیو 
)بدیل( قرار مي گیرند. آنها بیشتر نزد تماشــاگران حرفه اي سینما و نظریه پردازان 
و سینمایی نویسان و مخاطبان جشنواره هاي جهاني اهمیت دارند که به سبك ها و 
جریان هاي متفاوت سینما توجه مي کنند. بعضي از آنها به دلیل ارزش هاي تجربي شان 
در فیلمسازي مورد توجه قرار گرفته اند و بعضي دیگر به خاطر تصویري که از ایران، 
به عنوان گوشه اي ناشناخته براي بســیاري از مردم جهان به دست داده اند، اهمیت 
یافته اند. حتي عباس کیارستمي که نامدارترین فیلمساز ایران در جهان است، یكي از 
مهم ترین یا شاید بتوان گفت مهم ترین سینماگر جریان بدیل سینما در سال های اخیر 
است، اما هیچ کدام از سینماگران ایراني به بدنه سینماي جهان راه نیافته اند؛ به گونه اي 

که عموم تماشاگران بتوانند در شمار مخاطبانشان قرار بگیرند. 
اصغر فرهادي هم شــهرت خود را ابتدا از جشنواره ها کســب کرد و پا در راهي 
گذاشت که پیش تر دیگر سینماگران ایراني در جشنواره هاي بین المللي هموار 
کرده بودند، اما پس از جایزه اسكار »جدایي نادر از سیمین« اقبال عام یافت و از 
آن زمان تا امروز همه فیلم هاي او در سینماهاي اقصي نقاط دنیا، به طور گسترده، 

به نمایش عمومي درآمده اند و بسیاري به تماشاي آنها نشسته اند. 
نوع ســرمایه گذاران و پخش کنندگان جهاني فیلم هــاي بعدي اصغر فرهادي 
مثل »گذشته« و »فروشنده« و »همه مي دانند« و البته ترکیب بازیگران نامدار 
جهانی که در فیلم »همه مي دانند« جلوي دوربین او قرار گرفته اند، نشان مي دهد 
که اصغر فرهادي به فیلمســازي براي عموم تماشاگران دنیا تبدیل شده است. 
بي تردید او فیلمسازي صاحب سبك و اغلب نخبه گرا به شــمار مي رود، اما نه 
فیلمسازي که فقط تماشاگران خاص و دوستداران سینمایي متفاوت از جریان 
بدیل بتوانند مخاطبان او باشــند، بلكه عموم تماشــاگران در شمار مخاطبان 
فیلم هاي او قرار مي گیرند. چه سبك قصه گویی و درون مایه های داستان های او 

نیز به گونه ای است که برای عموم تماشاگران جذاب است.  
در عین حال، شاید مهم تر از همه براي ما این است که رابطه فرهادي با سینماي 
ایران و تماشاگران ایراني هیچ گاه قطع نشده و او در نهایت پس از یكی دو تجربه 
به  سراغ سینماي ایران آمده است. بدین ترتیب او هم تماشاگران ایرانی را به شمار 
بینندگان فیلم های بین المللی خود افزوده است و هم بازیگران و دستیاران ایرانی 
خود را به جهان شناسانده است.  حاال »قهرمان« در جشنواره کن به نمایش درآمده است. 
فیلمی که بار دیگر محصول بازیگران و عوامل ایرانی است. نمایش قهرمان در کن آغاز سفر فیلم 
تازه اصغر فرهادي در دور دنیاست. خبرها حاکي از این است که فیلم به زودي در 30کشور به طور 
همزمان پخش خواهد شد. »قهرمان« ادامه راهي است که اصغر فرهادي، در مقام فیلمسازي 

جهاني، در10 سال گذشته پیموده است. او اکنون جهاني ترین فیلمساز سینماي ایران است.

جهاني ترين فيلمساز 
سينماي ايران

صفحه17

رئیس ستاد اجرایي فرمان امام:
700 هزار دوز واكسن بركت تحويل وزارت بهداشت شد

 به منظور ارائه خدمات اجتماعي و تأمین اقالم کمك توانبخشــي به نیازمنــدان به ویژه افراد داراي 
معلولیت، تفاهمنامه اي بین بنیاد 15خرداِد ســتاد اجرایي فرمان امام و سازمان بهزیستي کشور به 
امضا رسید. محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایي فرمان امام در این مراسم گفت: ایجاد 9هزارشغل طي 
2 سال براي مددجویان بهزیستي توسط بنیاد برکت، اهداي هزاران بسته معیشتي، تأمین مسكن 
براي خانواده هاي داراي 2 معلول به باال و اهداي 27هزار ویلچر براي افراد ناتوان حرکتي، بخشي از این 
خدمات است که توسط ستاد اجرایي فرمان امام صورت گرفته است. او درخصوص نخستین واکسن 
ایراني کرونا و روند تولید و تحویل آن نیز گفت: از 25خــرداد و پس از اعطاي مجوز تزریق اضطراري 
واکسن توسط وزارت بهداشت، سرعت تولید واکسن کوو ایران برکت را در کارخانه شفافارمد افزایش 
دادیم و تا 22تیرماه نزدیك به 3میلیون دوز ازاین واکســن تولید شده که در حال طي فرایند تست 
استریل هستند و ازاین تعداد 700هزار دوز تحویل وزارت بهداشت شده و 200هزار دوز دیگر نیز درحال 
آماده سازي است. مخبر به راه اندازي خط دوم تولید واکسن کوو ایران برکت نیز اشاره کرد و گفت: از 
هفته اول مردادماه هرهفته یك میلیون و 200هزار دوز واکسن کرونا تحویل وزارت بهداشت مي دهیم 
که با راه اندازي خط دوم از اوایل مرداد، این عدد به حداقل 2میلیون دوز در هفته خواهد رسید و همانطور 

که وعده دادیم تا پایان شهریور حداقل 50میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت تولید خواهیم کرد.

ادامه 
در صفحه 21

 بازيافت از مبدأ 
با دستگاه امحای 

پالستيک

جدال مسئوالن 
مرگ مردم

دستـــــگاه هاي خوددریافــت 
پالســتیك RVM که با همكاري 
ســه جانبه شــهرداري تهــران، 
ســازمان UNDP )برنامه عمران 
ملل متحد( و ژاپن ســاخته شده 
اســت، به مناســبت روز جهاني 
بدون پالســتیك رونمایي شــد. 
شــهردار تهران که به مناســبت 
پویش سه شنبه هاي بدون خودرو 
بــا دوچرخه بــه محــل کار خود 
رفته بــود، در این مراســم گفت: 
دستگاه هاي امحای پالستیك که 
ساخت شــرکت هاي دانش بنیان 
داخلي اســت با همكاري و تامین 
اعتبــار دولت ژاپن و بــا همكاري 
ایران به صورت کار مشترك صورت 

گرفته است.  صفحه3 را بخوانید.

 مــرگ همچنــان در سیســتان و 
بلوچســتان مي تازد اما مســئوالن 
مشــغول دعواهاي سیاسي هستند 
و محدودیت هاي روزهاي گذشــته 
رنگ باخته است. با آنكه بیشتر نقاط 
استان روي نقشــه قرمز هستند و 
بیمارســتان ها مملــو از بیمــاران 
کرونایي، تعطیــالت نیم بند بازارها 
هم تمام و از روز گذشته )سه شنبه( 
مغازه ها رســما باز شــده  اســت. 
درحالي که عده اي بــه روال زندگي 
عادي برگشــته اند، برخــي نگران 
اوج گیري دوبــاره کرونا در روزهاي 

آینده هستند. صفحه6 را بخوانید.

با همكاري سه جانبه شهرداري 
تهران، سازمان برنامه عمران 

ملل متحد و کشور ژاپن، دستگاه 
خوددریافت پالستیك، ساخته و 

رونمایي شد

کرونا همچنان در 
سیستان وبلوچستان جوالن مي دهد 

اما مسئوالن وزارت بهداشت و 
مقامات  استان درگیر دعواهاي 

سیاسي خودشان شده اند

همشهری در گفت و گو با رؤسای چند بیمارستان  دولتی مشكالت مالی 
نظام بهداشت و درمان در روزهای سخت مقابله با موج جدید کرونا را 

بررسی می کند

تحقیق و تفحص شورای شهر از واگذاری امالك شهرداري تهران به صحن رسید
 رئیس کمیته اقتصادي و تنظیم مقررات شــوراي شــهر دیروز در جریان ارائه گزارش تحقیق و تفحص واگذاري امالك 
شهرداري تهران به اهمیت و استحقاق توسعه پایتخت اشــاره کرد و گفت: »تهران مي تواند توسعه پیدا کند و استحقاق 
توسعه و برخورداري از هواي سالم و حمل ونقل عمومي مناســب را دارد؛ به شرط اینكه مدیریت جهادي، سالم، قانونمدار 
و پاسخگو باشــد. نتیجه عدم وجود این مشخصه ها در مدیریت گذشته باقي گذاشــتن 69هزار میلیارد تومان بدهي بوده 

است.« صفحه3 را بخوانید.

ورود نقدینگي به بازارسهام شتاب گرفته، ظرف 15روز 1500میلیارد تومان 
نقدینگي تازه وارد بورس شده است

صفحه12

صفحه5

گزارش 10سال واگذاری امالک شهر

پول های تازه در راه بورس

 قهرمان 
روی فرش قرمز
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انتخاب معاون اول قوه قضاييه 
اسماعيلي در نشست ديروز  اعالم كرد: 
حجت االسالم محمد مصدق به عنوان 
معاون اول قوه قضاييه انتخاب شدند 
و كارشان را در مسئوليت جديد آغاز 
خواهند كرد. ايشان تاكنون به عنوان 
رئيس ديوان عدالت اداري مشــغول 
بودند و از امــروز به عنوان معاون اول 

جديد مشغول به كار خواهند شدند.

ث
مك

   حادثه انفجار در پارك ملت خرابكاري  نيست
ربيعي در نشست ديروزش با خبرنگاران همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر علت و عوامل صداي انفجار بامداد جمعه در 
پارك ملت، گفت: بررسي ها نشان مي دهد صداي انفجار شنيده شده، ناشي از ايجاد يك گودال در بخشي از پارك بوده كه 
محموله اي از مخلوط بنزين و گازوئيل درون حفره اي جاسازي شده بود؛ تاكنون هم هيچ شواهدي درخصوص امنيتي بودن 
موضوع،  از طرف دستگاه هاي اطالعاتي و امنيتي ارائه نشده است؛ البته دستگاه هاي ذيربط براي شناسايي اقدام كنندگان، 
اقدامات الزم را پيگيري مي كنند. طبق گزارش ارائه شــده از ســوي وزارت كشــور، اين حادثه به هيچ عنوان شبيه 

خرابكاري هاي اخير نيست. با اين حال، به محض دريافت اطالعات جديد، حتما به افكار عمومي توضيح داده خواهد شد.

   ضرورت كنارگذاشتن نگاه هاي جناحي براي 
پيشبرد امور

ابراهيم رئيســي، رئيس جمهور منتخب در ادامه ديدارهايش با مراجع 
تقليد با آيت اهلل العظمي عبداهلل جوادي آملي ديدار و گفت وگو كرد. او در 
اين ديدار تأكيد كرد كه كنار گذاشتن نگاه هاي جناحي از الزامات حركت 

كشور در مسير پيشرفت است.
به گزارش روابط  عمومي دفتر رئيس جمهور منتخب، ابراهيم رئيسي در 
ديدار با آيت اهلل العظمي عبداهلل جوادي آملي با تشكر از نقش آفريني 
ايشــان در عرصه هاي مختلف به ويژه انتخابات اخير، اظهار كرد: در پي 
انتخابات اخير مردم اميد به تغيير وضعيت پيدا كرده اند. وي تصريح كرد: 
يكي از الزامات به فعليت رســاندن ظرفيت هاي كشور براي پيشرفت و 
آباداني اين است كه نگاه هاي شخصي و جناحي را كنار گذاشته و هر كسي 

مي تواند در مسير پيشرفت و تحول كشور اثرگذار باشد، به ميدان بيايد.
 آيت اهلل جوادي آملي نيز با اشاره به فرازهايي از نهج البالغه مردم را در 
نظر حضرت علي)ع( دو دسته دانســت و گفت: حضرت اگر چه رفتار و 
كردار مردم كوفه را نكوهش مي كنند، اما در نامه مهمي كه به مالك اشتر 
مي نويسند، مردم را همچون نماز ستون دين و شايسته خدمت بي منت 
معرفي مي كنند. اين مرجع تقليد در بخش ديگري از سخنانش با اشاره 
به آياتي از قرآن كريم تصريح كرد: قرآن تأكيد دارد كه زير بار هر صلحي 
نبايد رفت. برخي سازش ها هست كه ظاهرش سازش، اما باطنش سوزش 

است و لذا به دستور قرآن نبايد زير بار آنها رفت.

منتخب

شورای نگهبان

 فسادزدايي
 اولين مأموريت دولت سيزدهم
 رئيسي، كميته اي متشكل از دستگاه هاي اجرايي 

و اطالعاتي را مأمور مقابله با فساد كرد

شوراي نگهبان 41ساله شد
 اعضاي شوراي نگهبان با صدور بيانيه اي تحريم اعضا از سوي 

استكبار جهاني را مدال افتخار خود دانستند

رئيس جمهور منتخــب ديروز كميته اي متشــكل از روســاي 
دستگاه هاي نظارتي و اطالعاتي كشــور را مأمور كرد تا پيش از 
زمان رسمي استقرار دولت جديد، راهكارهاي اجرايي براي ايجاد 
تحول در ســازوكارهاي فســادزداي دولت و اقدامات اولويت دار 

پيشنهاد دهد.
تدوين دســتورالعمل ها و ابالغيه هاي موردنياز به منظور اصالح 
ســازوكارهاي اقتصادي فســادآفرين و رانت زا، زمينه هاي بروز 
فساد و نيز پيشگيري از وقوع جرم در نظام بانكي، ماليات، گمرك، 
مناقصات  دولتي، قاچاق ســازمان يافته و ارائه نقشه راه عملياتي 
براي ايجاد شــفافيت در نظامات اقتصادي كشور و تحقق سامانه 
جامع اطالعات اقتصادي كشور، ازجمله ماموريت هاي محوله به 

اين كميته است.
به گزارش ميزان، سيد ابراهيم رئيســي در ابتداي اين جلسه   با 
اشاره به اين نكته كه يكي از انتظارات مردم از دولت جديد ريشه 
كني فساد است، ادامه داد: آغاز اين كار تا زمان استقرار دولت نبايد 
به تأخير بيفتد و زمينه هاي آن از االن بايد فراهم شــود تا در روز 

نخست تشكيل دولت، اقدامات عيني را آغاز كنيم.
او ادامه داد: آسيب شناســي هاي انجام شده توسط دستگاه هاي 

نظارتي را ما بايد به آسيب زدايي تبديل كنيم.
رئيس جمهور منتخب با اشــاره به حضور روســاي دستگاه ها و 
نهادهــاي مختلف نظارتي در اين جلســه گفت: انتظــار بنده از 
اين جلسه با توجه به انباشــت »تجربه مبارزه با فساد« و داشتن 
»آسيب شناســي خوب از دســتگاه هاي اجرايي« و »شــناخت 
قابل قبول از بسترهاي توليد فساد در دولت« اين است كه اوال نتايج 
حاصل از آسيب شناســي دســتگاه هاي اجرايي و اطالعات خود 
درخصوص »بسترها«، »ريشه ها« و »گلوگاه هاي توليد فساد« در 

دولت را جمع بندي و به ما اعالم كنيد.
 وي در ادامه با تشريح انتظارات ديگر از اين كميته افزود: براي ايجاد 
تحول در نظام اداري كشور به منظور خشكاندن ريشه هاي فساد، 
راهكارهاي مؤثر اجرايي پيشنهاد كنيد تا از روز اول استقرار دولت، 

اقدام و عمل را بدون فوت وقت آغاز كنيم.
 رئيسي تأكيد كرد: يكي از مهم ترين داليل اعتماد مردم به اينجانب 
در سال هاي اخير، باور مردم به شــعار راهبردي مبارزه با فساد و 
مشاهده اثرات و بركات آن به ويژه در دوره تحول قضايي بوده است. 
يكي از وعده هاي من در انتخابات، ريشه كني فساد در دولت بود كه 
اين كار تا زمان استقرار دولت نبايد به تأخير بيفتد. زمينه هاي اين 
كار از االن بايد فراهم شــود تا در روز اول تشكيل دولت، اقدامات 

عيني را آغاز كنيم.
در اين جلســه محمود علوي وزيــر اطالعات، حســين طائب 
رئيس ســازمان اطالعات ســپاه، مهرداد بذرپاش رئيس ديوان 
محاسبات، نصراهلل پژمانفر رئيس كميسيون اصل90 مجلس، فرزاد 
مخلص االئمه معاون سازمان بازرسي كل كشور و كاظم پاليزدار 
دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به روحيه 
و منش ضد فساد ابراهيم رئيسي و اقدامات مؤثر و اميدآفرين وي 
در قوه قضاييه، دلگرمي و چشم اميد مردم را به دولت جديد مورد 
اشاره قرار دادند و با ارائه گزارشي از حوزه فعاليت و اقدامات نهاد 
متبوعه خود، پيشــنهادها و راهكارهايي را براي برخورد جدي با 

بسترهاي فسادزا در دولت سيزدهم مطرح كردند.

شوراي نگهبان به مناسبت 26تير ســالروز تأسيس  اين شورا،  در 
بيانيه اي اعالم كرد كه اعضاي شــوراي نگهبــان اميد واثق دارند 
همانند گذشــته در ايفاي نقش خطير خود در دفاع از شرع مبين 
اسالم و قانون اساســي به احسن وجه كوشــا و در مسير انقالب 
اسالمي همچنان ثابت قدم باشند. به گزارش فارس، در بخشي از 
اين بيانيه آمده است كه پس از پيروزي انقالب اسالمي به رهبري 
امام عظيم الشــأن، خبرگان قانون اساســي و نخبگان سياسي با 
الگوگيري از نهضت مشــروطه، به درســتي تصميم گرفتند كه 
به منظور صيانت از شــرع مقدس و قانون اساسي، نهادي را شكل 
دهند كه وظيفه اصلي اش پاسداري از اين 2موضوع مهم باشد و بر 
همين مبنا، شــوراي مقدس نگهبان در قانون اساسي لحاظ شد و 
اين نهاد مهم و حياتي، در 26تير ماه13۵9 با 6 فقيه و 6حقوقدان 
رسما فعاليت خود را آغاز كرد.  در ادامه اين بيانيه تأكيد شده است 
كه در عين حال، اين شورا همواره مورد هجمه و تهديد ناجوانمردانه 
دشمنان قرار گرفته و اعضاي آن نيز مورد تحريم استكبار جهاني 
قرار گرفته اند كه البته اين مدال افتخار اعضاي شوراي نگهبان است 
اما با وجود اين همه فشار، شوراي نگهبان با تالش شبانه روزي، مايه 

سكينه و آرامش مردم و مسئوالن بوده است.

 برجــام امروز شش ســاله 
مي شــود. شش ســال از ديپلماسی

بيست وسوم تير94، يعني 
روزي كه محمدجواد ظريف )وزير خارجه 
ايران( و فدريكا موگريني )مســئول وقت 
سياســت خارجي اتحاديه اروپا( به شكل 
رســمي از به نتيجه رســيدن مذاكرات 
هسته اي خبر دادند، مي گذرد. روزي كه در 
ايران به جشن و پايكوبي گذشت و اميد  در 
خيابان هاي شــهرها موج مــي زد. البته 
خرسندي از توافق در طرف هاي ديگر هم 
وجود داشت و تقريبا همه برجام را سندي 
تاريخي براي پايان دادن به 12سال تنش 
دانستند. برجام اما پس از حدود دو  سال با 
روي كار آمــدن دونالد ترامپ در مســير 
نابودي قرار گرفت و با خروج آمريكا از آن 

تبديل به توافقي از دست رفته شد.
حاال   ســه ماه اســت كه توافق هسته اي 
دوباره در وين در انتظار احياشــدن است 
و طرف هاي برجام به اســتثناي آمريكا، 
دور يك ميز نشسته اند؛ هرچند مذاكرات 
احياي برجام در وين پس از شــش دور با 
وقفه اي ســه هفته اي مواجه شده و ادامه 
آن منوط به تصميم هــاي نهايي در ايران 

و آمريكاست.
آمريكايي هــا تــالش دارند تا ايــران را 
مسئول وقفه در مذاكرات جلوه دهند اما 
ديپلمات هاي ايراني بارها تأكيد كرده اند 
كه واشــنگتن بايد تصميم هاي سختي 
براي بازگشت به برجام بگيرد. سخنگوي 
وزارت خارجــه آمريكا ديــروز در همين 
راستا گفت كه سؤاالت درباره دور هفتم 
مذاكرات را بايد از ايران پرسيد. ند پرايس 
اضافه كرد:  »ما به وضوح گفته ايم كه آماده 
بازگشت به دور هفتم هستيم.« به گزارش 

ايسنا او افزود: »ما ضرب االجلي براي اين 
مذاكرات تعيين نمي كنيم اما واقفيم كه با 
گذشت زمان، توسعه هاي هسته اي ايران 
در نهايت به ديدگاه ما در زمينه بازگشت 
به برجام جهت خواهد داد.«ســخنگوي 
وزارت امور خارجه آمريكا همچنين مطرح 
كرد كه واشنگتن هنوز بر اين باور است كه 
»ديپلماسي مؤثرترين وسيله در دسترس 
ما براي رسيدن به هدف مطلوبمان است 
كــه آن اطمينان يافتــن دائمــي و قابل 
راستي آزماني از اين است كه ايران هرگز 

به يك سالح هسته اي دست نيابد.«
 حال ســؤال اينجاســت كه چه روزنه اي 
مذاكرات ويــن را از بن بســت فعلي رها 
مي كند؟ آيا تصميمات داخلي براي ادامه 
يا قطع مذاكرات در انتظار روي كار آمدن 
دولت ســيزدهم معلق نگه داشــته شده 

است؟ 

ظريف: ايران به ديپلماسي پايبند بوده 
است

ســخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفته 
كه اين كشــور ضرب االجلي بــراي اين 
مذاكرات تعيين نمي كند اما »واقفيم كه با 
گذشت زمان، توسعه هاي هسته اي ايران 
در نهايت به ديدگاه ما در زمينه بازگشت 
به برجام جهت خواهد داد«. پيش از اين 
نيز طرف هاي ديگر مذاكرات هشدار داده 
بودند كه نبايد زمان را براي توافق از دست 
داد.  همزمان بــا اظهارنظرهاي مقامات 
آمريكايي اما محمدجــواد ظريف، وزير 
خارجه ايران، در نشست ميان دوره وزيران 
جنبــش عدم تعهد از پايبنــدي ايران به 
گفت وگو و ديپلماسي سخن گفته و آمريكا 
را مسئول وضعيت كنوني برجام دانسته 

است. ظريف در بخشي از سخنراني خود 
در اين زمينه گفت: »در سطح جهاني ما 
پايبندي مصممانه خود بــه گفت وگو و 
ديپلماسي را با مشاركت فعال در مجامع 
مختلف بين المللي براي پاســخگويي به 
شــمار كثيري از چالش هاي بين المللي 
ازجمله در مذاكرات چندماهه اخير براي 
احيا و جاني دوباره بخشــيدن به برجام 
به نمايش گذاشــته ايم.« به گزارش ايرنا 
رئيس دستگاه ديپلماسي ايران ادامه داد: 
»اين عزم ما با وجود قصور نكبت بار اروپا 
در امر تحقق وعده هاي اقتصادي خويش 
به مردم ما پس از خروج غيرقانوني آمريكا 
از برجام و بي ميلي دولــت جديد آمريكا 
به كنار گذاشتن سياست شكست خورده 
»فشار حداكثري« ترامپ به منصه ظهور 
رســيده اســت.« ظريف در اين نشست 
بر چندجانبه گرايي تأكيــد كرد و گفت : 
»چندجانبه گرايي تضعيف شده و اجراي 
آن از ســوي يكجانبه گرايــي و اقدامات 
قلدرمآبانه قدرت هايي خاص مورد تهديد 
قرار گرفتــه. ماجراجويي يكجانبه گرايانه 
افراطي اياالت متحــده آمريكا مهم ترين 
چالشي است كه تقريباً همه ما به شكلي 
با آن روبــه رو بوده ايم.« او افــزود: »اين 
وضعيت همچنان حاكميــت قانون را در 
ســطح بين المللي به ضعف مي كشاند و 
صلح و ثبات را در سراســر جهان تهديد 
مي كنــد. درحالي كه برخــي ملت ها با 
تروريســم اقتصادي و تجــاوزات نظامي 
تهديد مي شوند، ديگر ملت ها فشار ضربات 
ناشــي از سياســت هاي حمايت گرايانه 

آمريكا را تحمل مي كنند.«
 در چنين شرايطي جوزب بورل، مسئول 
سياســت خارجي اتحاديه اروپا نيز گفته 

كه اتحاديه اروپا موضعي متعادل نسبت 
به ايران دارد و هــرگاه الزم بداند به حل 
مشكل توافق هسته اي ايران كمكی كند. 
بورل همچنين تأكيــد كرده كه ادعاهاي 
نخست وزير اسلووني در نشست گروهك 
منافقين عليه ايران موضــع اين اتحاديه 

نيست.

سرنوشــت برجــام در دســتان 
اصولگرايان؟

اينكه برجام بارديگــر فرصت حيات پيدا 
مي كند يا نه، هنوز مشــخص نيست. اما 
به نظر مي رسد سرنوشت توافق هسته اي 
در دســتان دولت ســيزدهم خواهد بود 
و وقفه فعلي مذاكرات نيــز بي ارتباط با 
جا به جايي قدرت در ايران نيست. وزارت 
خارجه هم در آخرين گزارش ســه ماهه 

اجراي برجام به اين موضوع اشــاره كرده 
و توصيه هايي به دولت آينده در مســير 
استفاده از ظرفيت هاي ديپلماسي و برجام 
كرده اســت. تيم ديپلماسي سيدابراهيم 
رئيســي نيز با هيأت مذاكره كننده ايران 
در وين و در صدر آن سيدعباس عراقچي 
معاون وزيرخارجه در تعامل بوده اســت. 
پــس از دور ششــم مذاكــرات وين نيز 
كميته اي با عنوان تطبيــق متن توافق 
تشــكيل شــده كه نمايندگان نهادهاي 
مختلف در آن حضور دارند. كميته اي كه 
اگر نمايندگان دولت از آن خارج شــوند 
به كلــي در اختيار اصولگرايــان خواهد 
بــود و تصميم هــا درباره ادامــه يا قطع 
مذاكرات وين در آن نهايي خواهد شــد. 
در گزارش وزارت خارجه نيز به تفصيل به 
رفع  تحريم هايي كه پس از احياي برجام 

حاصل مي شود اشاره شــده و درصورت 
توافق، ثمره آن نصيب دولت ســيزدهم 
مي شود. البته همچنان به گفته مقامات 
ايران و آمريكا اختالفاتــي درباره توافق 
نهايي وجود دارد كه گفته شده مهم ترين 
آن درخواســت تضمين ايران از آمريكا 
براي عدم خروج از توافق احتمالي است. 
دو كشور بر ســر ترتيب اجراي اقدامات 
متقابل نيز اختالف دارند. ايران خواستار 
لغو يكبــاره همــه تحريم ها و ســپس 
راستي آزمايي آنهاست و تأكيد كرده كه 
فقط در چنين شــرايطي حاضر به انجام 
تعهدات هســته اي در چارچوب برجام 
خواهد بود. آيا توافق هسته اي در ششمين 
سال تولدش جاني دوباره مي گيرد؟ اين 
سؤالي اســت كه براي پاســخ به آن بايد 

كمي منتظر ماند.

پيغام واشنگتن به تهران در 6 سالگي برجام 
پس از 3هفته وقفه در برگزاری نشست هاي وين، آمريكا براي آغاز دور هفتم مذاكرات اعالم آمادگي كرد

محمد مصدق معاون اول دستور مهم اژه اي در مورد محكومان امنيتي 
قوه قضاييه شد

غالمحسين محسني اژه اي كه كمتر 
از 2هفته از انتصابش به عنوان رئيس قضايی

جديد قوه قضاييه مي گذرد در يكي از 
نخستين اقدامات خود دســتور داده كه فهرست 
همه محكومان امنيتي كشور تهيه و بررسي شود 
كه هر كدام از اين محكومان كه استحقاق داشته 
باشند از ارفاقات قانوني برخوردار شوند. اين خبر را 
سخنگوي دســتگاه قضا روز گذشته در نشست 
خبري خود اعالم كرد. غالمحســين اسماعيلي، 
سخنگوي قوه قضاييه در اين باره افزود: در آغازين 
روز هاي مســئوليت، حجت االسالم والمسلمين 
محسني اژه اي دستور داد ليست تمامي محكومان 
امنيتي كشــور با قيد نوع جرم، ميزان مجازات و 
همچنين نحوه رفتار آنها در ايام تحمل محكوميت 
و وضعيت فعلي آنها تهيه و بررسي شود و هر كدام 
از اين محكومان امنيتــي و همچنين محكومان 
حوزه رســانه و هنر كه شايســتگي و استحقاق 
برخورداري از هر نوع ارفاق قانوني را داشته باشند، 
ارفاقات قانوني در چارچوب ضوابط و مقررات براي 

آنها اعمال خواهد شد.

فرقي بين محكوم امنيتي و غيرامنيتي نيست
اسماعيلي همچنين در پاســخ به سؤالي مبني بر 
اينكه رويكرد رئيس جديد قوه قضاييه درخصوص 

محكومان امنيتي و اصحاب رسانه چيست، گفت: 
رويكردي كه ما در قوه قضاييه از ايشان و روال جاري 
قوه قضاييه اعالم مي كنيم، اين است كه در اجراي 
قانون فرقي بين محكوم امنيتي و غيرامنيتي نيست. 
همه مراحل دادرسي ها و اجراي احكام بايد منطبق 
بر ضوابط و مقررات قانوني باشد. وي ادامه داد: عالوه 
بر آن، قانون به تناسب در برخي از حاالت، تشديد 
مجازات و در برخي از حــاالت تخفيف مجازات و 
ارفاقات قانوني را پيش بيني كرده است. ما معتقديم 
كه در رويكرد جديد ارفاقات قانوني در چارچوب 
ضوابط و مقررات همانگونه كه شــامل محكومان 
غيرامنيتي مي شــود، شــامل محكومان امنيتي 
و حوزه محكومان رســانه و مطبوعات و اصحاب 
فرهنگ و رسانه نيز خواهد شــد. سخنگوي قوه 
قضاييه تأكيد كرد: با اين لحاظ كه برخورداري از 
ارفاقات قانوني، وابسته به نحوه رفتار محكوم عليه 
در ايام تحمل محكوميت، اظهار ندامت و پشيماني 

و جبران اشتباهات گذشته است.

۵۶۰ پيشنهاد نخبگان به دستگاه قضا 
او در بخش ديگــري از صحبت هايش با اشــاره 
بــه تماس هايي كــه در آغاز دوره و مســئوليت 
محســني اژه اي با افراد به ويژه اســتادان حوزه و 
دانشگاه و اصحاب فرهنگ و رسانه انجام شد، گفت: 
شنيدن گاليه ها، انتقادات، انتظارات، پيشنهادها و 
ايده هاي جديد از زبان آحاد مردم به ويژه نخبگان، 
مدنظر مسئوالن قوه قضاييه در دوره جديد است 
و در همين چند روز بيش از ۵60پيشنهاد واصل 
شده است. اسماعيلي محور هاي اصلي پيشنهادها 
را در حوزه هايي مانند پرونده هاي مطروحه در افكار 
عمومي، ابعاد ســند تحول قضايي و گزارشگري 
فساد در بخش هاي مختلف اعالم و با بيان اينكه 
بخشي از محور هاي 10 گانه اعالمي از ناحيه رياست 
قوه قضاييه برگرفته از همين پيشــنهادها بوده 
است، تأكيد كرد: محور هاي 10گانه با زمانبندي 

مشخص شده مورد توجه قرار خواهد گرفت.

  ادعا هاي حمايت از حقوق بشــر را صادقانه  
نمي دانيم

به گزارش ميزان، اســماعيلي در پاسخ به سؤالي 
درباره اينكه پارلمان اروپا از شوراي اروپا خواسته 
برخي مقامــات ايرانــي را مورد هــدف تحريم 
هدفمند قــرار دهند، گفت: ما امروز متأســفانه 
در دنياي غــرب با ادعاهــاي دروغين حمايت از 
حقوق بشــر مواجهيم. در همين روزها شــاهد 
هســتيم كه گروهك منافقين كه دستشــان به 
خون هزاران شــهيد ترور اين كشور آلوده است؛ 
رئيس ديوان عالي و رئيس جمهور و نخست وزير 
و بسياري از آحاد مردم را به شهادت رسانده اند، 
در كشورهاي مدعي حقوق بشر، اجالسيه برگزار 
مي كنند و برخي در اجالسيه سازمان تروريستي 
كه بالغ بر 10هزار نفر از مردم ايران را به شهادت 
رســانده اند، ادعاهايي را مطــرح مي كنند. البته 
ما 1۷هزار شــهيد ترور داريم و اگر اينها در مورد 
حقوق بشر صادقند، چرا پناهگاه تروريست هايي 
شدند كه قبول دارند كار تروريستي انجام دادند 
و در دوران 8 سال دفاع مقدس با صدام هم پيمان 
شــدند و جنگ كردند. وي تأكيد كرد: اين اقدام 
صددرصد سياسي و بدون مبناي حقوقي است و 

براي جامعه حقوقي ارزشي ندارد.

بسته هاي مبارزه با فساد
سخنگوي قوه قضاييه در پاســخ به سؤالي درباره 
بسته هاي مبارزه با فساد كه قرار است در اختيار 
مديران دســتگاه هاي اجرايي قرار گيرد، گفت: 
اين رويه اي است كه بعد از بازديد از دستگاه هاي 
اجرايي مشــكالت منعكس و راه حل هــم ارائه 
مي شود. در سوابق سازمان بازرسي يك مجموعه 
غني از بازرســي ها وجود دارد و راهكارهاي احصا 
شده مشخص هستند و تدبيري انديشيده شده تا 
با استقرار دولت جديد عالوه بر اينكه مشكالت به 
مدير و وزير منعكس شود، آنها در قالب يك بسته 

تجميع و به دولت ارائه شوند.

تاريخ منصفانه قضاوت خواهد كرد
ربيعي: در كابينه مكلف به همكاري همه جانبه با رئيسي هستيم

ديدارهــاي اعضــاي هيــأت دولت با 
رئيس جمهــور منتخــب در آخريــن دولت

هفته هاي فعاليت دولــت تدبيرواميد 
براســاس تفاهم هاي دوطرفه صورت مي گيرد. انتشار 
تصاوير ايــن ديدارهــاي منظــم بــا وزرا و معاونان 
رئيس جمهــور تصويــري از اقدامات انجام شــده و 
تكه پازل هاي ناقص مانده در زمين فعاليت هاي دولت 
يازدهم و دوازدهم ارائه مي كند؛ در عين حال رئيسي در 
مناظرات و برنامه هاي انتخاباتي خود تأكيد كرده بود، 
راهش از مسير دولت قبل و بانيان وضع موجود نمي گذرد 
و قصد تحول اساسي در شيوه دولتمداري و اداره نظام 
اجرايي كشور دارد. سخنگوي دولت با يادآوري همكاري 
دولت حسن روحاني و ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور 
منتخب در انتقال قدرت، عملكرد 8ساله دولت را قابل 
دفاع دانست و با اين تعبير به بدرقه آن رفت كه »با وجود 
همه  تنگناها و محدوديت ها، دولت تدبيرواميد موفق شد 
در سال هاي1393تا1396، يكي از دوران طاليي اقتصاد 

ايران در نيم قرن اخير را رقم بزند.«
علي ربيعي خروج آمريكا از برجام را ديوانه وار  دانست   و 
آن را عامل  نابسامان شدن شرايط اقتصادي 3سال اخير 

كشور معرفی كرد.
با اين حال، او معتقد است، دولت حسن روحاني براساس 
عهد اصلي خود با مردم مبني بــر تحويل دولت بدون 
تحريم آخرين گام را هم برداشته اســت و پس از اين 
سال هاي سخت، شرايط را هموار شــده به دولت بعد 
تحويل مي دهد: »امروز كه يك بار ديگر در آستانه احياي 
برجام قرار داريم و يك بار ديگر ملت ما به مشاهده آثار 
مثبت اين توافق نزديك تر از هر زمان ديگري هستند، 
اطمينان داريم كه تاريخ منصفانه قضاوت خواهد كرد و 
يقين داريم كه مردم به رويكرد گفت وگو و تعامل سازنده 

نمره قابل قبولي خواهند داد.«
او در پايان بندي دفاعياتش از كارنامه كاري دولت گفت: 
براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري دولت تا روز آخر 
به وظايف خود بي كم و كاست و با همه توان و قدرت ادامه 
خواهد داد و در همين راستا دولت براي رفع نگراني ها 
درخصوص وجود كاالهاي اساســي در ماه هاي اوليه 
فعاليت دولت منتخب تمام تالش خود را به كار بسته 
است. دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور تصريح 
كرد: دولت تمام تالش خود را براي انتقال مطلوب دولت 
به رئيس جمهور منتخب و دولت آينده به كار گرفته و 
براساس تفاهم هاي انجام شــده اعضاي دولت تاكنون 
جلسات منظمي با رئيس جمهور منتخب داشته اند و اين 
جلسات همچنان ادامه دارد. اعضاي دولت گزارش هاي 
الزم را ارائه كردند و دولت خــود را مكلف به همكاري 

همه جانبه با رئيس جمهور منتخب مي داند.

اقدامات ما بازگشت پذير هستند
او همچنين درباره ابراز نگراني هاي كشورهاي غربي و 

روسيه نسبت به افزايش غني سازي 20درصدي اورانيوم 
فلزي گفت: تمام اين اقدامات براساس نيازهاي صلح آميز 
در فعاليت هاي هسته اي ايران و برمبناي حقوق مندرج 
جمهوري اسالمي ايران در برجام با استناد به بندهاي 
26و36 برجام و با اطالع آژانس بين المللي انرژي اتمي 
انجام مي گيرد و مطابق اعالميه هاي متعدد در چارچوب 
بازگشت همه طرف ها به تعهداتشان در برجام به سرعت 
بازگشت پذير هستند. از نظر ما با توجه به مقاصد مطلقاً 
صلح آميز، هيچ جايي براي نگراني از اين اقدامات وجود 
ندارد؛ با اين حال، اگر مشاركت كنندگان در برجام نگران 
اين فعاليت ها هســتند، توصيه مي كنيم كه به جاي 
گله گزاري از اقدامات ايران كه نتيجه طبيعي بي تفاوتي 
نســبت به انجام تعهدات ديگر طرف هاست، سريع تر 
به تعهدات خود بازگردند. اگــر ديگر طرف هاي برجام 
به وظايف قانوني خود عمل كنند، جمهوري اســالمي 
ايران نيز هرچه ســريع تر انتظــارات قانوني مبتني بر 

محدوديت ها در توافق برجام را محقق خواهد كرد.

مذاكرات تبادل زندانيان با آمريكا در جريان است
به گزارش ايســنا، ســخنگوي دولــت در بازخواني 
پرونده هاي باز ديپلماســي دولــت تدبيرواميد و در 
واكنش به اظهارات راب مالــي، نماينده ويژه آمريكا 
در امور ايران از پيشــرفت در مذاكــرات براي آزادي 
شــهروندان آمريكايي زنداني در ايران، گفت: ما قبال 
بارها اعالم كرده ايم كه جمهوري اسالمي ايران به خاطر 
نيات انسان دوستانه آماده تبادل همه زندانيان سياسي 
در مقابل آزاد كردن همه زندانيان ايراني در سراســر 
جهان است كه با دســتور و خواست آمريكا محبوس 
شده اند. ما حتي در دولت پيشــين آمريكا هم از اين 
آمادگي طرف ايراني خبــر داده بوديم، اما اين دولت 
آمريكا بود كه با اصــرار بر گروگانگيــري ايرانيان از 
نشستن پاي ميز مذاكره امتناع كرد. دولت آقاي بايدن 
از روزهاي ابتداي روي كار آمدن اين موضوع را مورد 
توجه قرار داده و اين مذاكرات در جريان اســت و به 
محض دستيابي به نتايج قابل قبول، توسط همكاران 
مــا در وزارت امورخارجه اطالع رســاني الزم انجام 

خواهد شد.

ضرورت ايجاد تغيير در اصالحات 
 محسن مير دامادي چهره شناخته شده جريان اصالحات 

با بيان اينكه تشكيالت اصالح طلبان، تشكيالت كارآمدی خبر
نيست گفت : اينكه در اصالح طلبان، سی چهل حزب و 
گروه سياسی داشته باشيم كه بخواهند فعاليت كنند و همه هم خود را 
اصالح طلب می دانند، خود   يك پديده ضد تشكيالتی است. تا زمانی كه 
نتوانيم تشكيالت مان را سامان درستی دهيم و از تجربيات ديگر كشورها 
استفاده كنيم و ببينيم كار حزبی به چه نحو انجام شده است و آنها را در 
عمل به كار بگيريم، به نظرم مشكالت ما در آينده هم جدی خواهد بود. او 
در گفت وگو با امتداد، ادامه داد :ما   بايد هم روی تشكيالت كار كنيم، هم 
برای روزآمد كردن گفتمان مان تالش كنيم و هم راه ها و مسيرهايی كه بايد 
از طريق آنها با بدنه جامعه و مردم ارتباط داشته باشيم را بيابيم، به خصوص 
با درصد باالی مردمی كه پای صندوق حاضر نشدند بايد بتوانيم راهی برای 
گفت و گو پيدا كنيم. اگر نتوانيم بــرای اينها راه حل پيدا كنيم، طبيعتا 
نمی توانيم انتظار اقبال در آينده داشته باشيم، حتی اگر انتخابات، بهتر از 
اين برگزار شود و با اين شرايط عجيب و غريب فعلی نباشد، اگر تغييری 

به وجود نياوريم نمی توانيم خيلی توقع نتايج خوبی داشته باشيم.
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 رئيس كميته اقتصادي و تنظيم مقررات 
شوراي شهر تهران ديروز در جريان ارائه شورا

گزارش تحقيق و تفحص واگذاري امالك 
شــهرداري تهران به اهميت و استحقاق توسعه تهران 
اشاره كرد و گفت: »تهران مي تواند توسعه پيدا كند و 
اســتحقاق  برخورداري از هواي ســالم و حمل ونقل 
عمومي مناسب را دارد؛ به شرط اينكه مديريت جهادي، 
سالم، قانونمدار و پاسخگو باشد. نتيجه عدم وجود اين 
مشخصه ها در مديريت گذشته باقي گذاشتن 69هزار 

ميليارد تومان بدهي بوده است.«
به گزارش همشهري، در سيصدودهمين جلسه شورا 
بررســي »تحقيق و تفحص از نحوه واگذاري امالك و 
مستغالت شهرداري تهران« در دستور قرار داشت كه 
رئيس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شورا به تشريح 
گزارش پرداخت و با بيان اينكه بررسي نحوه واگذاري 
امالك و مستغالت شهرداري تهران مربوط به 10سال 
اخير)1386 الي 1396(  اســت، به محور واگذاري ها 
اشــاره كرد و گفت: »حسابرسي از تمام توافقات انجام 
شده درخصوص صدور پروانه هاي ساخت، پايان كارها 
و بدهي موديان از طريــق واگذاري ملك)تهاتر(، تهيه 
فهرست جامع و دقيق از تمام تمليك ها و تملك هاي 
انجام شده ازسوي شــهرداري تهران و ســازمان ها و 
شركت هاي وابسته و تابعه به همراه تمام امور اداري و 
مالي، تهيه فهرست جامع، كامل و تاريخ و نحوه واگذاري 
تمام امالك مسكوني، تجاري، خدماتي و... كه به صورت 
قطعي يا واگذاري حق بهره برداري در اختيار اشخاص 
حقيقي و حقوقي قرار گرفته، بررسي مجوزها و اختيارات 
مديران واگذارنده و خريداران امالك و ميزان انطباق 
واگذاري ها و خريدها با مقــررات و قوانين و در نهايت 
ارزيابي عملكرد اجرايــي و حقوقي مديريت جديد در 
شناسايي و استرداد امالك و دريافت اجاره هاي معوقه، 
5محور تحقيق و تفحص بوده اند كه نتايج آنها در قالب 

اين گزارش ارائه شده است.«

واگذاري از طريق تهاتر
او در ابتداي ارائــه گزارش به شــرايط تملك در ازای 
عوارض نقد )تهاترها( اشــاره كرد و گفت: »از ســال 
1390بنا به داليلي كه براي هيأت روشن نيست، روش 
پرداخت عوارض غيرنقد )دريافت ملك در قبال عوارض 
پروانه و پايان كار( در ســاختار درآمد شهرداري تهران 
شكل گرفته و در سال هاي بعد تثبيت و گسترش يافته 
است. از اين رو هيأت مديره سازمان امالك و مستغالت 
شهرداري تهران در راستاي تمركز و ساماندهي منابع 
غيرنقد شهرداري تهران ساختار ويژه اي تحت عنوان 
»دبيرخانه كميســيون منابع غيرنقد« ايجاد كرده و 
مقرر شده اســت كه مناطق 22گانه شهرداري تهران 
به صورت هفتگي گزارش مصــارف منابع غيرنقد را به 
اين دبيرخانــه ارائه دهند. هر چند ايــن امر داللت بر 
پراكندگي منابع غيرنقد شهرداري تهران تا زمان تنظيم 
صورتجلسه مذكور دارد، اما بررسي ها حاكي از آن است 
كه پراكندگي در منابع غيرنقد شهرداري تهران پس از 
آن نيز تداوم داشته است؛ به همين دليل هنوز پس از 
سال ها به ويژه تالش هاي 3ساله اخير اطالعات دقيق و 
جامعي درباره منابع غيرنقد شهرداري و نحوه مصرف 
اين منابع به طــور عام و اطالعات مربــوط به امالك و 
مســتغالتي كه در ازای عوارض در تملك شهرداري 
درآمده اند به طور خاص در هيچ كــدام از معاونت ها و 

اداره هاي شهرداري موجود نيست.« 
سيدمحمود ميرلوحي با اشاره به فهرست 2600مجوز 
پروانه با متراژهاي بيش از 2هزار متر زيربنا عنوان كرد: 
»با توجه به عدم دسترسي هيأت تحقيق و تفحص به 
فهرست اطالعات امالكي كه به ازای عوارض )تهاتر( به 
تملك شهرداري درآمده اند، ناچار فهرست 2600مورد 
پروانه  با متراژ باالتر از 2000متر زيربنا صادره از سوي 
مناطق شهرداري تهران در سال هاي 1392تا 1396را 
از معاونت شهرســازي دريافــت و از اداره كل درآمد 
درخواســت كرديم تا نحوه دريافت عــوارض پروانه و 
پايان كار آنها را مشــخص كنند تا از اين طريق موارد 
پرداخت نقدي و غيرنقدي تفكيــك و امكان مميزي 
پروانه هاي غيرنقد يا تهاتري فراهم شود.« او در ادامه 
گفت كه بررسي ها نشان مي دهد، سيستم موجود در 

اداره كل درآمد شــهرداري تهران توانايي اعالم نحوه 
دريافت عوارض پروانه و پايــان كار را ندارد. ميرلوحي 
تأكيد كرد: »كمك هاي فني سازمان فناوري اطالعات 
هم اگرچه امكان تفكيك مــوارد نقدي از غيرنقدي را 
فراهم كــرده، اما هنوز امكان دسترســي به اطالعات 
مربوط به منابع غيرنقدي و سازوكار واگذاري اين منابع 

به شهرداري تهران فراهم نشده است.«

نابساماني در سازمان امالك و مستغالت
رئيس كميته اقتصــادي و تنظيم مقررات شــوراي 
اســالمي شــهر تهران بار ديگر تأكيد كرد: »هرچند 
اساساً سازمان امالك و مستغالت شــهرداري تهران 
در سال 1388براي ساماندهي و مديريت امور مرتبط 
با امالك و مستغالت شــهرداري تهران تشكيل شده 
است، اما دقت در مفاد اساسنامه ناظر، اهداف، وظايف 
و اختيارات آن نشان مي دهد كه اين سازمان در مقام 
كارگزار شهرداري تهران عهده دار اموري ازجمله خريد 
و فروش امالك و مستغالت مورد نياز طرح هاي توسعه 
شهري، انجام معامالت، دادوســتد و انعقاد قراردادها 
و جلب ســرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و 
حقوقي در پيشبرد طرح هاي توسعه شهري و... است 
و به همين دليل نيازي به انعقاد قراردادهاي كارگزاري 
نبوده است.« ميرلوحي با اشــاره به بند 2صورتجلسه 
شــماره 22مورخ1391/03/07هيأت مديره سازمان 
امالك و مستغالت عنوان كرد: »آنچه در اين بند ذكر 
شده نشان مي دهد كه براي نخستين بار موضوع دعوت از 
كارگزاري ها با هدف تسريع و كمك به اجراي پروژه هاي 
شهرداري و انجام اقدامات الزم براي جذب تسهيالت 
خارج از مجموعه شهرداري، از طريق فراخوان و پذيرش 
كارگزار از بين بانك هاي دولتــي و بانك هاي عمومي 

مطرح و به تصويب رسيده است. 
قرائن امر حاكي از آن اســت كه در رابطه با اســتفاده 
از خدمــات كارگزاري در مجموعه شــهرداري تهران 
اقدامات پراكنده و نابساماني در جريان بوده كه در بند 
13صورتجلســه بعدي مورخ 1391/04/11سازمان 
امالك و مســتغالت از ضــرورت تجميــع و تمركز 
فعاليت كارگزاري در ســازمان امالك و لزوم همراهي 
معاونت ها، مناطق، شركت ها و ســازمان هاي وابسته 
به شهرداري تهران سخن گفته شــده است.« او ادامه 
داد: »بخش هاي مختلف اين گزارش نشان داد كه هرج 
ومرج در تصميمات گسترده و غيرقانوني از صدر تا ذيل 
تصميم گيرندگان و مجريان ازجمله شهردار وقت، برخي 
معاونين سازمان امالك، همچنين از رئيس و شوراي 
سازمان تا هيأت مديره، مديرعامل، بازرس، حسابرس، 
مديركل امور مالي، مديركل حقوقي، شهرداران مناطق 
1، 2، 3، 4، 5و22و... عموميت داشــته است.« به گفته 
ميرلوحي، تعارض آشكار تصميمات و اقدامات با قوانين 
و مقررات و منافع شهرداري و ايجاد خسارت فراوان و 
خروج امالك و وجوه نقدي شــهرداري از دسترس در 
حجم گسترده، به وضوح مشاهده مي شود. او در ادامه 
تأكيد كرد: »باتالش و تدابير مديريت شهري در 3سال 
ونيم گذشته عالوه بر دريافت بخشي از مبالغ، تعدادي 
از امالك مانند زمين هاي سهم شهرداري در منطقه22 

و ساختمان روزنامه اطالعات و 12قطعه امالكي كه از 
تعاون سپاه و امالكي هم از اشــخاص حقيقي بازپس 
گرفته شد. ارزش اقتصادي اين منابع زماني به درستي 
قابل درك است كه مشخص مي شود شهرداري تهران 
براي تامين منابع پرداخت طلــب پيمانكاران مترو و 
ساير پروژه ها ازسال 93تا 95از بانك ها باسود 30درصد 
اســتقراض مي كرده و نفس شــهرداري زير بار انبوه 
بدهي هاي بانكي به شماره افتاده است؛ بنابراين مديران 
وقت بايد پاسخگوي اين تخلفات و خسارات باشند.« 
رئيس كميته اقتصادي و تنظيم مقررات شوراي اسالمي 
شهر تهران در ادامه به اقدامات شهرداري در دوره پنجم 
هم اشاره كرد و گفت: »نظر هيأت تحقيق و تفحص بر آن 
است كه اقدامات شهرداري در دوره پنجم هم متناسب 
با حجم گســترده تخلفات نبوده و در استرداد اموال و 
دارايي ها تأخير صورت گرفته است؛ از اين رو پيگيري 
جدي تر، قانوني و سريع مي تواند بخشي از خسارت ها 
را جبران و موجب بازگشــت منابع و امــوال و امالك 

شهرداري شود.«

اقدامات قضايي و اداري
ســيدمحمود ميرلوحي پس از ارائه گزارش مربوط به 
تخلفات انجام شــده در واگذاری امالك شهرداري در 
ادامه به موارد قانوني و اقدامات قضايي و اداري اشــاره 
و در تشريح وظايف شــهرداري عنوان كرد: »مديريت 
شــهري در قبال بازگرداندن اموال شهر وظايفي دارد 
كه در 15مورد قابل تقسيم بندي است. اول: نسبت به 
دريافت مابه التفاوت قيمت روز امالك موسوم به نجومي 
اقدام و درصورت استنكاف مشمولين اين مصوبه با طرح 
شكايت حقوقي در محاكم قضايي نسبت به استيفاي 
حقوق شــهرداري به قيمت روز اقدام كنــد. دوم: در 
اجراي بند6ماده 55قانون شــهرداري و براي كســب 
درآمد پايدار تمام امالك واگذارشده به اشخاص حقيقي 
مسترد و ســاختمان هاي مســكوني مازاد شهرداري 
به صورت ساالنه و بسته هاي مناسب و از طريق مزايده 
به كارگزاران واگذار شود. سوم: با مميزي ضميمه شماره 
4، موضوع پروانه هاي صادره براي ساختمان هاي باالي 
2هزارمترمربــع و تعيين دقيق مــواردي كه به جاي 
پرداخت نقدي عــوارض پروانه و پايــان كار از طريق 
تهاتر و واگذاري ملك اقدام به تسويه حســاب كرده اند 
و اســناد مثبت پرداخت آنان در درآمد مركز موجود 
نيســت، پيگيري و در مدت 3ماه گزارش مربوطه به 
شوراي شهر ارائه شود و مقصرين احتمالي شناسايي 
و به محاكم قضايي معرفي شوند. چهارم: ظرف3 ماه از 
تاريخ اين مصوبه فهرست دقيق تمام معرفي نامه هاي 
موسوم به 2امضايي به دفاتر اسناد رسمي كه منجر به 
انتقال مالكيت شهرداري شــده باشد، از تمام واحدها 
اعم از سازمان امالك، سازمان ها و شركت هاي وابسته، 
شــهرداري هاي مناطق اســتعالم و مشخص شود در 
سال هاي 1390تا شــهريور1396به تفكيك منطقه، 
نوع كاربري، پهنه و براساس نرخ متوسط امالك اعالمي 
توســط بانك مركزي چند فقره ملك و به چه قيمت 
توسط شهرداري واگذار و گزارش آن به شوراي شهر ارائه 
شود.« ميرلوحي به ساير موارد هم اشاره كرد و ادامه داد: 

»پنجم: با ايجاد سامانه ثبت و بانك اسناد تك برگي در 
مدت 6 ماه از تمام اسناد متعلق به شهرداري آمار دقيق 
تهيه شده و طي دستورالعملي كه توسط شهردار تهران 
ابالغ و نسخه اي به اطالع شوراي شهر مي رسد قواعد 
ورود و خروج اسناد ملكي از خزانه، صدور معرفي نامه 
دفاتر اسناد رسمي و ثبت كد ملك در كاداستر معين 
مي شود. همچنين ساالنه تغييرات را ثبت و با هماهنگي 
سازمان ثبت اسناد نسبت به كدگذاري آنها اقدام و يك 
نسخه از آن را در اختيار شوراي اسالمي شهر تهران قرار 
دهد. ششم: با مميزي فهرســت هولوگرام هاي صادره 
در ســال هاي 93تا96كه رقم باالي يك ميلياردتومان 
داشته اند، مسير صدور آنها را بررسي و موارد مشكوك 
و غيرمعتبر را شناسايي و خسارت وارده به شهرداري را 
تعيين و مطالبه كرده و مسئوالن مربوطه را به محاكم 
قضايي معرفي و گزارش اقدامات تا پايان تيرماه 1400به 
شوراي شهر ارائه شود. هفتم: تمامي امالك، اراضي و 
اموال غيرمنقول كه تاكنون از سوي شهرداري تهران 
به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده و درخصوص 
واگذاري آنهــا قوانين و ضوابط منــدرج در آيين نامه 
معامالتي شهرداري مصوب 1355و نصاب هاي مقرر 
در بودجه ساالنه رعايت نشده يا واگذاري رايگان و بدون 
اخذ مجوز از شوراي شــهر تهران انجام گرفته است، 
تخلف محسوب مي شوند و متخلفين به محاكم قضايي 
معرفي و گزارش اقدامات تا پايان تيرماه 1400به شوراي 
شهر گزارش شود. هشتم: شهرداري تهران موظف است 
فهرست تمام امالكي را كه ملزم به اســترداد يا اقدام 
طبق آيين نامه معامالت )فروش، تهاتر و...( هستند، به 
همراه آخرين وضعيت تخليه يا عدم تخليه و اقدامات 
صورت گرفته را تا پايان تيرماه 1400براي نخستين بار 
و پس از آن هر 2ماه به شوراي شهر تهران ارائه كند. نهم: 
شهرداري تهران مكلف است فهرست بهره برداراني را 
كه امالك شــهرداري تهران را بدون اخذ مصوبه شورا 
تصرف كرده و تا يك ماه پس از اخطار نسبت به تخليه 
و تحويل امالك اقدام نكرده اند، حداكثر تا پايان تيرماه 
1400 در سامانه شفافيت شــهرداري تهران منتشر 
كند.« اين عضو شــورای شــهر تهران به موارد 10تا 
15هم اشاره كرد و در تشريح آنها گفت: »دهم: تمامي 
مواردي كه در سنوات گذشته واگذاري و بهره برداري 
از امالك شهرداري بدون طي تشريفات قانوني انجام 
شده، ازجمله تمام واگذاري صورت گرفته به اشخاص 
حقيقي، شــهرداري تهران موظف اســت اجاره مدت 
تصرف را تعيين و براي تاديه آن اقدام كند. درصورت 
استنكاف، هزينه دادرسي و خســارت تأخير هم بايد 
از متصرف اخذ شــود و گزارش آخرين نتايج اقدامات 
در اين خصوص بايد نخستين بار تا قبل از پايان تيرماه 
1400و پس از آن هر 3 ماه به شوراي شهر تهران اعالم 
شود. يازدهم: در مواردي كه واگذاري هاي انجام شده، 
قابل تأييد و طبق بند 6 ماده 55 قانون شهرداري بوده 
و به هر دليل در گزارش هاي پيشــين به شوراي شهر 
تهران اعالم نشــده است، شــهرداري تهران حداكثر 
تا پايان تيرمــاه 1400فرصت دارد كــه اليحه حاوي 
تقاضاي ادامه فعاليت آنها را براي شــوراي شهر تهران 
ارسال كند. در غيراين صورت، اين واگذاري ها مصداق 

بند 1/10اين مصوبه محسوب مي شــود و شهرداري 
ملزم به اقدام طبــق اين ماده و تبصره هــاي ذيل آن 
است. دوازدهم: شهرداري تهران موظف است به صورت 
ساالنه امالك متعلق به شــهرداري را غربالگري كرده 
و امالكي را كه فاقد شــرايط الزم بــراي حفظ دارايي 
ارزشمند يا فعاليت موجب ايجاد ارزش افزوده هستند، 
مشخص و آنها را در اولويت فروش و تبديل به احسن 
قرار دهد. سيزدهم: شيوع بي انضباطي در حوزه اموال و 
دارايي هاي نقدي و ملكي شهرداري، حذف بدهي هاي 
تعاون سپاه از دفاتر مالي سال 94، صدور چندين فقره 
گواهي تطبيق براي كارگزاري رســا تجارت و ســاير 
كارگزاري ها و طلب كار جلوه دادن آنها و اتالف گسترده 
منابع نقدي و ملكي شــهرداري و اقدامات موسوم به 
پشت باجه، متضمن خسارت بسيار ازجمله اتالف منابع 
و استقراض شــهرداري از بانك ها و پرداخت سودهاي 
باال شده است. بنابراين مسئوالن اين امر از جمله هيأت 
مديره سازمان، اعضاي شــوراي سازمان، حسابرس و 
بازرس سازمان، مدير امور مالي سازمان، مديركل مالي 
و درآمد شهرداري، حراست شهرداري، مدير سازمان 
بازرسي شهرداري در سال هاي 94تا96در اين ضايعه 
مسئوليت داشــته اند و مرتكب جرايم و اتالف منابع 
شــهرداري، عدم  انجام وظيفه امانت داري اموال طبق 
اساسنامه و ساير قوانين و مقررات شده اند و الزم است 
مدت 15روز پس از اين مصوبه به محاكم قضايي معرفي 
و خسارت وارده از آنان مطالبه شود. چهاردهم: باتوجه 
به اساسنامه تنقيحي، ســازمان هاي شهرداري مجاز 
به واگذاري ملك به غير نبوده انــد؛ بنابراين واگذاري 
چند فقره ملك شــهرداري به خيريه امام رضا)ع( كه 
از حيث قوانين منع مداخله هم قابل بررســي و ايراد 
است و بدون انجام تشريفات قانوني صورت گرفته و به 
همين دليل بايد مجددا قيمت كارشناسي انجام و سهم 
باقيمانده كه وجه آن پرداخت نشده مطالبه و به آورده 
شهرداري اضافه و با مســئوالن خيريه تا پايان تير ماه 
1400توافقنامه جديدي امضا شود. همچنين هيأت 
مديره وقت سازمان مشاركت ها و كارشناسان رسمي 
كه به صورت غيرواقعي قيمت گذاري كرده اند به محاكم 
قضايي معرفي و خسارت وارده به شهرداري محاسبه و 

از آنها مطالبه شود.«
اين عضو شوراي شهر تهران در تشــريح پانزدهمين 
وظيفــه شــهرداري عنــوان كــرد: »بررســي هاي 
حقوقي نشان داد ابالغيه شــماره 4/110770مورخ 
1393/10/14تحــت عنوان اساســنامه ســازمان و 
ابالغيه شــماره10/1186246مورخ 93/11/1تحت 
عنوان آيين نامه معامالتي ســازمان فاقد اعتبار بوده 
و همچنان ماده اساســنامه مصوب شورا مالك عمل 
نيست؛ بنابراين حجم گسترده تخلفات، واگذاري امالك 
بدون رعايت قوانين شهرداري، تخفيفات غيرمجاز به 
مديران شــهرداري و خارج شهرداري در حكم تصرف 
غيرقانوني در امــوال عمومي بوده و اعضاي شــوراي 
سازمان، هيأت مديره و مســئوالن نظارتي شهرداري 
در انجام وظيفه قانوني مرتكب سهل انگاري شده اند. به 
همين دليل الزم است عليه آنان شكايت كيفري از باب 
خسارت ها و شكايت حقوقي از جهت مطالبه معوض 

آنها صورت گيرد.«

پيگيري هاي رئيس شوراي شهر تهران
سيدمحمود ميرلوحي در روند ارائه گزارش تحقيق و 
تفحص خطاب به رئيس شوراي شهر تهران گفت: »با 
توجه به احراز تخلف گسترده مديران وقت شهرداري 
و ســازمان امالك، رئيس شوراي شــهر تهران وفق 
ماده71 مكرر قانون تكاليف و وظايف شــوراها مصوب 
96/4/20گفتار هفتم اين گزارش را شــامل فهرست 
تخلفات صورت گرفته )بند د گفتار هفتم( و متخلفين 
)بند ج گفتار هفتم( همراه مستندات قانوني )ب گفتار 
هفتم( به مرجع قضايي معرفي و تعقيب و پيگرد قانوني 
مرتكبين و جبران خسارت هاي وارده به اموال عمومي 
را تقاضا كند.« رئيس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات 
شوراي پنجم شهر تهران در پايان و جمع بندي گزارش 
بار ديگر به صحبت هاي ابتدايي خود اشاره و تأكيد كرد: 
»ما اين بررسي ها را انجام داديم تا به مردم تهران بگوييم؛ 
مردم تهران، تهران مي تواند شــهري براي همه باشد. 
مي تواند منابع پايدار براي اداره شهر داشته باشد، بدون 
استقراض، بدون شهرفروشي و بدون دور زدن قوانين 
و بدون اينها مي تواند تامين منابع كند. ما در شــرايط 
كرونايي و با وجود موجودي بــه نام ترامپ بدهي هاي 
8ميليوني براي هر تهراني را به 7ميليون رســانديم. 
در اين شــرايط 58هزار ميليارد تومان بودجه تصويب 
كرديم و در اين شرايط 95درصد بودجه در سال گذشته 
تامين شــد. بنابراين مي گوييم تهران مي تواند توسعه 
پيدا كند و تهران استحقاق توسعه و برخورداري از هواي 
سالم و حمل ونقل عمومي مناسب دارد؛ مشروط بر اينكه 
مديريت جهادي، سالم، قانونمدار و پاسخگو داشته باشد. 
نتيجه عدم وجود اين مشخصه ها در مديريت گذشته 
باقي گذاشتن 69هزار ميليارد تومان بدهي بوده است.«

گزارش ارائه شده مربوط به مديران فعلي شهرداري نيست
در ادامه نايب رئيس شــوراي شهر تهران با بيان اينكه 
گزارش ارائه شــده مربوط به مديران شــهري فعلي 
نيست، گفت: »طبق ماده 81قانون شورا ها بعد از اينكه 
گزارش كميسيون به هيأت رئيســه داده شد، رئيس 
شوراي شهر تهران موظف اســت گزارش كميسيون 
را در دســتور هفته بعد قرار دهد تا توسط سخنگوي 
كميسيون قرائت شود. پس از آن شهردار يا مسئوالن 
به مدت 30دقيقه از عملكرد خود دفاع مي كنند؛ البته 
اين براي زماني اســت كه گزارش در ارتباط با مديران 
فعلي باشــد. اكنون كه اين گزارش مربوط به مديران 
فعلي نيست و دفاع مديران منتفي است.« سيدابراهيم 
اميني ادامه داد: »در مورد مديران اسبق هم در تبصره 
3آمده چنانچه شــهردار تغيير كرده باشد و تحقيق و 
تفحص به آنها مربوط باشد بايد امكان دستيابي به اسناد 
و مدارك براي دفاع آنان فراهم باشد كه اين اقدام انجام و 
به آنها اعالم شده و موارد به عنوان تخلف اسناد و مدارك 
موجود است كه خود يا نماينده قانوني بايد براي تهيه 

اليحه دفاعي استفاده كنند.«

تحقيق و تفحص شورای شهر از واگذاری امالك شهرداري تهران در بين سال هاي 1386 تا 1396 به صحن رسيد

گزارش 10سال واگذاری امالک شهر گزارش

بازيافت از مبدأ با دستگاه امحای پالستيك
با همكاري سه جانبه شهرداري تهران، سازمان برنامه عمران ملل متحد 

و كشور ژاپن، دستگاه خوددريافت پالستيك، ساخته و رونمايي شد

دستگاه هاي خوددريافت پالســتيك RVM كه با همكاري سه جانبه 
شهرداري تهران، ســازمان UNDP )برنامه عمران ملل متحد( و ژاپن 

ساخته شده است، به مناسبت روز جهاني بدون پالستيك رونمايي شد.
شهردار تهران كه به مناسبت پويش سه شنبه هاي بدون خودرو با دوچرخه 
به محل كار خود رفته بود، در اين مراســم گفت: دستگاه هاي امحای 
پالستيك كه ساخت شركت هاي دانش بنيان داخلي است با همكاري و 
تامين اعتبار دولت ژاپن و با همكاري ايران به صورت كار مشترك صورت 

گرفته است.
به گزارش پايگاه خبري شــهر، پيروز حناچي گفت: هدف اين اســت 
كه بتوانيم پالستيك های توليد شده و بطری های پالستيكي را كه در 
كشور ايران به ميزان زيادي استفاده مي شود و ممنوعيت كمتري براي 
عدم استفاده از آنها وجود دارد، مجددا بازيافت كنيم. حناچي بيان كرد: 
شهرداري تهران فعاليت هاي خوبي را در زمينه پسماند آغاز كرده است؛ 
ازجمله طرح جامع پاكبان كه به تصويب رســيده است و ايستگاه هاي 
گلماند كه برابر با وزن پسماندهاي شهري، به شهروندان خدمات ارائه 
مي دهند. آموزش به شهروندان براي تفكيك پسماند از مبدأ و همين طور 
طرح كاهش پسماند )طرح كاپ( كه طي آن فرايند حمل كمتر پسماند 
و دفع آن فراهم مي شود هم از برنامه هاي انجام شده در شهرداري تهران 
است. دستگاه RVM كه نمونه خارجي آن قبال به صورت آزمايشي در 
برخي نقاط مانند تعدادي از شعب فروشــگاه شهروند، نصب شده بود 
بطري هاي پالستيكي و شيشه  اي را به عنوان زباله خشك دريافت مي كند 
تا براي بازيافت به مراكز صنعتي ارسال شود. در مقابل اين بطري ها، به 

شهروندان قبض يا بن خريد داده مي شود.
شهردار تهران  همچنين در ديدار با سفير ژاپن گفت: بخش عمده اي از 
مشكالت كالنشهرها، مانند آلودگي هوا، ترافيك، پسماند، تامين آب سالم 
و حمل ونقل، مشترك است. تالش كرديم مشكالت تهران در حوزه هاي 
زيست محيطي را با اقدامات مختلف و استفاده از تجربيات جهاني حل 
كنيم. شــهردار با بيان اينكه پاندمي كرونا شــرايط خاصي را به جهان 
تحميل كرده و سبب تجربيات تازه اي شده است، ادامه داد: پس از كادر 
بهداشت و درمان، مديريت شهري بيشترين درگيري را با مسئله كرونا 
دارد. مباحثي مانند مديريت فضاي شهري و پشتيباني از كادر درمان، 
بحث آرامستان ها و موضوع حمل ونقل از نمونه هاي آن هستند. همچنين 
2ميليون و900هزار دوز واكسن كرونا توسط دولت ژاپن به ايران اختصاص 
داده شده كه بايد اين نوعدوستي را در شرايط كرونايي قدر بنهيم. حناچي 
با بيان اينكه با بيشتر پايتخت ها و كالنشهر هاي جهان در حال مذاكره و 
انتقال تجربيات هستيم، اضافه كرد: يكي از مشكالت و تجربيات كرونا، 
افزايش پسماند هاي عفوني است و در تهران نيز جمع آوري و امحای آن 

ازطرق بهداشتي در حال انجام است.

او سابقه همكاري شــهرداري  و ژاپن را بيش از 2دهه خواند و با اشاره به 
استفاده از تجربه ژاپن در 2 موضوع پسماند و نوسازي بافت هاي فرسوده 
گفت: اين دو تجربه مي تواند زمينه ساز ادامه همكاري هاي بعدي ما باشد. 
از آغاز اين دوره از مديريت شهري با تفكيك پسماند از مبدأ و استفاده 
از ايستگاه هاي مياني بيش از 1500تن پسماند ديگر دفع نمي شوند و 

همچنين بخش زيادي از باقي پسماندها تبديل به برق مي شود.

ديدار شهردار تهران و سفير هلند
پيروز حناچی همچنين ديروز ديداری هم با ياپ ورنر، سفير هلند در ايران 
داشت. او در اين ديدار گفت:»هلند در بحث انرژی های نو و دوچرخه و 
استفاده از آن در حمل و نقل بسيار پيشرفته است و آينده تهران نيز در 
حوزه حمل و نقل در استفاده از خودروهای برقی است. در كنار توسعه 
تكنولوژی و محيط زيســت اولين موضوعی كه از كشور هلند به ذهن 
می رسد، مسئله دوچرخه و استفاده مردم اين كشور از آن است.« او افزود: 
»ورزش خانوادگی و استفاده از دوچرخه برای محيط كار و امور روزمره 
موضوع جديدی در تهران است، هر چند 40 سال پيش دوچرخه يكی 
از مدهای اصلی حمل و نقل در تهران بــود. نگاه ما به موضوع دوچرخه 
در تهران به اين صورت اســت كه اگر مردم را همراه كنيم، با حضور هر 
دوچرخه، يك ماشين از سطح شهر كم می شود.« او با بيان اينكه آينده 
حمل و نقل تهران در استفاده از خودروهای برقی است، ادامه داد: »هفته 
گذشته از اتوبوس برقی رونمايی كرديم كه يكی از شركت های داخلی 
سازنده آن بود و قرارداد توليد 100 اتوبوس برقی امضا شد.« حناچی با 
بيان اينكه شهرداری تهران در شرايط پاندمی كرونا با 2 ويروس كرونا و 
تحريم ها می جنگد، گفت: يكی از داليلی كه در كشور ما از انرژی های پاك 

و نو و دوچرخه كمتر استفاده می شود، ارزان بودن انرژی است.«

قول شهردار تهران به اعضاي كاروان المپيك توكيو
كمبودهاي ورزشي تهران 

براي  قهرمانان را پيگيري مي كنم
شهردار تهران با اشاره به مطالبه بحق ورزشكاران و قهرمانان نسبت به 
كمبودهاي موجود گفت: قول مي دهم اين مطالبه را از شوراي شهر تهران 
تا رفع مشكل، پيگيري كنم. به گزارش پايگاه خبري شهر، پيروز حناچي در 
نشست صميمانه با جمعي از ورزشكاران كاروان اعزامي به المپيك توكيو، 
گفت: ورزشكاران و هنرمندان از خصيصه اي برخوردارند كه سياستمداران 
معموال از آن بي بهره اند و مي توانند بدون هزينه و به شكل مؤثر نام كشور 
خود را در جهان مطرح كنند، درحالي كه سياستمداران نمي توانند چنين 
كاري انجام دهند، مگر اينكه مانند نلسون ماندال خصايص خاص انساني 
داشته باشند. او اعتراض ورزشكاران تهراني در كم توجهي مسئوالن محلي 
به آنها را بحق دانست و افزود: شــايد اين خصيصه و كم توجهي به دليل 
پايتخت بودن تهران است. بايد اين انتظار را از وزرا داشته باشيد چراكه 
تهران تنها استاني است كه در كنار مديران محلي، رؤساي سازمان ها و 
تشكيالت اصلي كشور هم حضور دارد و مسئوالن محلي معموال در سايه 
قرار مي گيرند. او گفت: اين قول را مي دهم كه كمبودهاي مطرح شــده 
ورزشكاران را به شــكل قانوني از شوراي شــهر پيگيري كنم. او ضمن 
آرزوي موفقيت براي ورزشكاران المپيكي كشورادامه داد: به عنوان كسي 
كه در ورزش فعاليت داشته، مي دانم كه يك ورزشكار حرفه اي از وقت، 
انرژي، خانواده و زندگي خصوصي خود مي گذرد تا به اين موفقيت برسد.  
اميدواريم كه لبخند را روي لب هاي مردم بنشانيد و ما هم در زمان برگشت 

كاروان از توكيو بتوانيم اخبار بهتري را به شما ارائه كنيم.

رئيس كميسيون نامگذاري شوراي شــهر تهران، ديروز در واكنش به اعتراض هيأت 
تطبيق فرمانداري تهران درخصوص نامگذاري معابر به نام بــزرگان ادبيات كودك و 
نوجوان ايران، گفت: »كميسيون نامگذاري شوراي شهر تهران، بنا به پيشنهاد نهادها، 
سازمان ها، مراكز علمي و فرهنگي، مجامع دانشگاهي، شوراياري ها و ديگر مراكز مرتبط 
و درنهايت با رأي اعضاي شورا، نسبت به نامگذاري معابر و خيابان هاي شهر اقدام مي كند. 
درخصوص نامگذاري معابري به اسم بزرگان ادبيات كودك و نوجوان ايران، مانند جبار 
باغچه بان، مهدي آذريزدي، صمد بهرنگي و هوشنگ مرادي كرماني هم پيشنهاداتي از 
سوي افراد و نهادهاي فرهنگي مانند دفتر شــعر جوان )كه جمعي از چهره هاي مطرح 
ادبيات كودك و نوجوان كشور آن را اداره مي كنند(، به شورا رسيد كه بنا به ارتباطي كه 
بين اين بزرگان و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان وجود دارد، 4خيابان روبه روي 
اين محل كه صاحب عناوين اول، ســوم، پنجم و هفتم بود، به نام آنها نامگذاري شد.« 
محمدجواد حق شناس ادامه داد: »پيش از اين كميسيون نامگذاري شوراي پنجم شهر 
تهران، در تكريم و بزرگداشت چهره هاي مطرح ادبيات، فرهنگ و هنر كودك و نوجوان 
كشور، معابري را به نام هاي عباس يميني شريف، نادر ابراهيمي، مصطفي رحماندوست، 
احمدرضا احمدي، توران ميرهادي، قيصر امين پور، پروين دولت آبادي، عباس كيارستمي 
و... نامگذاري كرده است.« او در پايان از هيأت تطبيق فرمانداري خواست تا براي شوراي 

شهر در انجام وظايف قانوني ناشي از اختيارات مصرح در قانون مانع تراشي نكند.
   مهدي آذريزدي: نويســنده اي كه عنوان پرتيراژترين نويسنده كودك و نوجوان 
را به خود اختصاص داده و چند نســل با كتاب »قصه هاي خوب براي بچه هاي خوِب« او 

خاطره ها دارند. او همچنين به »پدر ادبيات كودك و نوجوان ايران« شهرت دارد.
   جبار باغچه بان: از راهگشايان و پيشگامان ادبيات كودك در ايران، بنيانگذار نخستين 
كودكستان و نخستين مدرسه ناشنوايان ايران در تبريز و نخستين مؤلف و ناشر كتاب 
كودك در ايران است. آثار باغچه بان از شــوراي جهاني كتاب كودك، عنوان بهترين 

كتاب هاي كودك را به دست آورده اند.
   صمد بهرنگي: معلم، داســتان نويس كودكان و نوجوانان، مترجم و محقق فولكلور 
آذربايجاني كه نيازي به معرفي ندارد و همه  ايرانيان او را با كتاب مشهورش »ماهي سياه 
كوچولو« مي شناسند. اين كتاب و چند كتاب ديگرش ازجمله »اولدوز و كالغ ها«، »يك 

هلو هزار هلو« و »افسانه هاي آذربايجان« باعث شهرت او شده اند.
   هوشنگ مرادي كرماني: عمده شهرت او به خاطر نگارش »قصه هاي مجيد« است. اين 
داستان و بسياري ديگر از كتاب هاي او به فيلم تبديل شده اند. آثار هيچ كدام از داستان نويسان 
ايراني، به اندازه  مرادي كرماني به زبان هاي ديگر در جهان ترجمه نشده است. جوايز ملي و 

بين المللي مرادي كرماني براي آثارش بيش از هر داستان نويس ديگر ايراني است. 

نامگذاري معابر در راستاي تكريم و بزرگداشت اديبان
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   دو حلقه الستيك  در ازاي 5بارنامه
مديركل حمل ونقل كاالي ســازمان راهداري از عرضه مستقيم الستيك و روغن موتور با 
نرخ مصوب و بدون واسطه در پايانه بار بندر امام خميني)ره( بين رانندگان حمل كاالهاي 
اساسي از مبدأ اين بندر خبر داده است. به گزارش سازمان راهداري، غالمحسين دغاغله 
مي گويد: با توجه به اهميت حمل كاالهاي اساســي از بندر امام خمينــي)ره(، از ٢٠تير تا 
٣١مرداد سال جاري يك جفت الستيك با نرخ دولتي به رانندگان متقاضي تعلق مي گيرد. او 
مي افزايد: رانندگاني كه حداقل تعداد 5فقره بارنامه مربوط به حمل گندم، كنجاله سويا و جو 
مربوط به شركت پشتيباني امور دام و شركت بازرگاني دولتي ايران از مبدأ بندر امام)ره( به 
تمام نقاط كشور با مجموع مسافت طي شده 4هزار كيلومتر حمل كنند، مي توانند نسبت به 
دريافت يك جفت الستيك با نرخ دولتي اقدام كنند. به گفته او، براي تخليه بارهاي موجود 
در اين بندر، حواله توزيع روغن موتور با نرخ مصوب كارخانه و بدون واسطه در پايانه بار بندر 
امام خميني)ره( تا اطالع ثانوي به تمام رانندگان حمل كاالهاي اساسي تعلق مي گيرد.  اين 
مقام مسئول در سازمان راهداري مي گويد: با توجه به حجم وسيع ورود كاالهاي اساسي به 
بندر امام خميني)ره( و براي كمك در جهت تسريع روند تخليه كاالهاي اساسي براي جذب 

حداكثري رانندگان، طرح هاي تشويقي را مدنظر قرار داده است.

در نشست مركز پژوهش هاي مجلس با حضور مديران صنعت برق اعالم شد

ادامه خاموشي ها در پاييز و زمستان
چشم انداز كمبود 210تا230 ميليون مترمكعبي گاز، در نيمه دوم 

سال، احتمال قطع برق در پاييز و زمستان را افزايش داده است

بعد از تأكيد فراوان كارشناسان مالي، مديرعامل توانير  انرژی
هم تأييد كرد مشكل اصلي صنعت برق اقتصاد برق يا 
قيمت گذاري دستوري اســت كه ضرورت دارد هرچه 
سريع ترلغو شود. ديروز همچنين سخنگوي صنعت برق هشدار داد با 
وضع فعلي استحصال گاز، به احتمال فراوان، كشور در پاييز و زمستان 
هم با خاموشي مواجه خواهد شد يا دست كم به دليل استفاده نيروگاه ها 

از مازوت شهر ها با آلودگي هوا مواجه خواهند شد.
به گزارش همشهري، مركز پژوهش هاي مجلس روز گذشته نشست 
بررســي علل قطع برق را برگزار كرد.كارشناساني كه در اين نشست 
حضور داشتند تأكيد كردند در سال هاي گذشته سرمايه گذاري كافي 
براي افزايش توليد انجام نشده است. به زعم اقتصاد دانان، قيمت گذاري 
دستوري ريشه اصلي كاهش سرمايه گذاري در صنعت برق بوده است، 
به باور آنان تا قيمت گذاري دســتوري كنار گذاشته نشود هر راهكار 
ديگري در اين صنعت راه خطا را خواهد پيمود. روز گذشته مديرعامل 

توانير هم اين موضوع را تأييد كرد.

اقتصاد برق مريض است
محمد حســن متولي زاده، مديرعامل توانير ديروز در نشست مركز 
پژوهش هاي مجلس با بيان اينكه بزرگ ترين مسئله كه صنعت برق 
را زمينگير كرده، اقتصاد برق اســت گفت: سركوب گسترده قيمت 
از يكسو و پرداخت نشــدن مطالبات بخش خصوصي از سوي ديگر 
موجب شده اقتصاد صنعت برق مريض شود و تا اين مسئله حل نشود، 

خاموشي ها ادامه دارد.
او با اشاره به وضع نامناسب بدهي هاي دولت به صنعت برق از مجلس 
خواست شرايط را براي پرداخت بخشي از بدهي هاي دولت به بخش 

خصوصي فراهم كند كه حجم آن 60 هزار ميليارد تومان است.
او درباره كم كاري هايي كه در حوزه توسعه انرژي هاي تجديد پذيري 
انجام شده است گفت: مشكالت فعلي ناشي از بي توجهي به توليد برق 
تجديدپذير بيش از آنكه به حوزه وزارت نيرو مربوط باشد، به بي توجهي 

وزارت نفت و مغفول ماندن اين مصوبه در وزارت نفت مربوط است.
مديرعامل توانير با بيــان اينكه مصرف كنندگان ايراني نســبت به 
بهره وري در استفاده از انرژي توجه چنداني ندارند، گفت: اوايل انقالب 
بهاي هر كيلووات ساعت برق به اندازه قيمت يك تخم مرغ بود اما كاري 
كه ما كرديم باعث شد تا قيمت برق به كمتر از بهاي يك برگ دستمال 
كاغذي تنزل يابد. طبيعي است كه مصرف كننده نيز توجه چنداني به 

صرفه جويي نخواهد كرد.
متولي زاده با اشــاره به ظرفيت بااليي كه در منطقه خاورميانه براي 
مصرف برق وجود دارد از نمايندگان مجلس خواســت مسير را براي 

صادرات برق بخش خصوصي باز كنند.

تداوم بحران در صنعت برق
يكي از نگراني هاي فعلي تداوم خاموشــي ها بعداز شهريور ماه يعني 
در پاييز و زمستان اســت. طبق برآورد ها مخازن گاز ايران دست كم 
به 50ميليارد دالر سرمايه گذاري هاي براي افزايش توليد نياز دارند و 
چون منابع ارزي به دليل تحريم ها مسدود است اين موضوع مي تواند 
در زمستان امســال تامين گاز نيروگاه ها را با مشكل مواجه كند. اين 
موضوعي بود كه ديروز ســخنگوي صنعت برق هم در نشست مركز 
پژوهش ها به آن اشاره كرد و گفت: مسئله  نگران  كننده، تزريق كافي 

گاز به نيروگاه ها در ماه هاي سرد در سال جاري است.
مصطفي رجبي مشهدي، هشــدار داد: در پاييز و زمستان امسال با 
210تا230ميليون مترمكعب كمبود روزانه گاز مواجه خواهيم شد كه 
مي تواند تامين گاز نيروگاه ها را با مشكل مواجه كند. به گفته او كمبود 
گاز مي تواند به خاموشي، بازگشــت آلودگي، به دليل مازوت سوزي و 

حتي قطع گاز مصرفي شهروندان منجر شود.

دولت تكاليفش را انجام نداد
امير رضا شاهاني، معاون مطالعات توليدي مركز پژوهش هاي مجلس 
هم با بيان اينكه دولت به تكاليف قانوني اش عمل نكرده است،گفت: 
دولت به تكاليف قانوني اش براي ساخت نيروگاه هاي جديد، افزايش 
بازده و ضريب بهره وري نيروگاه ها و همينطور خريد برق نيروگاه هاي 
خصوصي عمل نكرده است. او با اشاره به ضرورت تدوين طرح جامع 
انرژي گفت: طبق برنامه ششم توسعه دولت موظف بود تا پايان سال 
اول برنامه، اين طرح را تدوين و تصويب كند اما اين كار در ســال99 
انجام شد. شاهاني افزود: افزايش توليد برق به اندازه 25هزار مگاوات از 
تكاليف ديگر دولت بوده كه باز هم انجام نشده است. همچنين در قانون 
برنامه ششم توسعه بحث صادرات برق و تشكيل بازار برق با كشورهاي 
همسايه ذكر شده كه در اين زمينه هم اقدامي نشده است.شاهاني به 
ضرورت استفاده از انرژي تجديدپذير پرداخت و گفت: فقط 5درصد 
نياز كشور از اين انرژي ها تامين مي شود، در كشورهاي توسعه يافته 

اين ميزان 50درصد است.

وزارت انرژي تشكيل شود
 سخنگوي كميســيون انرژي مجلس هم به نبود نهاد سياستگذار و 
تنظيم گر در بازار انرژي اشاره كرد و گفت: يكي از داليل وضع موجود 
نبود يك نهاد تنظيم گر اســت كه از زمان برنامه سوم بحث تشكيل 

وزارت انرژي يا شوراي عالي انرژي مطرح بود كه هرگز محقق نشد.
مالك شريعتي نياســر، با اشاره به وضع توســعه زيرساخت هاي گاز 
طبيعي و برق افزود: ما مثل بچه پولدارها منابع خود را هدر داده ايم و 
حاال يا سوخت نداريم كه به نيروگاه ها بدهيم يا برق نداريم كه در شبكه 
توزيع كنيم. او افزود: بخشي از اين موضوع به نمايندگان مجلس در 
دوره هاي گذشته برمي گردد كه با فشار حوزه انتخابيه، وزير را براي 
كشيدن 100كيلومتر كابل، تا پاي استيضاح مي برند. حال اينكه ما در 
مناطقي كه ضرورت داشت، زيرساخت ها را تكميل نكرده ايم. او اضافه 
كرد: در طول سال هاي آينده با فرسودگي شــبكه گاز و برق روبه رو 
هستيم، بايد بندي در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود كه دولت در 

مناطقي كه نياز به اصالح شبكه نيست، كاري انجام ندهد.

سبقت خودروهاي بازنشسته در جاده گراني
از پرايد 140ميليون توماني در بازار خودرو رونمايي شد

با تداوم سير صعودي قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي از ابتداي هفته جاري قيمت پرايد و تيبا از مرز 
140ميليون تومان گذشت و پژو 405اس ال ايكس ركورد 240ميليون تومان را شكست

مشكالت تخصيص ارز و  تجارت
بوروكراســي ترخيــص 
كاالهــاي اساســي از 
گمرك باعث شده 6.5ميليون تن از اين 
كاالها در گمــرك، بنادر يــا حتي در 
شناورهاي روي آب رسوب كند؛ اما حاال 
با وجود تسريع در حل مشكالت ترخيص 
كاال، مصيبت جديدي به واسطه كمبود 
كاميون براي حمل اين كاالها پيدا شده 
و حتي اعطاي الســتيك و روغن موتور 
دولتي به رانندگان نيز شرايطي داشته 

كه در حل اين مشكل بي اثر بوده است.
به گزارش همشهري، آمارهاي رسمي 
حاكــي از اين اســت كه باوجــود رفع 
مشــكالت كاالهــاي رسوب شــده در 
گمرك و ترخيص فــوري آنها، فقط در 
بندر امام خميني)ره( حداقل 2ميليون 
تن كاالي اساســي ترخيصي دپو شده 
و به دليل كمبود كاميــون و واگن قطار 
امكان خروج ندارد. در اين ميان، سازمان 
راهداري از عرضه مســتقيم الستيك 
و روغن موتور با نرخ مصــوب در پايانه 
بار بندر امام خمينــي)ره( خبر داده اما 
شــواهد امر حاكي از اين است كه حتي 
اين مشوق ها نيز نتوانسته مشكل دپوي 

كاال در اين بندر را برطرف كند.

نامعادله حمل ونقل كاال
آنطــور كه مســئوالن گمــرك ايران 
مي گوينــد حداقــل 2ميليــون تــن 
كاالي اساسي ترخيص شــده در بندر 
امام خميني)ره( امكان خروج نداشته و 
در محوطه بندر مانده اســت؛ البته اين 
موضوع محدود به بندر امام نيســت. از 

عمده ترين داليل دپــوي 6.5ميليون 
تني كاالهاي اساسي در گمرك و بنادر، 
مشكالت تأمين ارز اعالم مي شود، ولي 
در همين بيــن اين روزها آن دســته از 
كاالهايي هم كه به هر ترتيبي و براساس 
مصوبات موجــود به صــورت قطعي يا 
درصدي ترخيص مي شــود، با مشكل 
ديگري تحت عنوان حمل ونقل مواجه 
شده است. مهرداد جمال ارونقي، معاون 
فني گمرك ايــران مي گويد: هم اكنون 
حجم تخليه كاال از كشتي افزايش يافته 
و با وجود تسريعي كه در ترخيص صورت 
گرفته، همچنان حجم خروجي از بنادر 
پايين بوده و اين بر رسوب كاال و دپوي 
آن مي افزايد.  او به طور خاص به جريان 
ترخيص كاال در بنــدر امام خمين)ره( 
كه بيشــترين حجم كاالي اساسي در 
آن دپو شده اشــاره مي كند و مي افزايد: 
هم اكنون از حدود 7ميليون تن كاالي 
موجود در بنادر و آنچه در شناورها وجود 
دارد، بيش از 3.4ميليون تن كاال در بندر 
امام موجود اســت و بالغ  بر يك ميليون 
تن هم در شــناورهاي كنار اســكله يا 
منتظر در لنگرگاه در اين بندر قرار دارد. 
درحالي كه ميزان تخليه بار از شناورها به 
روزانه 100هزار تن مي رسد و در جريان 
ترخيص قرار مي گيــرد، اما خروجي از 
بندر براي كاالهاي ترخيص شده 30هزار 
تن اســت كه 23هزار تن در كاميون ها 
و 7هزار تــن به صورت ريلــي جابه جا 
مي شــود. معاون فني گمــرك ايران با 
اشــاره به اينكه در ايــن حالت 70هزار 
تن به كاالهاي رسوبي و دپوشده اضافه 
خواهد شد، مي گويد: با توجه به شرايط 

فصل ميــزان كاميون ها براي حمل كاال 
كاهش يافته اســت؛ به طوري كه اكنون 
به رغم افزايش خروجي، موجودي كاال 
در حال افزايش اســت و براي رفع اين 
مشكل به حداقل 2500 تا 3000 كاميون 
نياز داريم. به گفته اين مقام مسئول در 
گمرك ايــران، هم اكنون، 2ميليون تن 
كاالي اساسي ترخيص شــده در بندر 
امام وجود دارد كه با كمبود وسيله حمل 

مواجه شده و از بندر خارج نشده است.

كاهش ١۶درصدي بارگيري در بندر امام
انباشــت كاالهــاي اساســي در بندر 
امام خميني)ره( و خروج آن موضوعي بود 
كه در ابتداي سال جاري به طور ويژه مورد 
بررسي قرار گرفت و طي پيشنهاد هايي به 
رئيس جمهــور، او موافقت خود را اعالم 
كرد و مصوبات كه از مهم ترين آنها، رفع 
موانع ارزي و تمديد ترخيص 90درصدي 
بود، در دســتور كار قرارگرفت. در اين 

خودرو كورس خودروهاي توليد داخل در جاده 
گراني موجب عبور قيمت پرايد و تيبا از 
مــرز 140ميليون تومان و ســبقت پژو 

405از مرز 240ميليون تومان شد.
آن دســته از فعاالن بازار كه با خبرنگاران همشــهري 
گفت وگو كرده اند مي گويند ايــن افزايش قيمت ها در 
شــرايطي رخ داده كه در بخش رشد تقاضاي خريد در 
بازار خودرو اتفاق خاصي نيفتــاده و هنوز بازار خودرو 
در ركود كامل به سر مي برد. به گفته آنان، اعالم قيمت 
جديد برخي خودروهاي جديد يا به روز شــده چيني 
سيگنالي از تمايل خودروســازان براي افزايش قيمت 
محصوالت را به بازار ارســال كرده است. از سوي ديگر، 
معدود طرح هاي خودروســازان داخلي، در كنار عرضه 
قطره چكاني محصوالت نيز به افزايش شــكاف عرضه 
و تقاضا در بازار خودرو منجر شــده اســت. مشاهدات 
خبرنگاران همشهري حاكي است  هرچند بازار خودرو در 
تابستان امسال به خواب زمستاني فرورفته اما دارندگان 
خودروهاي مدل 99يا صفر كيلومتر مدل 1400هر روز 
نرخ هاي جديدي را براي فروش محصوالتشان در برخي 
ســايت هاي فضاي مجازي اعالم مي كنند كه خود به 
رقابت قيمت در بازار بي مشتري خودرو دامن زده است.

كورس پرايد و پژو 4٠5براي گراني 
مشــاهدات ميداني خبرنــگاران همشــهري در بازار 
خودروهــاي كاركــرده و صفــر كيلومتر مــدل 99و 
1400بيانگر ســير صعودي قيمت ايــن خودروها از 
ابتداي هفته جاري و در مقايســه با 3 هفته گذشــته 
است. از ابتداي هفته جاري تا ديروز روند افزايش قيمت 
خودروهاي پرتيراژ و مونتــاژي داخلي به خصوص در 
خانواده محصوالت پرايد و پژو شدت گرفته. تا 2 هفته 
پيش نرخ محصوالت ســايپا در بازار خــودرو از ثبات 
بيشتري نسبت به محصوالت ايران خودرو برخوردار بود 
اما اكنون سير صعودي قيمت در خودروهايي مانند پرايد 
كه توليد آن متوقف شده و از ميانگين قيمتي پايين تري 
در بازار خودرو برخوردار است نســبت به  خودروهاي 
گرانقيمت تر بازار شتاب بيشتري گرفته است به نحوي 
كه پرايد 111 از ابتداي هفته جاري تا ديروز نسبت به 
هفته گذشته افزايش 4 ميليون توماني را تجربه كرده 
است. در واقع اقبال نسبي مشتريان به خريد آن دسته 
از خودروهاي پرتيراژ داخلي كه توليد آن متوقف شده، 
موجب گراني شديد اين خودروها شده است. به نحوي 
كه اكنون نرخ حاشيه بازار پژو SLX 405  با قيمت پژو 
پارس صفر مدل 99 برابر شده است. اين روزها افزايش 
قيمت محصوالت خانواده پرايد، پــژو 405، پژو 206 
تيپ 5 و پژو 206صندوقدار وي 8 پيشقراول گراني در 
بازار خودروهاي پرتيراژ شده است به نحوي كه قيمت 
پرايد 111 مدل 1399 تقريبا هــم قيمت تيبا 2 مدل 
1400 شــده و اين دو خودرو به قيمت 139 ميليون تا 
140 ميليون تومان عرضه مي شود و پرايد 131 مدل 99  
افزايش 5ميليون توماني قيمت نسبت به 2 هفته قبل را 
تجربه كرده است. قيمت پژو SLX 405 نيز به مرز 240 
ميليون تومان رسيده و هم قيمت پژو پارس سال مدل 
99 شده است. اين روند افزايش قيمت خودروهايي كه 
توليد آن متوقف شــده، موجب كاهش اختالف قيمت 
خودروهايي مانند پژو 206 صندوقــدار و تيپ 5 با پژو 
207 دنده دستي به كمتر از 30 ميليون تومان شده است.

چيني ها؛ پيشتاز گراني 
در بازار خودروهاي اغلب مونتــاژي چيني نيز افزايش 
رســمي قيمت ها به خصوص در مدل هاي جديد يا به 
روز شــده اين خودروها بيش از خودروهــاي پر تيراژ 
داخلي اســت. افزايش چراغ خاموش اغلب محصوالت 
مديران خودرو و كرمان موتور در حالــي ادامه دارد كه 
نرخ هاي اعالم شــده اين خودروســازان بــراي برخي 
محصوالت تازه واردشــان حتي در مقايسه با قيمت آن 
در بازارهاي جهاني فاصله بســياري دارد به نحوي كه 
كرمان موتور براي كــراس اوور معمولي جديد خود به 
نام كي ام سي )k7( قيمت 950ميليون توماني)معادل 
43هزار دالر( را تعيين كرده است. به نظر مي رسد بازار 
انحصاري ايران به بهشــتي براي خودروهاي مونتاژي 
چيني تبديل شده است. فيدليتي گروه بهمن به عنوان 
ديگر خــودروي چينــي رقيب اين محصــول كرمان 
موتور به نرخ 650ميليون تومان قيمت گذاري شــده 
اســت. خودروي مدل K7مونتــاژي كرمان موتور در 
كشــور چين از 12696دالر )279ميليــون تومان( تا 
16938دالر )373 ميليون تومان( براساس تيپ و مدل 
قيمتگذاري شده  است كه قابل مقايسه با قيمت تعيين 
شــده براي فروش اين خودرو در ايران نيست. قطعات 
اين خودروها با ميانگين تعرفــه كمتر از 20درصدي و 
نه تعرفه 130درصدي ساير قطعات وارد كشور مي شود. 
تداوم ممنوعيت واردات خودرو به شــكل گيري بازاري 
انحصاري براي برخي محصوالت مونتاژي چيني منجر 
شده و زمينه رشد قيمت اين خودروهاي كم كيفيت را در 

بازار انحصاري خودرو در ايران فراهم كرده است.

سرنوست مبهم خودروهاي خارجي 
اين گزارش حاكي اســت رشــد قيمــت خودروهاي 
پرتيراژ داخلي زمينه باال ماندن يا سير صعودي قيمت 
برخي خودروهاي كاركــرده خارجي را نيز فراهم كرده 
است. عالوه بر آن معدود طرح هاي پيش فروش برخي 
شركت هاي خودروساز داخلي براي پيش فروش برخي 
محصوالت خود نيز حاكي از قيمت هاي اعالم شده باال 
براي اين خودروهاست. به طور مثال بهمن موتور براي 
فروش اقســاطي خودروي مزدا 3، قيمت اين خودرو 
با مدل 98و بيمه بدنــه را بين 914تا يــك ميليارد و 
117ميليون تومان، متناسب با روش انتخابي مشتري 
اعالم كرده اســت. با وجود اين، به گفته فعاالن صنفي 
بازار اين روزهــاي خودروهاي خارجــي به دليل افت 

شديد تقاضاي ناشي از كاهش قدرت خريد، قفل شده 
اســت. درحالي كه به گفته مهدي دادفــر، دبير انجمن 
وارد كنندگان خودرو برخــي خودروهاي خارجي دپو 
شده در گمرك تحويل ســازمان اموال تمليكي شده، 
هنوز از سرنوشت طرح پيشنهادي خودروسازان و وزارت 
صنعت به كميســيون صنايع مجلس براي آزادسازي 
قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي در قبال آزادســازي 
واردات خودرو خبري در دست نيست و طرح نمايندگان 
مجلس هم براي ساماندهي توليد و بازار خودرو همچنان 
بين كميسيون هاي تخصصي مجلس و شوراي نگهبان 

در حال رفت و برگشت است.

پرده برداري وزير صنعت از خودروسازان جديد
در شرايطي كه كاهش شديد عرضه در بازار انحصاري 
خودرو، متاثر از قيمت گذاري دســتوري، زمينه تداوم 
گراني خــودرو را فراهم كرده، چنــدي پيش عليرضا 
رزم حسيني، وزير صنعت در مراسم رونمايي از نخستين 
نمونه آزمايشــي خودروي تاراي برقي در ايران خودرو 
اعالم كرد در حــال انقعاد قرارداد با 2 شــركت بزرگ 
خودروساز عالقه مند به فعاليت در ايران هستيم تا اين 
خودروســازان رقيب ايران خودرو و ســايپا شوند. يك 
كارشناس صنعت خودرو در پاســخ به اين ادعاي وزير 
صمت اعالم كرد: اين ادعــاي وزير صمت، فرض محال 
است. ورود سرمايه گذاران خارجي به بازار كوچك خودرو 
در ايران محال است مگر آنكه شخصي قصد داشته باشد 
از صندوق ذخيره ارزي ايران، تسهيالتي اخذ كند و براي 
دريافت اين تسهيالت، نمايش سرمايه گذاري در صنعت 

خودرو راه بيندازد.
فربد زاوه، افزود: بازار خودروي ايــران، بازار محدودي 
است و نتيجه اين ادعا، بيش از ورود خودروسازان چيني 
به ايران ثمري نخواهد داشــت. همانطور كــه با ورود 
MVM به ايران اتفاق خاصي در بــازار خودرو رخ نداد، 
ورود ســرمايه گذاران چيني ديگر هم اثري بر اين بازار 
نخواهد داشت. او افزود: سرمايه گذاري در صنعت خودرو، 
درصورتي توجيه اقتصادي دارد كه تيراژ توليد هر طرح 
و نقشه در اين صنعت، حداقل 500 هزار دستگاه خودرو 
باشد. در اين صورت 2 خودروساز داخلي)ايران خودرو و 
سايپا( در كنار 2 سرمايه گذار جديد بايد ساالنه 2 ميليون 
دستگاه خودرو توليد كنند. اما كسي پرسيده مازاد نياز 
بازار داخل چه خواهد شد؟ خريدار يك ميليون خودروي 

مازاد در سال كيست؟

با توجه به آغاز فصل برداشت برنج 
در مازندران، شرايط محصول امسال با توجه 

به كاهش بارندگي ها چگونه است؟ 
اســتان مازنــدران از لحــاظ كشــت مكانيزه 
بســيار جلوتر و موفق تر از ديگر استان هاست 
و از سوي ديگر به دليل شــرايط آب وهوايي در 
مازندران، كشــت برنج در اين اســتان زودتر از 
استان هاي ديگر انجام مي شود. به همين دليل 
كشت مكانيزه در مازندران از 2روز پيش يعني 
21تيرماه شروع شــد و به تدريج ادامه خواهد 
داشــت. درحقيقت 21تيرماه نقطه عطفي بود 
براي شروع برداشت برنج كشت1400، اما درباره 
شرايط كشت، خوشبختانه برخالف نگراني هايي 
كه درباره شــرايط آب و هوايي داشتيم، خيلي 
مشكلي در زمينه توليد پيش نيامد و در مراحل 
كاشت، داشت و برداشت، تا زماني كه برنج به آب 
نياز داشت هم بارندگي كافي بود و هم منابع آب 
زيرزميني به اندازه كافي وجود داشــت، ضمن 
اينكه كشــاورزان امســال به خوبي همكاري و 
ســعي كردند در مناطقي مثل نوار ساحلي كه 
به نظر مي رسيد دچار خشكي باشند، برنج كشت 
نكنند. نوار ساحلي در گيالن و مازندران دورترين 
نقطه اي است كه آب به آن مي رسد و به همين 
دليل با توجه به شرايط كاهش بارندگي امسال، 
مي توانست دچار خشكي شــود، امسال در اين 
مناطق برنجكاري زيادي انجام نشد اما با اين حال 
سطح زيركشت برنج در مقايسه با سال هاي قبل 
كم نبود. مازندران به طور معمول هرسال چيزي 
بين 220تا 240هزار هكتار سطح زيركشت برنج 
داشته و با توجه به شرايط آب و هوايي و كشت، 
به طور ميانگيــن 230هزار هكتــار برنجكاري 
دارد. امســال هم همين ميزان كشت انجام شد 
و به نظر مي رسد برداشت هم خوب باشد. به طور 
مشــخص گزارش هايي كه از آمل و بابل داشتم 
نشان  مي داد كه كشــاورزان اظهار خوشحالي 
مي كردند كه سطح زيركشتشان كاهش نداشته 
است. اميدوارم برداشت برنج در مازندران و بعد 
هم گيالن به گونه اي باشد كه كاهش كشت در 
مناطقي مثل خوزستان و سيستان و بلوچستان 

كه دچار كم آبي شده اند را جبران كند.
پيش بيني شما از ميزان برداشت 

امسال چقدر است؟
ميزان برداشــت در كل كشــور در شرايط اوج 
مثل پارسال كه بهترين شرايط توليد را داشتيم 
به 2ميليون و 400هــزار تن مي رســد اما در 
شرايط عادي بين 2ميليون و200 تا 2ميليون 
و 250هزار تن برداشــت داريم. پيش بيني من 
اين است كه سطح توليد امسال ما از 2ميليون و 
250هزار تن كمتر نخواهد بود. الزم مي دانم بر 
اين نكته تأكيد كنم كه 2ميليون 400هزار تن، 
توليدي استثنايي بود و اينطور نباشد كه عده اي 
جوسازي كنند كه ميزان توليد مثال 150هزار تن 
كاهش يافته است؛ ما به هيچ عنوان كسري توليد 
نداريم، بلكه پارسال اضافه توليد داشتيم. توليد 
پارسال يك ركورد به حساب مي آمد و شاهكار 
بود، نه اينكه امسال كمبودي نسبت به شرايط 

عادي داشته باشيم.
برداشت تا چه زماني  ادامه خواهد 

داشت؟
به طور معمول تا پايان مهرماه برداشت ادامه دارد 
اما ارقام پرمحصول ديررس هســتند و از سوي 
ديگر چند سالي هست كه بعضي كشاورزان براي 
سود بيشتر، دوبار كشت انجام مي دهند؛ يعني 
به جاي اينكه آخر اسفندماه در زمين نشاكاري 
كنند و خزانه بگيرند، اواخر دي ماه برنج زودرس 
مي كارند كه اين برنج در فروردين به بار مي نشيند 
و دوباره مي توانند برنج بكارند. اين برنج ممكن 
است با سرماي بهمن و اسفند آسيب ببيند. ما 
اين كار را تأييد نمي كنيم و به طور كلي اين كار 
مورد تأييد محققان هم نيست ولي كاري است 
كه انجام مي شود و طبيعتا در افزايش توليد تأثير 
خواهد داشت و بخشي از كاهش كشت اصلي را 

جبران مي كند.
 آيا امســال هم به رسم سال هاي 
پيش ممنوعيت واردات در فصل برداشــت 

اعمال خواهد شد؟
كســري برنج 700تــا 750هزار تن اســت و 
واردات حتي يك گرم بيشــتر از 750هزار تن 
خيانت به توليد اســت اما چندين ســال است 
كه واردكنندگان دولــت را راضي كرده اند و چه 
در زمان ارزاني ارز و چه بعــد از آنكه ارز دولتي 
در اختيارشــان قرار گرفت، يك ميليون تا يك 
ميليون و 200هزار تن برنج وارد كردند. سؤالي 
كه من هميشه پرســيده ام اين بوده كه با توجه 
به ميزان 750هزار و نهايتا 800هزار تن كسري 
برنج، مابقــي اين واردات چه شــد؟ جواب اين 
است كه اين برنج ذخيره شد. امسال هم به رغم 
اينكه قرار بود ارز 4200توماني به واردات برنج 
تعلق نگيرد، اين كار انجام شــد و واردكنندگان 
در فروردين و ارديبهشــت امسال يك ميليون 

تن برنج با ارز دولتي وارد كردنــد، اما در ادامه 
اعالم كردند ارز دولتــي نگرفته اند و به همين 
دليل قيمت باال رفته است. در نتيجه دولت براي 
تصميم گيري در زمينه واردات، گيج شد. اتفاق 
جالب ديگري كه در زمينه برنج در ســال هاي 
اخير افتاد اين بود كه چند ســال پيش مجلس 
تصويب كرد كه تنظيم بازار كشاورزي بر عهده 
وزارت كشاورزي باشد. اين طرح با وجود مخالفت 
حجتي، وزيــر وقت جهادكشــاورزي، تصويب 
شد و شوراي نگهبان هم تأييد كرد و به عبارتي 
وزارت كشــاورزي شد مســئول واردات برنج. 
اما در دولــت آقاي روحاني، بــراي تنظيم بازار 
به آقاي شــريعتمداري حكم داده شد و حتي 
وقتي شــريعتمداري به وزارت رفاه منتقل شد، 
آن حكم لغو نشــد و االن هنوز ابهام وجود دارد 
كه باالخره وزارت كشــاورزي مسئول واردات 
است يا وزارت صمت. تا اينكه سرانجام چند روز 
پيش وزارت جهادكشاورزي از خواب بيدار شد 
و نامه ا ي به وزارت صمت نوشت، مبني بر اينكه 
وزارت كشاورزي بعد از اين مسئوليتي در زمينه 
واردات برنج ندارد و خود وزارت صمت در زمينه 
اينكه چقدر كســري دارد و چقدر بايد واردات 
انجام شــود، تصميم گيري كند. االن اين كالف 
سردرگم، پيچيده تر شده و مشخص نيست چه 
تصميمي گرفته مي شود. برخالف اينكه هرسال 
در فصل برداشــت برنج واردات ممنوع مي شد، 
امسال چيزي ابالغ نشده و از هركسي بپرسيد 
يك جواب متفاوت مي گيريد. نكته  مهم در اين 
ميان اســت كه اگر به ميزان الزم واردات انجام 
شود هيچ فرقي ندارد كه چه زماني باشد؛ حتي 
اگر وســط مرداد و تير هم برنج وارد كنند مهم 
نيســت، آنچه اهميت دارد توزيع برنج خارجي 
اســت. برنج وارداتي را ذخيره كنند و در پايان 
فصل برداشت در بازار توزيع كنند. در حقيقت 
توزيع برنج خارجي بايد از خرداد تا آبان متوقف 
شود تا كشاورز بتواند با انگيزه بيشتري توليد را 
انجام دهد و مصرف كننده هم وقتي هر دو نوع 
برنج در بازار موجود است، مي تواند تصميم بگيرد 

خارجي بخرد يا ايراني.
قيمــت برنج ايراني در ٢ســال 
اخير به شــدت باال رفته، پيش بيني شما از 

چشم انداز قيمت طي امسال چيست؟
روال كشــف قيمت برنج به طــور عجيبي طي 
يك سال اخير به هم خورده است. يك زمان گفته 
مي شد مصرف كننده به هر دليلي اگر وسعش به 
خريد برنج ايراني نمي رسد برنج خارجي را بخرد 
كه ارزان تر اســت، اما االن قيمت برنج خارجي 
هم به قيمت برنج درجه يك ايراني رســيده و 
واردكننده به بهانه ارز آزاد برنج درجه2 وارداتي 
را به قيمت بااليي مي فروشد و هيچ كس به اين 
موضوع رســيدگي نمي كند. سال هاست فرياد 
مي زنيم كه در بازار برنج نظارتي نيست. تا حاال 
مي گفتيم ســازمان هاي نظارتي خواب هستند 
االن اعالم مي كنيم اين سازمان ها وجود ندارند، 
چون كســي كه خوابيده با تلنگر بيدار مي شود 
ولي ما سال هاست مي گوييم و كسي رسيدگي 
نمي كند. حرف ما اين است كه هيچ اطميناني 
وجود ندارد برنجي كه در تهران توزيع مي شود 
همان برنجي باشــد كه در مبدا خريداري شده 
اســت. اما كشــاورز ايراني در اين ميان مظلوم 
واقع شده؛ اگر شما برنجي را كه يك ماه ديگر به 
بازار مي آيد با قيمت برنج پارسال مقايسه كنيد 
مي بينيد تغيير چنداني نداشته و به اندازه ديگر 
اقالم مثل گوشــت و مرغ و تخم مرغ و غيره باال 
نرفته و در واقع افزايش قيمت برنج ايراني عادالنه 
بوده است. من حتي پيش بيني مي كنم به زودي 
قيمت برنج خارجي از ايراني باالتر برود. اما يك 
تبصره در ايــن ميان وجــود دارد؛ آنچه درباره 
قيمت برنج ايراني گفتم در مراكز توليد اســت 
و وقتي برنج به مراكز استان هاي ديگر مي رسد 
بلبشــوي عجيبي در اين زمينه ايجاد مي شود 
و قيمت به طرز عجيبي بــاال مي رود. برنج هاي 
توزيعي در مراكز استان ها هم خرده برنج بيشتري 
دارد، هم ناخالصي بيشتري و هم قيمت بسيار 
باالتري. مالك قيمت برنــج ايراني قيمت بازار 
تهران نيســت، زيرا اين قيمت با هيچ حسابي 
نمي خواند. اما در مراكز توليد قيمت برنج به هيچ 

عنوان باال نيست.

پيش بيني جميل عليزاده شايق، دبير انجمن توليدكنندگان برنج در گفت وگو با همشهري

سطح توليد برنج؛ مثل هميشه
فرخنده رفائي

خبرنگار

مصيبت جديد كاالهاي رسوبي
كمبود كاميون در مبادي ورودي كشور باعث شده 70درصد كاالهاي ترخيص شده از گمرك معطل بارگيري بماند

شــرايط باوجــود برجامانــدن برخي 
مشكالت ارزي، به هر ترتيب با اقداماتي، 
ترخيص كاال از گمركات تســريع شد؛ 
اما ظاهــراً جريان حمل، فرســودگي 
ناوگان حمل بار جــاده اي و بي رغبتي 
كاميــون داران براي حضــور در هواي 
نامساعد جنوب، به مانع بزرگ تري براي 
خروج كاال و كاهش دپو تبديل شــده 
اســت. معاون فني گمرك ايران با ارائه 
آمار مقايسه اي تخليه و بارگيري كاالي 
اساسي در بندر امام خميني)ره( از ابتداي 
سال جاري تا 20تيرماه، مي گويد: جمع 
كل بارگيري در اين دوره 4.1ميليون تن 
بوده؛ درحالي كه اين ميــزان در مدت 
مشابه سال گذشته 4.9 ميليون تن بوده 
است كه نشان دهنده كاهش 16درصدي 
بارگيري در بندر امام است. اين در حالي 
است كه موجودي كاالي اساسي در اين 
بندر 55درصد، تعداد كشــتي در حال 
تخليه 43درصد و كشتي هاي در لنگرگاه 
214درصد افزايش داشته است. ارونقي 
مي افزايد: هم اكنون تمام انبارهاي بندر 
امام پر شــده و آنچه تخليه مي شود، در 

محوطه و زير آفتاب قرار مي گيرد.

دوسوم نياز بازار برنج را كشاورزان داخلي توليد 
مي كنند. كشت برنج در سال هاي گذشته عالوه بر 
استان هاي شمالي كه به طور سنتي توليدكننده 
برنج كشور هستند در برخي اســتان هاي جنوبي نيز گسترش يافته و سال گذشته با توجه 
به شرايط آب و هوايي بسيار مناسب كشور توليدكنندگان داخلي به حدود  ٢/5ميليون تن 
توليد، ركورد قابل توجهي برجاي گذاشتند. در سال جاري اما خشكسالي و كاهش بارندگي 
نگراني هاي زيادي را در زمينه ميزان توليد برنج و افزايش احتمالي قيمت آن در بازار ايجاد 
كرده است. جميل عليزاده شايق، دبير انجمن توليدكنندگان برنج به سؤاالت همشهري در 

اين زمينه پاسخ داده است.



5 2 چهارشنبه 23 تير 1400   شماره 8269 اقتصاد 3 0 2 3 6 2 1

افزايش۲۰درصديقيمتها
رئيس اتحاديه بستني، آبميوه و كافي شاپ تهران در زمينه تغيير قيمت مواداوليه و محصوالت مي گويد: قيمت 
شكر كمتر از يك ماه پيش باال رفت و حاال هم با افزايش قيمت شير مواجه هستيم، اين تغييرات درمجموع 
قيمت تمام شده محصوالت ما را تا ۴۰ درصد باال مي برد اما نرخ هاي ما يك ماه پيش ۲۰ درصد افزايش يافت. 
البته يك بار هم اسفندماه پارسال قيمت ها افزايش يافت زيرا تغييرات قيمت شير و لبنيات در سال گذشته 
زياد بود و واحدهاي صنفي با قيمت هاي قديم دچار ضرر و زيان زيادي شده بودند. او افزايش قيمت مواداوليه و 
اجاره بهاي مغازه را از ديگر عوامل افزايش قيمت محصوالت اين صنف اعالم كرد و گفت: طي يك سال گذشته 
اجاره بهاي مغازه ها دو برابر شده است. قيمت شكر در سال ۹۸ هر كيلو ۳۰۰۰ تومان بود. درحالي كه در سال ۹۹ 
 قيمت شكر ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان افزايش پيدا كرده است. هم اكنون نيز قيمت شكر ۱۲ هزار تومان است. به گفته 
آزموده، قيمت گذاري بستني و آبميوه و همچنين خدمات كافي شاپ ها با توجه به قرار داشتن در گروه ۳ كااليي 

برعهده خود صنف است و با هماهنگي اتاق اصناف انجام مي شود.

ث
مك

بررســی ها نشــان می دهد روند 
تورم در ســال جاری بــا توجه به 
متغيرهــای کالن اقتصــادی در 
سطح 30 تا 40 درصد باقی خواهد 
ماند. در چنين شرایطی تحليلگران 
انتظــار دارنــد رونــد صعودی 
شاخص های بورس همچنان حفظ 
شود؛ ضمن اینكه افزایش قيمت 
مواد خام در جهان و رشد درآمد 
شــرکت های بورس هم به عنوان 
مهم ترین عوامل بنيادی می توانند 
به روند صعودی شــاخص بورس 

کمک کنند

آمار ها نشــان مي دهد روند خروج  بورس
پول از بــورس متوقف شــده، از 
تاکنــون  تير مــاه  ابتــداي 
1500ميليارد تومان نقدینگي تــازه وارد بازار 
سهام شده است. سهامداران حقيقي که تا 20روز 
پيش در حال فروش سهام بودند اکنون در تالشند 

سهام جدید بخرند.
به گزارش همشهري، به نظر مي رسد روند نزولي 
بورس بعــد از 10 ماه متوقف و فصــل تازه اي از 
رشد آغاز شده اســت. روز دوشنبه شاخص کل 
بورس تهران توانســت با عبور از یک ميليون و 
300هزار واحد از نخســتين محدوده مقاومت 
خود از نظر تكنيكي عبور کنــد. از نظر تكنيكي 
چنانچه شاخص بورس بتواند از مرز یک ميليون 
و 550هزار واحد هم عبور کند مسير رشد بورس 
به سمت دو ميليون واحد هموار تر مي شود. یكي 
از مهم ترین مولفه هاي اثر گذار بر شاخص بورس 
جریان ورود و خروج پول است، به طوري که ورود 
پول هاي تازه از سوي سهامداران حقيقي به رشد 
شاخص منجر مي شــود و خروج آن زمينه نزول 
شــاخص را فراهم مي کنــد. تازه ترین اطالعات 
نشــان مي دهد بعد از 10ماه، یعنــي از ابتداي 
تير ماه، سهامداران حقيقي دست از فروش سهام 

کشيده اند و در حال خرید سهام جدید است.

ورود ۱5۰۰ميليارد تومان نقدينگي
با آغاز نزول بورس در مرداد ماه پارســال، خروج 
نقدینگي هم از بورس آغاز شــد. موج وحشــت 
موجب شد طيف گسترده اي از سهامداران تالش 
کنند با فروش ســهام خــود دارایي هاي خود را 
نقد و از بازار فرار کنند. هرچنــد از همان زمان 
به دليل وجود دامنه نوسان محدود، بازار قفل شد و 
بسياري در صف هاي فروش گيرافتادند اما آمار ها 
نشان مي دهد با وجود آنكه تالش تعداد زیادي از 
ســهامداران براي خروج از بورس ناکام ماند، در 
آن مقطع 100هزار ميليــارد تومان نقدینگي از 
بازار سهام خارج شد. این خروج نقدینگي، خود 
به نزول چند باره شاخص دامن زد و موجب شد 
ارزش سهام برخي شــرکت ها تا 80درصد نزول 
کند.روند نزولي بازار ســهام حتي در سال جاري 
شــدت گرفت و در 60روز نخست سال 10هزار 
ميليارد تومان نقدینگي از بازار سهام خارج شد. 
شدت نزول به حدي بود که برخي برآورد ها نشان 
مي داد، روند خــروج نقدینگي در ماه هاي آینده 
شتاب بيشــتري مي گيرد. با این حال از 20روز 
پيش ورق برگشت و براي نخســتين بار بعد از 
10 ماه جریان خروج پول از بازار سهام متوقف شد.

آمار ها نشان مي دهد از ابتداي تير ماه و در طول 
15روز معامالتي 1500ميليارد تومان نقدینگي 
تازه را سهامداران حقيقي وارد بازار سهام کرده اند. 
همين عامل ازجمله دالیل رشد شاخص بورس 
بوده است. نگاهي به نمودار شاخص بورس نشان 
مي دهد بين ورود و خروج نقدینگي سهامداران 
حقيقي و رشــد بورس همبســتگي وجوددارد؛ 
به معناي آنكه هر زمان که ســهامداران حقيقي 
پول هاي تازه وارد بازار ســهام مي کنند شاخص 
بورس رشد مي کند و زماني که سهامداران حقيقي 

در حال خروج از بازار سهام هستند شاخص بورس 
با افت مواجه مي شــود. این ارقام نشان مي دهد 
شاخص بورس تهران بيش از آنكه به منابع مالي 
سهامداران حقوقي وابسته باشــد به نقدینگي 
سهامداران حقيقي و خرد وابسته است. اما چرا 
سهامداران حقيقي تصميم گرفته اند که دوباره 
وارد بازار سهام شوند و به جاي فروش سهام این بار 

در تالشند تا سهام جدید بخرند؟

انتظارات تورمي
به زعم کارشناسان، برآورد متغير هاي اقتصادي 
حكایت از رشد تورم در ماه هاي آینده دارد، با توجه 
به آنكه نرخ تورم تأثير زیادي در شــاخص هاي 
بورس دارد سهامداران با توجه به چشم انداز هاي 
تورمي بار دیگر ترجيح داده اند دارایي هاي شان 
را در بورس سرمایه گذاري کنند و همين عامل 
ازجمله دالیل ورود نقدینگي تازه به بورس بوده 
اســت. ارقام بودجه ســال جاري نشان مي دهد 
ميزان کسري بودجه دولت، به عنوان مهم ترین 
عامل تــورم زا، با ثبــت رکوردي بي ســابقه به 
350هــزار ميليارد تومان رســيده اســت که 
موجب خواهد شد دست اندازي دولت به منابع 
بانک مرکزي بيشــتر شــود. تحت تأثير چنين 
عاملي نمي توان انتظار داشت تورم کاهش یابد. 
تحليل گــران مي گویند شكســت در مذاکرات 
هســته اي بر آتش تورم اضافــه خواهدکرد. به 
همين دليل بــا توجه به آنكه فعال چشــم انداز 
روشني درباره توافق هسته اي وجود ندارد وزن 
چشم انداز هاي تورمي نسبت به غيرتورمي بيشتر 
است و همين عامل، محرك اصلي ورود نقدینگي 

تازه به بازار سهام است.
علي قاسم نژاد، کارشناس بازارسرمایه در این باره 
مي گوید: روند بازار سرمایه تحت تأثير چند عامل 
قرار دارد که مهم ترین این عوامل، تورم است. این 
تورم مي تواند ناشي از رشد نقدینگي و به دنبال 
آن رشد نرخ ارز باشــد. مادامي که موتور تورم زا 
روشن باشد، بازارها هم سير صعودي دارند. کما 
اینكه در 28سال گذشته باوجود فرازوفرودهاي 
مقطعي، روند کلي بازار ســرمایه صعودي بوده 
اســت. البته نرخ بهره بانكي هم اثر قابل توجهي 
بر بازار ســرمایه دارد.به گفته او درصورت تداوم 
افت نرخ بهــره بين بانكــي و تثبيت قيمت هاي 
جهاني و نرخ ارز، ریسكي در کمين بازار سرمایه 

ما نخواهد بود.
مهدي محســني، کارشــناس بازار ســرمایه 
چشــم انداز تورمي را عامل اصلي رشــد بورس 
مي دانــد و مي گوید: با توجه به کســري بودجه  
500هزار ميليــارد توماني که گریبانگير اقتصاد 
شــده و مذاکرات برجام که تاکنــون نتيجه اي 
نداشــته و انتظارات تورمي افزایش یافته است 
تحت تأثير افزایــش انتظــارات تورمي، بورس 
به عنوان تنها پناه سرمایه گذاران، روند رو به رشد 
و صعودي به خود گرفته اســت. به گفته او بخش 
دیگري از رشــد این روز هاي بازار سهام ناشي از 
افزایش نرخ فروش محصوالت در صنایع مختلف 
بوده است.محمد جمالي، کارشناس بازار سرمایه 
در این باره مي گوید: از یک ماه قبل بازار از ترس 
فراگير 10ماهه خود خارج شد و به این جمع بندي 
رســيد که قيمت دالر کاهش نخواهد نيافت و 
به زودي توافقي در برجام صورت نخواهد گرفت. 
با توجه به افزایــش قيمت هاي جهاني بازار روند 

صعودي به خود گرفت.

رشد تا كجا ادامه دارد ؟
بررسي ها نشان مي دهد روند تورم در سال جاري 
با توجه به متغير هاي کالن اقتصادي در ســطح 
30تا 40درصد باقــي خواهد مانــد. در چنين 
شرایطي تحليل گران انتظار دارند روند صعودي 
شاخص هاي بورس همچنان حفظ شود؛ ضمن 
اینكه افزایش قيمت مواد خام در جهان و رشــد 
درآمد شرکت هاي بورس هم به عنوان مهم ترین 
عوامــل بنيــادي مي توانند به رونــد صعودي 
شاخص بورس کمک کنند. با این حال آنطور که 
کارشناسان مي گویند؛ تصميمات دولت جدید 

درباره برجام و نرخ بهره هم در آینده شــاخص 
بورس تأثير دارد و مي تواند منجر به فراز و فروش 

شاخص بورس در ماه هاي آینده شود.
مهدي محسني، در این باره مي گوید: تصميمات 
دولت جدید دربــاره برجام و نرخ بهــره، آینده 
اقتصــادي متفاوتــي را رقم خواهــد زد. با این 
حال با توجه به اینكــه نمي دانيم دولت بعد چه 
تصميم هایي در این باره خواهد گرفت نمي توانيم 
درباره آینده بازار ســهام نظر قطعي بدهيم، اما 
مي توان گفت با توجه به بدبيني ای که نســبت 
به نتایج مذاکرات هسته اي وجود دارد فعال بازار 

سهام رشد خواهد کرد.
محمد جمالي، اما مي گوید: پيش بيني مي شود 
شاخص تا یک ميليون و350هزار واحد صعود کند 
و پس ازآن در انتظار کابينه دولت جدید خواهد بود 
تا براي ادامه مسير، تيم اقتصادي دولت ازجمله 
وزیران صنعت و اقتصــاد و رئيس بانک مرکزي 

مشخص شوند.
به گفته او پس از مشخص شــدن تيم اقتصادي 
دولت، بازار با توجه به شــناختي که از این افراد 
خواهد داشــت متوجــه سمت وســوي برنامه 
اقتصادي دولت آینده مي شــود که آیا دولت به 
سمت قيمت گذاري دســتوري حرکت خواهد 
کرد یا به سمت آزادسازي قيمت ها و حمایت از 
بنگاه ها پيش خواهد رفت؛ بعد از آن نقدینگي به 
این نتيجه خواهد رسيد که آیا وارد بورس شود یا 

باید به سمت سایر بازار ها حرکت کند.
علي قاســم نژاد هم درباره آینده بازار ســهام 
مي گوید: فعال جاي نگراني در مورد شرکت هاي 
 )P/E(بنيادي بازار که نســبت قيمت به درآمد
مناسبي دارند، وجود ندارد و باوجود نوسان هاي 
مقطعي، حداقل به اندازه تورم رشــد مي کنند. 
اما شرکت هایي که ســودآوري چنداني ندارند 
و براســاس اتفاقاتي مثل خبر افزایش سرمایه 
از محل مازاد تجدید ارزیابــي دارایي ها یا پروژه 
شدن سهم، رشد کرده اند؛ جاي اصالح خواهند 

داشت.
او درباره ورود نقدینگي تازه به بازار سهام توضيح 
مي دهد: با ورود جریان پولي در بازار ســرمایه، 
نقدینگي بين گروه هاي مختلف حرکت مي کند 
و تمام گروه هاي بازار ممكن است تحرکي داشته 
باشــند. به هرحال هر گروه برحســب وضعيت 
بنيادي شرکت ها، رشد مي کند و بعضي صنایع 
رشــد بيشــتر و برخي صنایع هم رشد کمتري 

خواهند داشت.
او مي افزاید: معتقدم جریــان نقدینگي هرچند 
وقت یک بار به یكي از صنایــع و گروه هاي بازار 
ورود مي کنــد. قطعاً اکثــر ســهامداران توان 
تشــخيص این راکه نقدینگي روزانــه به کدام 
گروه وارد مي شــود، ندارند و بهتر است به جاي 
نوسان گيري روزانه، سبدي از سهم هاي مناسب 
بازار تشــكيل دهند و گاهي، تغييراتي در سبد 

سرمایه گذاري هاي خود ایجاد کنند.

ســاعت ۷ بعداز ظهر یكــي از گرم ترین  بازار
روزهاي تابستان نيم قرن اخير، خالي بودن 
ميزهاي مغازه بدجوري توي ذوق مي زند؛ 
جایي که باید این وقت روز جاي سوزن انداختن نباشد. 
جاي مغازه بد نيســت؛ محله اي در یكي از مناطق غرب 
تهــران، بلواري که به راســته شــكم معروف شــده و 
یكي درميان یــا دیواربه دیوار، مغازه هاي فســت فود و 
رستوران ایراني و ایتاليایي و برگري و بریاني و سوخاري 
و آبميوه و بستني قرار گرفته اند و جگرکي ها و طباخي ها 

هم هنوز مشتري هاي زیادي دارند. 
حاال که مردم به کرونا عادت کرده اند و با آن کنار آمده اند، 
رفت وآمد هم بيشتر از سال قبل شده و مشتري ها کم کم 
بازگشــته اند اما این مغازه آبميوه و بستني که پيشينه 
نسبتا طوالني در این محله دارد، آنطور که باید پرمشتري 
نيست. خودش مي گوید مشــتري هایش در مقایسه با 
2سال قبل به یک سوم رســيده اند اما وقتي شرایط را با 
پارسال مقایسه مي کند با همه گراني ها و مشكالت کار، 

راضي است.

نمي توانيم قيمت ها را خيلي باال ببريم
سپهر، ۷سال است که در این محله مغازه آبميوه و بستني 
دارد و معتقد است جز پارسال که شرایط بسيار عجيب 
بود، هيچ وقت بازار تا این حد خراب و کم سود نبوده است. 
او مي گوید: گراني، بيشتر مشــتري هاي ما را پرانده و با 
اینكه االن در پرفروش ترین فصل ســال هستيم، چون 
مردم دیگر کمتر براي آبميوه و بستني هزینه مي کنند، 
نه تنها سود نمي بریم بلكه در حال ضرر هستيم. سپهر با 
اشاره به گران شدن تمام مواداوليه کار در این صنف، ادامه  
مي دهد: بيشتر محصوالت ما به صورت شرکتي است مثل 
انواع بستني ها، اما چه در محصوالت شرکتي و چه آنهایي 
که خودمان درســت مي کنيم، وقتي ماده اوليه مهمي 
مثل شكر یا شير گران مي شــود، قيمت هاي شرکت و 
هزینه هاي ما به شدت باال مي رود و ناچاریم محصوالتمان 

را گران تر بفروشيم.

يك ليوان آب هويج، ۲۰ هزار تومان
افزایش قيمت مواداوليه، تمام اقالم موجود در مغازه را دو 
تا سه برابر گران کرده و باز هم خبرهاي تازه اي از گراني 
در راه است. سپهر درباره قيمت محصوالتش مي گوید: 
تا قبل از عيد قيمت یک ليــوان آب هویج ۷ هزار تومان 
بود درحالي که االن نمي توانيــم کمتر از 20 هزار تومان 
بفروشيم. هر کيلو هویج را از ميادین تره بار 2هزار تومان 
مي خریدیم ولي االن 11 هزار تومان شده. با این حال، ما 
نمي توانيم به همين نسبت قيمت ها را باال ببریم و مثال 
آب هویج را 30  تا 35 هزار تومان بفروشيم، چون مشتري 
نمي خرد و این تنها مختص یک محصول نيســت. هر 
اسكوپ بستني که حدود 50 تا 60 گرم وزن دارد، تا سال 
پيش 3 هزار تومان بود ولي امروز 6 هزار تومان شــده، 
فالوده اي که تا قبل از عيد کاســه اي 12هزار تومان بود 
حاال 20 هزار تومان شده چون هم نشاسته گران شده و هم 
گالب. به گفته سپهر، هر بطري 1.5 ليتري گالب کاشان 
تا چندماه پيش 60 هزار تومان بود، حاال 180 هزار تومان 
شده و این افزایش قيمت سه برابري طبيعتا قيمت فالوده 
و بستني ســنتي را باالتر مي برد. پودر نارگيل 40 هزار 
توماني حاال 160 هزار تومان شده، قيمت ميوه هایي مثل 
ســيب، طالبي و گرمک و حتي سبزیجاتي مثل کرفس 
هم نسبت به پارسال دوبرابر شده است. قيمت کرفس از 
3 هزار تومان به 6 هزار تومان رسيده و بخشي از کرفس که 
ما براي آبگيري استفاده مي کنيم براي ما به طور خالص 
12 هزار تومان در مي آید. همين باعث شده هر ليوان آب 
کرفس را که تا چند ماه پيش 12 هزارتومان مي فروختيم، 
حاال 20 هزار تومان بفروشــيم. آخرین خبر هم گراني 
نزدیک به 50 درصدي شير است؛ چيزي که قطعا روي 
قيمت بســتني، گالسه، شيک و شــيرمخلوط ها تأثير 
افزایشي شدیدي خواهد داشت. محصوالت شرکتي مثل 
بستني تا همين امروز 50 درصد افزایش قيمت داشته اند 
و حاال با گران شــدن شــير حتما قيمت هاي باالتري را 

خواهيم داشت.

قطع برق و ضرر ميليوني
قطع مكــرر برق از ابتداي تابســتان بــراي همه مردم 

مشكالت زیادي ایجاد کرده اما براي بعضي از اصناف که 
کسب وکارشان به یخچال و وسایل خنک کننده وابسته 
است، خسارت بيشتري داشته است. بستني فروشي ها 
یكي از این اصناف بودند. سپهر در این زمينه مي گوید: 
با قطع طوالني مدت برق بســتني ها شــل مي شوند و 
بخش هایي که شــل شــده حتما باید دور ریخته شود، 
هر قطع برق دوســاعته حدود یک ميليون تومان به ما 
خسارت مي زند. هر سيني بستني حدود 200 کيلوگرم 
بســتني دارد و هر قطع برق بيش از 10 کيلوگرم آن را 
نابود مي کند. هر کيلوگرم بســتني بسته به ترکيباتش 

بين ۷0 تا 90 هزار تومان قيمت دارد.

مواداوليه كمياب است
مشكالت صنف آبميوه و بستني به گراني و کرونا و قطع 
برق محدود نمي شــود، بعضي از اقالم اساسي که جزو 
مواداوليه کار این صنف هســتند، طي یک سال گذشته 
توزیع مناسبي نداشتند و در مقاطعي کمياب شدند. شكر 
یكي از این اقالم است. سپهر در این زمينه مي گوید: یكي 
از مشكالت کنوني ما این است که شكر را به سختي گير 
مي آوریم، در بازار آزاد شكر کيلویي 14هزار و 600 تومان 
است و با اینكه قيمت مصوب آن افزایش پيدا کرد، مشكل 
توزیع و دستيابي به آن حل نشده و ما چون نياز داریم باید 

با هر قيمتي که شده آن را تهيه کنيم.

مردم براي تفريح هزينه نمي كنند
سپهر، مالک است و نســبت به آنهایي که اجاره ماهانه 
مي پردازند شــرایط بهتري دارد. با این حال، به عقيده 
او شرایط براي ادامه کار در این صنف بسيار سخت شده 
چون بســتني و آبميوه خوراکي هاي تفریحي هستند و 
این روزها مردم تفریحات هزینه بــر و غيرواجب را کنار 
گذاشته اند. او مي گوید: استقبال مردم بسيار کم شده و 
همه مردم در ضرر هستند؛ چه خریدار و چه فروشنده. 
کسي که مي خرد، پول بيشــتري مي پردازد و کسي که 
مي فروشد سود کمتري مي برد. تا 2سال پيش با 3 شاگرد 
باید مغازه را اداره مي کردم اما امسال همين یک شاگرد 

هم خيلي وقت ها بيكار مي ماند. 
رئيس اتحادیه بستني، آبميوه و کافي شاپ تهران از تأثير 
گراني و کرونا درافزایــش زیان همه اصناف مي گوید اما 
معتقد است صنف بستني و آبميوه در مقابل مشكالت 
اخير آســيب پذیرتر از ســایرین بوده اســت. اسكندر 
آزموده در گفت وگو با همشهري مي افزاید: عده  زیادي 
از مردم به دليل کرونا از مواد غذایي غيرشرکتي استقبال 
نمي کنند و این عامل در 2سال اخير به صنف بستني و 
آبميوه زیان بسياري وارد کرده است و واحدهاي صنفي 
وضعيت مناسبي ندارند. وي به قطع برق به عنوان عامل 
دیگري که بر زیان واحدهاي صنفي افزوده اشاره مي کند 
و مي افزاید: این صنف به دليل حســاس بودن مواد مورد 
اســتفاده در برابر گرما تنها 1.5 تا 2 ســاعت بي برقي را 
آن هم با خسارت مي تواند تحمل کند اما در هفته گذشته 
در بعضي از مناطق تهــران قطع بــرق چندین نوبتي 
یا در ســاعات طوالني اتفاق افتاد که بــه زیان چندین 
ميليوني بعضي از کسبه در هر روز منجر شد. به گفته او 
توليدي هاي بزرگ که در شــهرك هاي صنعتي مستقر 
هستند، با توافق با شرکت برق به جاي قطع هاي روزانه، 
یک یــا 2روز در طول هفته برق ندارنــد و در این روزها 
ناچارند خط توليد خود را براي جلوگيري از ضرر و زیان 

متوقف کنند.

تغيير شغل واحدهاي صنفي
اتحادیه بستني، آبميوه و کافي شاپ تهران 1500 واحد 
صنفي تحت پوشــش دارد که 1200 واحد از این تعداد 
آبميوه و بستني هستند. به گفته آزموده، طي یک سال 
گذشته دست کم 150 واحد صنفي تحت پوشش به دليل 
افزایش ضرر و زیان، جواز کسب خود را باطل کرده و از 
این شغل خارج شده اند و براي  آنهایي که باقي مانده اند 
هم شرایط چندان مناسب نيست. این مسئول صنفي با 
اشاره به کاهش قدرت خرید مردم به دليل تورم موجود، 
اضافه مي کند: بستني مثل نان و گوشت و غذا نيست که 
مردم ناچار باشند تحت هر شرایطي آن را تهيه کنند، در 
این صنف قيمت از یک حدي باالتر برود، مردم نمي خرند 

و به راحتي آن را از خریدهاي خود حذف مي کنند.

روند خروج پول از بازارسهام پس از 10 ماه متوقف شد

ورود نقدینگي به بازارسهام از اول تير ماه شتاب گرفته، ظرف 15روز 1500ميليارد تومان 
نقدینگي تازه وارد بورس شده است

فعاالن صنف بستني و آبميوه، به همشهري گفته اند؛ گراني و کرونا، ميزان فروش این 
صنف را، به رغم گرماي بي سابقه، به یک سوم رسانده است

پولهايتازهدرراهبورس

كاهش فروش بستني در تابستان گرم ۱۴۰۰ دولت و مجلس براي افزایش حقوق کارکنان رسمي نفت توافق کردند

سر كارگران پيمانكاري بي كاله ماند
خبرها حاکي از این است که دولت و مجلس در توافقي  اشتغال
کالن، راهكارهایي براي اصالح ســقف افزایش حقوق 
کارکنان رســمي صنعت نفت پيدا کرده اند و با تفسير 
حكم بودجه1400 در مورد سقف افزایش حقوق، راه براي قبول مطالبه 
کارکنان رسمي شرکت نفت باز شده است؛ با این  وجود، مشكالت و 
مطالبات کارگران پيمانكاري صنعت نفت که نخســتين و بيشترین 
اعتراضات کارگري هفته هاي اخير به آنها اختصاص داشته، همچنان 
بدون تغيير باقي مانده و برنامه اي براي رســيدگي به آن اعالم نشده 

است.
به گزارش همشهري، در هفته هاي اخير کارکنان پيمانكاري صنعت 
نفت که مشــمول قانون کار هســتند و از ناچيزبودن دستمزد خود 
به تنگ آمده اند، دست به اعتراض و اعتصاب گسترده زدند و رسيدگي 
به وضعيت مزدي خود در فعاليت هاي پرریسک و پرزحمت در مناطق 
نفت خيز جنوب را خواستار شــدند. در این ميان کارکنان عملياتي 
صنعت نفت که بدنه رسمي و استخدامي شرکت ملي نفت را تشكيل 
مي دهند نيز به اعتراض و اعتصاب پيوســتند؛ زیرا دستمزد آنها نيز 
براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه1400 از افزایش کمي نسبت 
به سختي کار برخوردار بود و فقط تا سقف 2ميليون و500هزار تومان 
افزایش پيدا کرد. حاال از خبرها چنين برمي آید که دولت و مجلس در 
توافقي کالن توانسته اند این مشكل کارکنان رسمي را رفع کنند؛ اما 
از قرار معلوم سر کارگران پيمانكاري همچنان بي کاله مانده و حاشيه 

امن شرکت هاي پيمانكاري همچنان برقرار است.

مطالبه كاركنان عملياتي شركت نفت
حضور کارگران در اعتصاب هاي نفتي پدیده جدیدي نيســت؛ زیرا 
شرکت هاي پيمانكاري بخش عمده حوزه هاي خدماتي و عملياتي را 
در اختيار گرفته اند و به خاطر ارتزاق این شرکت ها از حقوق و دستمزد 
نيروي کار، معموالً کارگران پيماني صنعت نفــت نه تنها از حقوق و 
مزایاي باالیي برخوردار نيســتند، بلكه باوجود فعاليت در شــرایط 
نامســاعد آب وهوا بعضاً، حقوق حداقلي خود را نيز با تأخير دریافت 

مي کنند. 
بر همين اســاس هرازگاهي این کارگران با علني کردن اعتراضات، 
به دنبال وصول حق وحقوق خود هســتند و البته همواره به واســطه 
حاشيه امن و مستحكم شرکت هاي پيمانكاري، مشكل این کارگران 
به صورت ریشــه اي رفع نمي شــود. در حقيقت، مشــكل کارگران 
پيمانكاري فقط با اصالح قانون خدمات کشوري و حذف هميشگي 
شــرکت هاي پيمانكاري از حوزه هاي کارشناسي و عملياتي تحقق 
مي یابد که به دالیل متعدد نه قانونگذار و نه دولت تمایلي به این کار 
ندارند. در این ميان اعتصاب کارکنان رسمي که در موعد مقرر حقوق 
دریافت مي کنند و از مزایایي مانند اضافه دستمزد بابت بدي آب وهوا 
نيز برخوردار هستند، پدیده نادري به حساب مي آید زیرا شرایط این 
بخش، هم در مبلغ حقوق، مزایا و تسهيالت و هم در شيوه پرداخت 
با کارگــران پيماني کاماًل متفاوت اســت. کليد پاســخ به اعتصاب 
کارکنان بخش رسمي به مصوبه مجلس درخصوص افزایش حقوق در 
بودجه1400 بازمي گردد. مجلس در بودجه1400، با تصور برقراري 
عدالت در حقوق و دستمزد یک تصميم گرفت. سقف افزایش حقوق 
براي کارکنان دولتي در سال جاري 25درصد باشد. مشروط بر آنكه این 
25درصد از 2ميليون و500هزار تومان باالتر نرود. به زبان ساده حقوق 
باالي 10ميليون تومان حداکثر 2ميليون و500هزار تومان افزایش 

پيدا مي کرد که این افزایش از 25درصد مصوب کمتر بود.
در همان زمان دولت اعالم کرد تعداد کمي از کارمندان دولت باالي 
10ميليون حقوق مي گيرند. از این تعداد درصد زیادي از آنها که در 
بخش عملياتي نفت مشغول به کار هســتند، مشمول قاعده مجلس 
براي بودجه1400 شــدند؛ همين محدودیت موجب شد کارکنان 
بخش نفت براي برخورداري از افزایش کامل حقوق 25درصدي دست 

به اعتصاب بزنند.

توافق پاستور و بهارستان
برخي شــنيده ها حاکي از این اســت که پس  از این اعتصابات، وزیر 
نفت به کميسيون انرژي فراخوانده شد تا درباره رشد اعتصابات نفتي 
توضيح دهد. توضيح بيژن زنگنه نشان داد منشأ اعتصاب، مصوبه اي 
است که اتفاقاً به پيشنهاد مجلس در بودجه1400 گنجانده شده است. 
در این جلســه نمایندگان، دو راه براي حل مشكل پيش روي دولت 
گذاشتند. راه نخست اینكه با یک الیحه دوفوریتي بند محدودکننده 
اصالح شود و راه دوم اینكه دولت به گونه اي این سياست را اجرا کند 
که محدودیت درنظر گرفته شده بالاثر شود. شواهد حاکي از این است 
که با توجه به اهميت موضوع، راه دوم انتخاب و قرار شد دولت در قالب 
اصالحيه اي قانون را به شكلي تفسير کند که خواسته کارکنان بخش 

نفت تأمين شود.
پيرو این توافق، در جلسه 9تيرماه ســال جاري به پيشنهاد مشترك 
سازمان برنامه اداره استخدامي و وزارت نفت، هيأت وزیران تصویب نامه 
قبلي خود در رابطه با بحث افزایش حقوق و دســتمزد را اصالح کرد. 
البته مجلس وقتي در متن قانون براي برقــراري عدالت مزدي، قيد 
محدودیت افزایش 2.5ميليون توماني را گذاشت، گرچه منظورش 
کل دریافتي کارکنان بود؛ اما در متن قانون فقط به حقوق اشاره کرد 
و پس از توافق دولت و مجلس، از همين مفر استفاده شد تا محروميت 
مربوط از شــمول فوق العاده ها و مزایاي مندرج در حكم کارگزیني 
برداشته شود. بنابراین با این تفسير دولت مي تواند خواسته کارکنان 

بخش عملياتي نفت را برآورده کند.

حاشيه سازي براي مصوبه توافقي
براســاس تصميم دولت محدودیت قســمت اخير جــزء1 بند الف 
تبصره12 ماده واحده قانون بودجه ســال1400 فقط شامل حقوق 
پایه و گروه )براي مشموالن قانون اســتخدام کشوري(، حقوق مبنا 
و افزایش سنواتي )براي مشــموالن قانون نظام هماهنگ پرداخت 
کارکنان دولت(، حقوق ثابت )براي مشموالن قانون مدیریت خدمات 
کشوري( و عناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاه هاي اجرایي داراي 
مقررات پرداخت خاص است. فوق العاده ها و مزایاي مندرج در حكم 
کارگزیني )یا عناوین مشابه( از شمول این محدودیت مستثنا هستند. 
به زبان ساده دولت سقف محدودیت آميز مجلس را به حقوق پایه تقليل 
داد. عالوه بر این مزایا و حكم کارگزیني را از شمول این بند خارج کرد. 
به این ترتيب این عقب نشــيني دولت و مجلس براي جلب موافقت 

معترضان و اعتصاب کنندگان نفتي اتفاق افتاد.
پس از ابالغ این مصوبه برخي نمایندگان مجلس به این تصميم اعتراض 
کردند. حسينعلي حاجي دليگاني، عضو هيأت رئيسه مجلس گفت: 
طبق اخبار واصله، بخشنامه معاون اول رئيس جمهور درباره افزایش 
حقوق مدیران در هيأت تطبيق مصوبات با قوانين مجلس رد شده و 
این موضوع در روزهاي آینده به هيأت دولت ابالغ خواهد شد. هرچند 
برخي دیگر از منابع خبري مدعي اند؛ این تصميم حاصل توافق کالن 
دولت و مجلس است، چنان که نمایندگان مجلس حتي حاضر بودند 

در قالب طرح دوفوریتي نيز این اقدام را تصویب کنند.

روز دوشنبه شــاخص کل بورس 
تهران توانست با عبور از یک ميليون 
و300 هــزار واحد از نخســتين 
محــدوده مقاومت خــود از نظر 
تكنيكی عبور کند. از نظر تكنيكی 
چنانچه شــاخص بورس بتواند از 
مرز یک ميليون و550 هزار واحد 
هم عبور کند مســير رشد بورس 
به سمت 2ميليون واحد هموار تر 

می شود
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معيشت

حذف قاليبافان چهارمحال و بختياري 
از حمايت بيمه 

 نخستين روزهاي آبان سال99 بود 
كه رئيس ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت چهارمحال وبختياري از 

پوشــش بيمه اي رايگان بافندگان فرش دســتباف كه داراي 
شناسنانه يا كد بودند، خبر داد. بالفاصله ثبت نام ها به ويژه در 
بخش روستايي كه توليدكنندگان اصلي فرش و دستبافته هاي 

سنتي چهارمحال وبختياري هستند، شروع شد.
با اين حال گويي تحت پوشــش بيمه قــرار گرفتن بافندگان 
قالي اين اســتان كه اقدامي مؤثر براي تامين امنيت اقتصادي 
آينده شان بود، خيلي زود معايبش را نشان داد. هنوز به يك سال 
نرسيده كه پرداخت حق بيمه قاليبافان از سوي دولت در چند 
مركز روستايي قطع شده است. اين موضوع در كنار ركود بازار 
قالي در شرايط كرونا و مشكالت اقتصادي چون نداشتن حقوق 
بازنشستگي و هزينه هاي باالي درمان مشكالت اين صنف را 

افزايش داده است.

ريه هاي بي نفس قاليبافان
معصومه بيگم،30سال است كه قالي مي بافد. انگار در خط هاي 
كف دستش رنگ و طرح قالي نقش بسته است. مي گويد: ۵8 
ساله ام و از 9 سالگي پشت دار قالي نشسته ام. دستم پينه بسته 
و پشتم كنار اين دارها خم شده. 3ماه بود برايمان حق بيمه واريز 
مي كردند، حاال آن را قطع كرده اند و مي گويند دولت ديگر سهم 

خودش را نمي دهد.
معصومه بيگم ادامه مي دهد: براي زن ايالت و زن روستايي قالي 
يك زماني هنر بود، اما امروز نان اســت. اگر بگويم حاال بافتن 
هيچ لذتي ندارد، باور نمي كنيد. ديگر با دل خوش نمي بافيم. 
نه من كه در اين كار پير شدم و عمرم را گذاشتم بلكه جوان ها 
هم اينطور هســتند. بيمه ما را قطع كردند و گفتند شــما به 
تعهدتان براي بافتن قالي عمل نكرده ايد. گفتند كارگاه شــما 
يك ماه تعطيل بوده. مي دانيد چرا تعطيل بوديم؟ چون كرونا 
گرفته بوديم. ريه هاي ما ضعيف است. هر كدام مان سال هاست 
گردوغبار قاليباف خانه خورده ايم. ما يكي از دختران مان را هم 
از دست داديم. حاال مي گويند چون كارگاه را تعطيل كرده ايد، 

دولت سهمي به بيمه شما نمي دهد.

پيري و قاليبافي
محمد زينالي، هم يكي ديگر از قاليبافان چهارمحال وبختياري 
است كه در روســتاي اي ناز كارگاه خانوادگي بافندگي دارد. 
زينالي هم مي گويد: همان آبــان كه گفتند براي بيمه ثبت نام 
كنيد، نتوانســتيم. يعني گفتند مهلتش تمام شده، دوباره به 
شــما اعالم مي كنيم، اما اعالم نكردند. هفته پيش دوباره سر 
زدم، گفتند امكان دارد كال قاليبافي از شمول بيمه خارج شود.

او ادامه مي دهد: 30سال اســت كه اين كار شغل من بوده. آن 
موقع پسربچه كوچكي بودم.

پدرم در يگ كارگاه قاليبافي در گوهرنگ كار و نخ، دار و وسايل 
مختلف را جا به جا مي كرد. من از همان زمان كنار دست ديگران 
قاليباف شدم، اما فكر كنم اگر پير شوم ديگر خودم توان نداشته 
باشــم قالي ببافم. وقتي بچه هايم، بزرگ شوند، ازدواج كنند، 
دانشــگاه بروند و خالصه خودم بمانــم و زندگي ام، حتي يك 
حقوق بازنشستگي هم نخواهم داشــت. سر پيري بايد دستم 

جلوي فرزندانم دراز باشد.

بافندگان دوباره بيمه مي شوند
رئيس اداره فرش سازمان صمت چهارمحال وبختياري با بيان 
اينكه بيمه قاليبافان مربوط به سال گذشته نيست، بلكه ۷سال 
است در استان انجام مي شود، مي گويد: از سال قبل شناسايي 
افراد واجد شرايط كه مشمول نشــده بودند، شروع شد. قبال 
سازمان تامين اجتماعي همه خدمات بيمه اي از قبيل درمان، 
مســتمري، از كارافتادگي، فوت و بازنشستگي را به قاليبافان 
ارائه مي داد، اما با تصويب مجلس شوراي اسالمي در طرح بيمه 

روستاييان و عشاير خدمات مربوط به درمان ارائه نمي شود.
عليرضا جيالن ادامه مي دهد: در بازديد مســئوالن ســازمان 
تامين اجتماعي از كارگاه هاي قاليبافي يا دارهاي قالي در منازل 
بافندگان، برخي از بافندگان كه به داليلي چند ماه نتوانســته 
بودند فرش را به موقع ببافند يا در كنار قاليبافي فعاليت هاي 
ديگر نيز انجام مي دادند را بهانه قــرار داده و بيمه آنان را قطع 
كردند، اما در طــرح اخير تعدادي از اين بافنــدگان دوباره به 

بيمه شدگان اضافه شدند.
او با بيان اينكــه تفاهمنامه اي بين مركز ملــي فرش ايران و 
صندوق بيمه روستاييان و عشــاير منعقد شده است، توضيح 
مي دهد: براســاس اين تفاهمنامه قاليبافــان مي توانند تحت 
پوشش بيمه تامين اجتماعي بدون پوشش درماني قرار گيرند. 
اين بيمه سطح هاي مختلفي دارد كه در بازنشستگي تأثيرگذار 
است. براساس اين تفاهمنامه همه حق بيمه بيمه شدگان در 
ســال اول به طور كامل از ســوي دولت پرداخت و از سال بعد 
به مرور، مبلغ كمي را بيمه شــده پرداخت خواهد كرد و طي 
۵سال به طور كامل پرداخت همه حق بيمه به بيمه شده واگذار 
مي شود. صندوق بيمه در اجراي تعهدات خود كوتاهي كرده و 

6ماه از ارسال مدارك بافندگان گذشته است.
در طرح جديد ۷هزار نفر در استان ثبت نام كرده اند و مدارك 
آنان به مركز ملي فرش ايران تحويل شــده است، اما با وجود 
دريافت اطالعات كامل بافندگان هنوز جواب رسمي از صندوق 

بيمه دريافت نشده است.

ستاره حجتي
خبرنگار

بنا بر اعالم سازمان هواشناسي، امروز 
و فردا)چهارشنبه و پنجشنبه 23و  آب و هوا

24تير( سامانه رشد ابرهاي همرفتي 
به ويژه در ساعات بعدازظهر و اوايل شب در 11استان 
آذربايجان شــرقي و غربي، اردبيل، گلســتان، 
خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، 
فارس، كرمان، گيالن و مازندران مشاهده خواهد 
شد. اين سامانه مخاطراتي ازجمله رگبار، رعدوبرق، 
وزش باد شديد، گرد و خاك و تگرگ را در مناطق 
مستعد موجب مي شود و درصورت شدت مي تواند 
موجب جاري شدن رواناب در مسيل ها، احتمال 
برخورد صاعقه و باالآمدن ناگهاني ســطح آب 
رودخانه ها شود. سازمان هواشناسي كشور توصيه 
كرده است كه شهروندان نقاط پرمخاطره در حاشيه 
رودخانه ها و مســيل ها تردد و توقــف نكنند، 
محكم كردن ســازه هاي موقتي را در اولويت قرار 
دهند و هنگام چراي دام در مســيل ها و مناطق 
مرتفــع و فعاليت هايــي مانند كوهنــوردي و 

طبيعت گردي احتياط كنند.

سيالب ناگهاني
گلستان  يكي از اســتان هايي است كه درباره احتمال 

خطــر ســيالب در آن هشــدار داده شــده. به گفته 
هواشناسي گلستان، فعاليت سامانه پرفشار تا جمعه 

مي تواند ادامه داشته باشد.
محمد بلبلي، كارشناس هواشناسي گلستان مي گويد: 
با ورود اين ســامانه شــاهد رگبار و رعد و برق، وزش 
نسبتا شديد باد، كاهش محسوس دما و در برخي نقاط 
احتمال ريزش تگــرگ خواهيم بود. همچنين در اين 
مدت احتمال آبگرفتگي برخي معابر و وقوع ســيالب 

ناگهاني در نقاط مستعد وجود دارد.

هشدار زميني و دريايي براي هرمزگان
در هرمزگان هشدار فقط براي سيالب صادر نشده، بلكه 
اين استان در دريا هم ممكن است دچار موج و توفان 
شــود. مديركل مديريت بحران استانداري هرمزگان 
به همشــهري مي گويد: هشــدار نارنجي دريايي به 
همه فرمانداران و اعضاي ســتاد بحران استان اعالم 
شده است.  براساس اين هشــدار وزش باد شديد در 
جنوب شرق اســتان و افزايش طول موج هاي دريا تا 
200سانتي متر به ويژه در تنگه هرمز به سمت جنوب 

مي تواند خطرناك باشد.
مهرداد حســن زاده، ادامه مي دهد: شناورهاي سبك 
و تورهاي صيادي نيز بر اثر اين ســامانه ممكن است 
آســيب ببينند. به طور كلي مناطــق دريايي به ويژه 
بندرعباس، قشــم، جاسك، ســيري، كنگان، الرك، 

ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك حساسيت بيشتري 
دارند و به همين دليل به همه دستگاه هاي خدماتي آنها 

آماده باش داده شده است.
وي همچنين درباره هشدار هواشناسي براي بخش هاي 
ديگر اســتان نيز اظهار مي كند: براي ارتفاعات استان 
پيش بيني بارش و همينطور افزايــش ناگهاني آب و 
جاري شدن سيل شده است و به همين دليل از مردم 
مي خواهيم به حاشيه رودخانه ها نروند. از سوي ديگر 
احتمال بارش تگرگ هم وجود دارد كه مي تواند براي 

احشام و دام  ها خطرناك باشد.
مديركل مديريت بحران استانداري هرمزگان درباره 
درخطر بودن روســتاهاي هم مرز با فــارس و كرمان 
هم مي گويد: از آنجا كه هشدار بروز سيالب براي اين 
دو اســتان هم صادر شده اســت از اهالي و مسئوالن 
روستاهاي همجوار با اين  اســتان ها خواسته ايم براي 

وقوع سيالب آمادگي داشته باشند.

تشديد بارش هاي موسمي
سيستان و بلوچســتان همين چند روز قبل با سيل 
مواجه شــد و اعالم هشــدار نارنجي براي اين استان 
نگران كننده اســت. اين وضعيت جوي از بعدازظهر 
امروز)چهارشــنبه( تــا اواخــر وقت جمعــه براي 
شهرستان هاي سرباز، راســك، نيك شهر، قصرقند، 
فنوج، چابهار، دشــتياري، كنارك، ايرانشهر، بمپور، 

دلگان، سراوان، سيب و ســوران، مهرستان، ارتفاعات 
جنوبي تفتان، خاش وگلشــن پيش بيني شده است. 
آبگرفتگــي معابر، جاري شــدن ســيالب، طغيان 
رودخانه ها، انســداد موقت جاده ها، برخورد صاعقه و 
خسارت براثر باد شديد موقتي از مخاطرات اين سامانه 

اعالم شده است.

هشدار زرد در آذربايجان شرقي
مديركل مديريت بحران استانداري آذربايجان شرقي 
هم درباره اقدامات انجام شــده بــراي مقابله با وقوع 
سيالب در اين اســتان به همشهري مي گويد: به همه 
اعضاي ستاد بحران اســتان، فرمانداران و شهرداران 
آماده باش اعالم شده است و در مورد مناطقي كه پيش 
از اين سيل آســيب ديده اند مثل آذرشهر و عجبشير 
هم به صورت تلفني تأكيد كرده ايــم تا نكات ايمني و 

پيشگيرانه انجام شود.
محمدباقر هنربر، با بيــان اينكه همه نقاط آذربايجان 

شرقي مســتعد خطر ســيالب اســت و هيچ شهر يا 
روستايي از اين قاعده مستثني نيست، اظهار مي كند: 
البته تأكيد كرده ايم كه نقاط ســيل خيز بيشتر رصد 
شــود. حتي شــهر تبريز هم از خطر دور نيســت. به 
مناطق حاشيه اي تبريز كه در حاشيه و بستر رودخانه 
ساخت وساز كرده اند، هشــدار داده ايم مراقبت ويژه 
داشته باشند و حتي درصورت شدت خطر ساختمان ها 

را تخليه كنند.

  
در ديگر استان هاي اين فهرست نيز وضعيت به همين 
شــكل و اخطار ها و اقدامات پيشگيرانه در حال انجام 
اســت. بخشــي از كار هم البته برعهده شــهروندان 
است، سيالب تماشــا ندارد، نگه داشــتن خودرو در 
كنار رودخانه هاي پرآب خطرناك اســت و هميشــه 
بخشی از تلفات جانی در چنين موقعيت هايي حاصل 

بی احتياطی  هاست.

هشدار سيل در 11 استان
آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، گلستان، خراسان شمالي، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، كرمان، گيالن 

و مازندران امروز و فردا در معرض سيالب تابستاني هستند

حميده پازوكي
خبرنگار

اين مردم نجيب

محروميت، لباس كهنه اي اســت كــه بر تن رنجور 
سيستان و بلوچســتان كشيده شــده. استاني كه 
مردمش زبان اعتراض هم ندارنــد و چقدر نجيبانه 
فقر را تحمل مي كنند. اين روزها اما، كرونا و خشكسالي و بي آبي امان اين مردم 
نجيب را بريده اســت. نسخه هاي پيچيده شده هم دردشــان را درمان نكرده. 
سيستان و بلوچســتان با 3ميليون و ۵1هزار نفر جمعيت و سرانه درماني زير 
يك درصد، هفته هاست با بحران كرونا دست و پنجه نرم مي كند و با قرمز شدن 
يكي پس از ديگري شهرها، اين بار صداي اعتراض  مردمانش هم بلند شده است. 
مردمي كه در برابر فقر و محروميت نجيب بودند در پي مرگ عزيزانشان معترض 
شده اند. آنها منتظر حضور وزير بودند، مسئولي كه دردهايشان را بشنود و حتي 

اگر دست كمكي ندارد، گوش شنوايي داشته باشد  . 
آن هم در شــرايطي كه مدام به آنها تهمت مي زنند كه اغراق مي كنيد، اشتباه 
مي گوييد و نمي دانيد و نمي بينيد كه برايتان چه مي كنيم. در روزهاي گذشته 
باالخره وزير بهداشت به همراه نمايندگان مردم در مجلس به استان سفر كرد، 
اما سفر 2روزه آقاي وزير به دعواهاي سياسي گذشت. وزير بهداشت به نماينده 

مي گفت و نماينده به وزير و علوم پزشكي ارجاع مي داد به دعواي سياسي و ... 
صدا روي صدا بلند مي شــد و آخر، نفس مردم زير دستگاه هاي رنگ و رو رفته 
اكسيژن به شماره افتاد. درست در زماني كه يك بيمار دياليزي در بيمارستان 
امام علي)ع( چابهار به دليل نبود كپسول اكسيژن تا دم مرگ مي رفت، وزير و 
نماينده ها در حال بحث و جدل با هم بودند. مسئوالن به جاي اينكه از كمبود 
كيت و اكسيژن و تخت و نيروي انســاني بگويند، نماينده ها را متهم مي كردند 
كه چون شخص مدنظرشان در جايگاه مديريتي نيست، سياه نمايي مي كنند. 
مسئوالن يادشان رفته بود راه هاي روستايي خراب است و مردمي كه اصال راهي 
براي آمدن تا مراكز درماني ندارند، در آمار هر روزه كرونا حســاب نمي شوند. 
لباس محروميت بر تن سيستان و بلوچستان گاهي حاصل عملكرد مسئوالني 
است كه مطالبه اي براي رفع مشــكالت ندارند و به جاي آن ترجيح مي دهند 
بيالن كاري ارائه كنند.  اين لباس برازنده تن سيســتان و بلوچستان نيست و 
كاش حداقل وزير كه سفر 2روزه به اين استان داشت  به شهرستان هاي كوچك 
و محرومي كه حتي خانه بهداشت شان پزشكي ندارد و مردمانش هيچ از بحران 

كرونا نمي دانند سفر می كرد.
كاش حرمت نجابت اين مردم شريف حفظ مي شد.

مكث

 مرگ همچنــان در سيســتان و 
بلوچســتان مي تازد اما مسئوالن گزارش

مشغول دعواهاي سياسي هستند و 
محدوديت هاي روزهاي گذشته رنگ باخته است. 
با آنكه بيشتر نقاط استان روي نقشه قرمز هستند 
و بيمارستان ها مملو از بيماران كرونايي، تعطيالت 
نيم بند بازارها هم تمام و از روز گذشته )سه شنبه( 
مغازه ها رسما باز شده  است. درحالي كه عده اي به 
روال زندگي عادي برگشــته اند، برخي نگران 
اوج گيري دوباره كرونا در روزهاي آينده هستند.

به جاي تعطيلي، مديريت كنيد
»مگر اين همــه روز تعطيل كردند، توانســتند كرونا 
را مديريت كننــد؟ چی كار كردند غيــر از بريدن نان 
ما؟« صحبت هاي ســعيد، را در بازار موبايل فروشي، 
مغازه داران همســايه  هم تأييد مي كنند. يكي از آنها 
جلوتر مي آيد و پيامك هايش را نشــان مي دهد. بانك 
قسطش را برداشته و 9200تومان در حسابش مانده 
اســت. مي گويد آن  روزها خود بانك هــا هم تعطيل 
بوده اند اما پول را از حسابش برداشته اند: »بانك قسطش 
را مي خواهد. صاحــب ملك كرايــه ش را مي خواهد. 
من كه نمي توانم كار نكنــم.«  پويش هايي در فضاي 

مجازي شكل گرفته كه از مالكان مي خواهد اجاره اين  
ماه را نگيرند اما بازاريان مي گويند از اين خبرها نيست. 
مالكان اجاره شــان را مي خواهند و به محض بازشدن 
بازار، طلبكاران هم به سراغ كسبه آمده اند. سعيد معتقد 
است آنها هم حق دارند و نمي توانند بيشتر از اين منتظر 
پول شــان باشــند. بازار مثل روزهاي قبل از اوج گيري 
كروناست اما مغازه داران مي گويند با توجه به نزديكي 
عيد قربان كه اهميت بااليي براي بلوچ ها دارد، شــايد 
در روزهاي پيش رو شلوغ تر هم بشــود. عبداهلل كه در 
پارچه فروشي اش منتظر مشتري است، مي گويد: »بازار 
نسبتا شلوغ است اما فروش ما چندان خوب نبوده. هر 
سال اين موقع غلغله بود. براي بعضي از كاسب ها مثل ما 
پارچه فروش ها، فروش عيد قربان خيلي مهم است چون 
بعد از آن  ماه محرم مي آيد و بعد هم تا بهمن كه ســال 
جديد نزديك مي شود، بازار خراب است. بايد خيلي از 
پول هايي را كه از اين و آن گرفته ايم، با همين فروش عيد 

پرداخت كنيم.« 

مرگ هنوز اينجاست
آمار مرگ ومير همچنان باالســت و بخشــی از آنهايي 
كه با تست مثبت كرونا جانشــان را از دست می دهند، 
كساني هستند كه هرگز تست نداده اند. با اين حال، از 
مغازه داران خواسته شده با رعايت پروتكل ها، مغازه ها 

را باز كنند.
سميه كه كارگاه لباس دوزي اش را تعطيل كرده است، 
مي گويد: »نمي دانيم واقعا چــه كار كنيم. از يك طرف 
ماشين مي فرستند در خيابان ها آژير بكشد و بگويد از 
خانه تا غسالخانه راهي نيســت و از يك طرف همه جا 
را باز مي كنند. پيامك داده انــد كه با رعايت پروتكل ها 
مغازه ها را باز كنيد. شما پروتكلي مي بينيد كه رعايت 
شود؟ نصف مردم در اين شرايط هم ماسك نمي زنند و 
رعايت نمي كنند. حتي خيلي ها پارچه آورده اند براي من 

كه براي عيد و عروسي ها بدوزم.« 
او مي گويد از ترس كارگاهش را باز نكرده اســت و ادامه 
مي دهد: »هربار كه واتساپ يا اينستاگرام را باز مي كنم، 
يك خبر مرگ جديد مي شنوم. با اينكه خيلي ضرر كرده ام، 
نمي توانم مغازه را باز كنم. مدام با خودم فكر مي كنم شايد 
با اين كار باعث مرگ كســي بشوم. تحمل اين همه عزا را 
ندارم. اين همه مردم دارند مي ميرند آن وقت وزير مي گويد 

فقط يك پيرمرد ديابتي فوت كرده است.«

كدام تخت خالي؟
اشاره سميه به كليپي اســت كه در آن وزير بهداشت 
مي گويد: »توي خود زاهدان همين االن ما 4۵0تخت 
خالي داريم... با كمال وقاحت اعالم مي كنيم كه سياه 
است. يك بيمار پريشب در بلوچستان، يك پيرمرد 8۷ 
ســاله، فوت كرده بود آن هم با ديابت پيشرفته.« اين 
سخنان نمكي در حالي بود كه مردم در بيمارستان ها 
سرگردان به دنبال تخت خالي بودند و حتي كار به آنجا 
كشــيد كه نهادهاي مختلف، بيمارستان هاي سيار در 
استان راه انداختند و يكي از اين بيمارستان هاي سيار 
در همين شهر زاهدان مستقر شــد كه وزير گفته بود 
4۵0 تخت خالي دارد. ســعيد نمكي، كمي بعد از اين 
اظهارات و به اصرار نمايندگان استان، راهي سيستان و 
بلوچستان شد. اين سفر البته آشفتگي مديريت كرونا 

در استان را نمايان تر كرد. 
جالل، يكي از شهروندان چابهاري ادعا می كند: »برادرم 
در بيمارستان بود و خودم ديدم يكباره چقدر همه چيز 
تغيير كرد. نمي دانستم چه خبر است. بعد به ما گفتند 

كه وزير مي خواهد بيايد.«
نمكي وعده هاي فراواني براي بهبــود وضعيت داد اما 
جالل مي گويد   وزير كه به تهران برگردد، دوباره اوضاع 
مثل قبل مي شود. او ادامه مي دهد: »وزير اين همه وعده 
را مي خواهد در 20روزي كه از دولت مانده عملي كند؟ 

قبال از اين وعده ها زياد داده شده.«

اين حرف ها به چه درد ما مي خورد؟
سفر نمكي به سيستان و بلوچستان بيش از هرچيزي 
باعث شد آشــفتگي مديريت كرونا آشــكارتر شود و 
جدال هاي لفظي نمايندگان اســتان و وزير بهداشت، 
مردم را خشــمگين تر كرده اســت. نمكي در جلسه با 
نمايندگان گفت كه آمارها را كامــران كردي، رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر به او داده و اگر ثابت شود 

اين آمارها دروغ بوده، او را بركنار مي كند.
فداحســين مالكي، نماينــده زاهدان، در آن جلســه 
انتقادهاي شــديداللحني از وزير بهداشــت داشت و 
درگيري لفظي بين آنها شــكل گرفت. وزير بهداشت، 
روز بعــد در جلســه اي ديگــر گفــت كــه مالكي از 
او خواســته رئيس دانشــگاه را تغيير دهــد و چون او 
 حاضر نشــده رئيس را عوض كند، مالكــي از او انتقاد 

كرده است.

اين درگيري هاي سياسي در شبكه هاي اجتماعي دست 
به دســت مي شــوند و مردم از هم مي پرسند كه »اين 
دعواها به چه درد ما مي خورد؟« شعيب، جوان بلوچي 
كه در صف شــلوغ نانوايي خــود را دور از ديگران نگه 
داشته با اشاره به درگيري ها مي گويد:» وزير مي اندازد 
گردن رئيس بيمارستان، رئيس بيمارستان مي اندازد 
گردن استاندار واستاندار مي اندازد گردن ديگران اما در 

نهايت وضعيت مردم بهبود پيدا نمی كند.«
او يكي از كســاني بوده كه چندروز پيــش بدون آنكه 
كنتورش قرائت شــود، قبض آب چندبرابر حد معمول 
برايش آمده است. شعيب مي گويد: »آنجا هم كه رفتم، 
صف بود. در اين وضعيت كلي آدم را كشــاندند آبفا كه 
بگويند چون كروناست، مأمورانمان را نفرستاديم. چطور 
مي توانند ما را تا اداره آب بكشانند ولي نمي توانند صبر 
كنند بعد از بهبود كرونا قبض صادر كنند؟« جالل هم 
به اين اشــاره مي كند كه در اين جدال ها، مردم عادي 
فراموش شده اند: »خيلي از روســتاها سيل آمده، راه 
خراب شــده يا اصال از قبل راه خوبي نداشته اند. همه 
نشســته اند ببينند وزير و نماينده چه گفتند. كســي 
به فكر حل مشكالت مردم نيســت. 10تا وزير و وكيل 
 آمدند و رفتند ولي مشــكالت ما ســر جــاي خودش

 است.«

سد  بر سر راه واكسيناسيون
با آنكه صف هاي واكسيناســيون در بســياری از نقاط 
استان سيستان وبلوچستان چندان خلوت نيست،اما 
هنوزخيلي ها هم حاضر به واكسن زدن نيستند. مجيد، 
6۵ساله و تاجر پارچه اســت و مي گويد اصال واكسن 

نمي زند.
اين مقاومت، منحصر به بخشــی از افراد پير و سنتي 
نيست و جوان ترها هم مي گويند ميلي به واكسن زدن 
ندارنــد. حميد، 3۵ســاله و كارمند يكــي از اداره ها، 
مي گويد: »مي خواهم مرخصي بگيرم و بروم ارمنستان 
واكســن بزنم. هم بعد از اين  همه مدت سفر مي كنيم، 

هم واكسن مي زنيم.«
اين بي اعتمادي  موجب شــده اســت آنها كه سعي در 
متقاعدكردن ديگران براي واكسيناســيون دارند، كار 
دشوارتري در پيش داشــته باشند. مسعود كه طرفدار 
واكسيناسيون است، مي گويد: »مجبورم بگويم خيلي ها 
واكســن  زده اند و خانواده خودم هم واكســن  زده اند. 
اين طوري وقتي فكر كنند بقيه واكســن زده اند، كمي 

نرم تر مي شوند.« 
نزديكي به عيد قربان، با وضعيت پرحاشــيه مديريتي، 
زنگ هشــدار را دوباره به صدا درآورده اســت. احمد، 
دانشجوي پزشكي ساكن زاهدان، مي گويد: »مردم كه 
رعايت نمي كنند. تشييع  جنازه ها با جمعيت زياد برگزار 
 مي شود. مســئوالن هم كه آماراهای اصلی را منتشر
نمی كننــد. با هميــن فرمان پيــش برويــم، تا عيد 
 قربان موج بعدي هــم آمده و اوضاع از اينكه هســت

خراب تر مي شود.« 

جدال مسئوالن؛ مرگ مردم
كرونا در حالي همچنان در سيستان وبلوچستان جوالن مي دهد كه مسئوالن وزارت بهداشت و مقامات  استان درگير دعواهاي سياسي خودشان شده اند

بــازار مثل روزهــاي قبــل از اوج گيري 
كروناســت اما مغــازه داران مي گويند با 
توجه به نزديكي عيــد قربان كه اهميت 
بااليي براي بلوچ ها دارد، شايد در روزهاي 

پيش رو شلوغ تر هم بشود
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حادثه اتوبوس خبرنگاران كه 
دوم تيرماه رخ داد، كم  كم به گزارش

ميــز محاكمــه نزديــك 
مي شود. سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته 
اعالم كــرد: »تاكنــون آنچــه از نتيجه 
كارشناسي ماجرا به دست آمده، حكايت از 
مقصر بودن راننده و مسئوالن برگزار كننده 
سفر مطبوعاتي با سهمي برابر است. اما اگر 
به اين گزارش اعتراض شود، مورد بازنگري 

قرار خواهد گرفت.«
اتوبوســي كه خبرنگاران را براي بازديد از 
پروژه به اتمام رســيدن »سد كاني سيب« 
و پروژه نيمه كاره »تونــل انتقال آب زاب« 
مي برد، سرويس كارگران كارخانه سيمان 
است، بنابراين  هنگام حضور در پليس راه 
نمي گويد كه خبرنگاران را حمل مي كند. 
مســير فرودگاه تا سازه ســد را با سرعتي 
آهسته طي مي كند به طوري كه گروه حدود 
2ساعت از برنامه اصلي كه مسئوالن ستاد 
احياي درياچه اروميه تهيــه كرده بودند، 
عقب مي ماند. پس از بازديد از تونل انتقال 
آب حوضه آبريز رودخانه زاب كه اين روزها 
به دليل رسيدن به بخش آبرفتي زمين، حفر 
تونل به كندي پيش مــي رود، خبرنگاران 
دوباره ســوار همان اتوبوس مي شوند تا در 
حوالي ســاعت 5بعد از ظهر بــراي ناهار به 
ســالني بروند كه در فاصله 40دقيقه اي از 
شفت خروجي تونل قرار دارد؛ اما اين مسير 
جاده اي روستايي است و مناسب اتوبوس 
نيســت. اتوبوســي كه راننده اش به گفته 
سرنشــينان جلوي اتوبوس بارها مي گويد 

»اين مسير براي اتوبوس نيست«.

روايتلحظهحادثه
اتوبوس چندباري به گاردريل سمت راست 
جاده كه منتهي به دره اســت مي كوبد تا 
سرعتش كم شود. راننده با التماس يكي از 

سرنشينان به ديواره كوه مي زند تا از سقوط 
در دره جلوگيري كنــد. اتوبوس واژگون 
مي شود، مهشاد كريمي، خبرنگار ايسنا و 
ريحانه ياسيني خبرنگار ايرنا جان شان را از 
دست مي دهند و تعداد زيادي از خبرنگاران 
مصدوم مي شوند. راننده هاي محلي كه سر 
سانحه مي رســند، با راننده هم   عقيده اند 
»اين مســير براي اتوبوس نيست«. فعال 
تقصير بين مســئوالن برگزار كننده سفر 
خبرنگاران و راننده تقســيم شده است، 

اما سهم مقصران ديگر  تعيين نشده است.
غالمحسين اسماعيلي، ســخنگوي قوه 
قضاييه ديروز در نشســت خبري خود از 
پيگيري پرونــده اتوبــوس خبرنگاران و 
ســرباز معلمان به صورت ويژه خبر داد و 
گفت كــه در اين پرونده ها  تأكيد شــده، 
مقصران مشــخص و تحت پيگرد قانوني 
قرار گيرند و طبق ضوابــط قانوني با آنها 
برخورد شود. او در پاسخ به سؤال خبرنگار 
پانا كه خود در اين حادثه حضور داشــته 
و آسيب جسمي ديده اســت، مي گويد: 
نتيجــه كارشناســي دربــاره اتوبــوس 
خبرنگاران واصل شــده اســت. نتيجه 
حكايت از اين دارد كــه 50درصد قصور 
متوجه راننــده بــوده و 50درصد ديگر 
متوجه ساير عوامل و متوليان حوزه هاي 
مختلف بوده اســت. البته ممكن است به 
نتيجه اعتراض شود اما تأكيد شده كه اين 
پرونده با سرعت، دقت و جامعيت رسيدگي 
شود و عوامل مؤثر در اين حوادث مغفول 
نماند و به تناسب ميزاني كه قصور داشتند، 

تحت پيگرد قانوني قرار بگيرند.

خطاهايمباشرجرم
محمد داس مه، وكيل پرونده خبرنگاران 
ســانحه ديده در گفت وگو با همشــهري 
مي گويد: در قانون با 3مسئوليت كيفري 
مواجه هستيم؛ مباشــر، معاون و شريك 
جرم. راننده به عنوان مباشــر و كسي كه 
اتوبوس در يد اختيار او بوده، نبايد از جاده 

روستايي فرعي درجه2 كه مشكل امنيتي 
هم داشته تردد مي كرد، نبايد بدون ارائه 
صورت وضعيت مســافران و معاينه فني 
 حركت مي كرد. راننــده همچنين نبايد 
صورت وضعيت مجهول تاريخ گذشــته 
كاركنان كارخانه سيمان را ارائه مي كرد. 
او نبايد با اتوبوسي تردد مي كرد كه ترمز 
ثانويه اش و برخــي از كمربند هايش ايراد 
داشــت. اما صرفا تقصير و قصور متوجه 
راننده نيســت و ايرادات، خطاها، قصور و 
تقصيرهاي جدي متوجه ديگر دستگاه ها 
از اداره كل حفاظت محيط زيست، ستاد 
احياي درياچه اروميه و ديگر دستگاه هاي 
مرتبط با اين سانحه هست كه به شدت در 

حال پيگيري آن موضوعات هم هستيم.
او با اشاره به مسئوليت متوليان برگزاري 
ســفر مطبوعاتي مي گويد: كميســيون 
عالي تصادفات راننــده و متولي و ميزبان 
بازديد را مقصر دانســته است. مستنداتي 
به بازپرس پرونده ارائه كرده ايم كه ســتاد 
احياي درياچه اروميه ميزبان بوده است  و 
داليل و ايرادات جدي به عملكرد اداره كل 
حفاظت محيط زيست، ستاد احياي درياچه 
اروميه، اداره كل راهداري و حتي افســر 
پليس در اختيار داريم كه به بازپرس پرونده 
تقديم كرده ايم. در گزارش اوليه كميسيون 
عالي تصادفات درصد اعالم نشده است و 
بازپرس پرونده هم اكنون از اين كميسيون 

و پليس راه كشور خواسته كه درصد تقصير 
هر كدام از مقصران اعالم شــود. درصدد 
هســتيم خطاها، قصور، تقصير و هرگونه 
بي مباالتي كه از سوي هر شخص حقيقي 
يا حقوقي و هر دستگاه دولتي بروز داده، به 
بازپرس پرونده و دادسراي عمومي و انقالب 
ارائه كنيــم و از كوچك ترين موضوعي در 
پيگيري اين پرونده اغماض نخواهيم كرد.

تردداتوبوسممنوعبودهاست
حــاال 3هفتــه پــس از مــرگ جانكاه 
2خبرنگار جوان، وزير راه و شهرســازي 
طي بخشــنامه اي به همــه وزارتخانه ها، 
استانداران، سازمان ها، ارگان ها و نهادهاي 
نظامي و انتظامي اعــالم كرد كه هرگونه 
فعاليت در زمينه حمل ونقل عمومي بار و 
مسافر توسط دستگاه هاي دولتي، نظامي 

و انتظامي ممنوع است.
در اين بخشنامه آمده اســت: »به دنبال 
واژگونــي اتوبوس حامــل خبرنگاران در 
تاريخ 2 تير ماه1400 در محور روستايي 
بيگم قلعه شهرستان پيرانشهر در استان 
آذربايجان غربي با توجه به اينكه اتوبوس 
حادثه ديده بدون رعايت مقررات مربوط به 

حمل ونقل جاده اي مسافر عمومي )بدون 
صــورت وضعيت و به صــورت غيرمجاز( 
ازجمله مــوارد زير اقدام بــه جابه جايي 
مســافر در شــبكه جاده اي برون شهري 
كرده اســت، ابالغيه اي اعالم مي شــود. 
براساس ماده 203 آيين نامه راهنمايي و 
رانندگي حمل مســافر با وسيله نقليه اي 
كه داراي پالك شــخصي است و بيشتر 
مجوز الزم براي جابه جايي مسافر از وزارت 
راه و شهرســازي يا شــهرداري دريافت 
نكرده باشد، ممنوع است مگر در شرايط 
اضطراري و با اجازه پليس راه  يا راهنمايي 
و رانندگي. و نهايتا در پايان اين بخشنامه 
وزير راه و شهرســازي تأكيــد كرده كه 
به منظور انتظام بيشــتر و پيشــگيري از 
بروز هرگونه حوادث مشــابه بنا بر مصوبه 
نشست 118 كميســيون ايمني راه هاي 
كشــور مورخ 5 تير ماه 1400 و بخشنامه 
تاريــخ۷ اســفند 96 ابالغ مي شــود كه 
»در محورهاي برون شــهري صرفا تردد 
اتوبوس هاي داراي پروانــه فعاليت مجاز 
از سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 
بالمانع است ضمناً تردد اتوبوس هاي تحت 
مالكيت وزارتخانه ها، سازمان ها، ارگان ها، 

دانشگاه ها، بخش هاي خصوصي و نهادهاي 
نظامي و انتظامي به منظــور جابه جايي 
مســافر و كاركنان خود و خانواده آنها در 

مسيرهاي بين شهري ممنوع است.«
اما نكته اينجاست كه اين ممنوعيت پيش 
از اين نيز وجود داشته است. روز گذشته 
داريوش باقرجــوان، مديركل حمل ونقل 
مســافري ســازمان راهداري با تأكيد بر 
اين موضوع به ايســنا گفت: وزيــر  راه و 
شهرســازي با اين ابالغيه بــر اجراي آن 
تأكيد كــرد. وقتي تعــدادي از عزيزان را 
به عنوان مسافر سوار بر اتوبوس مي كنند، 
قطعا بايــد چارچوب هاي الزم هم رعايت 
شــود و در حادثه اي كه براي خبرنگاران 
رخ داد نيز تردد با آن اتوبوس غيرقانوني 
بود. اگر تنها اتوبوس هايي كه داراي كارت 
هوشمند از ســازمان راهداري هستند و 
از شــركت حمل ونقل مجوز تردد دارند، 
مي توانند در جاده هاي كشــور نسبت به 
جا به جايي مســافران اقدام كنند، نقش 
پليس راه به مانند مســئوالن ســازمان 
حفاظت محيط زيســت و ســتاد احياي 
درياچه اروميه در بــروز اين حادثه جاي 

سؤال دارد.

سخنگوي قوه قضاييه: 50 درصد تقصير متوجه راننده و 50 درصد متوجه مسئوالن است

همه مقصران حادثه اتوبوس خبرنگاران 
محاكمه مي شوند

خبرهاي كوتاه

آغازعملياتنجاتتاالبنايبندبوشهر
اقدامات حفاظتي در راســتاي نجات و پيشگيري از خشكيدگي 
تاالب ناي بند و حفاظت از جنگل هاي حرا با اليروبي بخشــي از 
تاالب آغاز شــد. فرهاد قلي نژاد، مديركل حفاظت محيط زيست 
استان بوشهر در اين باره به مهر گفت: تاالب ناي بند و جنگل حرا در 
پارك ملي ناي بند به دليل تغييرات در محيط پيرامون و عدم تأمين 
حقابه زيســت محيطي و از سوي ديگر رســوب گذاري فراوان در 
ســال هاي اخير با تهديدات فراوان مواجه شده است. اين شرايط 
باعث شده است كه برخي از بخش هاي تاالب و جنگل حرا در 10 
سال اخير خشك شود. به گفته قلي نژاد، در راستاي حفاظت بيشتر 
از جنگل هاي حرا و پيشگيري از آسيب به تاالب ناي بند مجموعه 
اقدامات حفاظتي براي حفاظت و نجات تاالب تدوين و در دستور 
كار قرار گرفته كه اين اقدامات با اليروبي تاالب آغاز شده است. وي 
خاطرنشان كرد: عالوه بر اليروبي، تأمين آب شيرين و حقابه تاالب 
از مهم ترين اقداماتي است كه بايد انجام پذيرد و حفاظت از تاالب ها 
نيازمند حمايت و همكاري دستگاه هاي اجرايي مرتبط و مشاركت 
جامعه محلي است. پارك ملي دريايي ناي بند با مساحت 49 هزار 
هكتار در 320 كيلومتري جنوب شرقي بندر بوشهر شامل خليج و 

منطقه ناي بند و جنگل هاي حراست.

احتمالريزشبادگيرهايالفت
ميراث فرهنگي هرمــزگان درباره احتمال ريــزش بادگيرهاي 
الفت بر ســر مردم و گردشــگران هشــدار داد. عباس نوروزي، 
معاون ميــراث فرهنگي اداره كل ميــراث فرهنگي هرمزگان در 
اين باره به ايرنا گفت: بادگيرهاي بندر تاريخي و روســتاي هدف 
گردشگري الفت شهرستان قشم براثر زمين لرزه ها و رطوبت باال، 
آسيب هاي زيادي ديده اند كه احتمال ريزش آنها بر سر مردم ساكن 
روستا و گردشگران وجود دارد. به گفته نوروزي، ميراث فرهنگي 
بادگيرهايي كه در سال گذشته مرمت شــدند و بادگيرهايي كه 
امســال مرمت مي شــوند خطري براي مردم نخواهند داشت اما 
خطر ريزش ســاير بادگيرها وجود دارد. وي اضافه كرد: 5 بادگير 
بندر تاريخي الفت سال گذشــته در مدت 45 روزبا مصالح بومي 
مرمت شد كه 3 بادگير نياز به اندود و اقدام هاي حفاظتي داشته 
و 2 بادگير به مرمت كلي نياز داشت و براي آنها حدود 2 ميليارد 
ريال هزينه شد. معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي هرمزگان افزود: 100 ميليارد ريال براي 
مرمت بادگيرهاي روستاي هدف گردشگري الفت نياز است اما اين 
اداره كل تنها 3 ميليارد ريال اعتبار در سال جاري براي مرمت اين 
بادگيرها دارد كه با اين اعتبار مرحله دوم مرمت بادگيرهاي الفت 
را از هفته گذشته آغاز كرده اســت. وي ابراز داشت: اين مرحله از 
مرمت بادگيرهاي الفت به مانند پارسال شامل 4 بادگير مي شود 
كه تا مهر ماه ادامه مي يابد و اين تعداد براي رفع خطر ريزش اين 
بناهاي تاريخي ناكافي اســت. نوروزي تأكيــد كرد: خطر ريزش 
بادگيرها را در گذشته هم متذكر شده ايم و اميدواريم بتوان اعتبار 

مورد نياز را براي رفع اين خطر جذب كرد.

براساس ماده 203 آيين نامه راهنمايي 
و رانندگي حمل مســافر با وســيله 
نقليه اي كه داراي پالك شخصي است 
و بيشــتر مجوز الزم براي جابه جايي 
مســافر از وزارت راه و شهرســازي يا 
شهرداري دريافت نكرده باشد، ممنوع 
است مگر در شــرايط اضطراري و با 
اجازه پليس راه  يا راهنمايي و رانندگي

زهرارفيعي
خبرنگار

وســعت مناطق حفاظت 
 شده و پارك هاي ملي كه آتش

امسال در آتش سوخته اند، 
بالغ بر 3هزار هكتار بوده است. اين روزها 
حيات وحش و گونه هاي گياهي به شدت 
در معرض تهديد هستند؛ از يك سو كمبود 
آب و علوفه و از سوي ديگر زبانه هاي آتش. 
رضا حسن هراتي، رئيس گروه برنامه ريزي 
مناطــق  تجهيــزات  پشــتيباني  و 
حفاظــت  ســازمان  حفاظت شــده 
محيط زيســت با ابراز نگرانــي در مورد 
آخرين آمــار آتش ســوزي ها مي گويد: 
براســاس آمــار تــا بــه حــال حدود 
3هزارو118هكتــار از مناطق چهارگانه 

گرفتار حريق شده است.
براساس آمار اعالمي پايگاه اطالع رساني 
سازمان حفاظت محيط زيست، به ترتيب 
اســتان فارس با بروز آتش ســوزي در 
هزار و542هكتار، خوزســتان با هزار 
و 125هكتار، مازنــدران با 131هكتار 
و كردســتان با 93هكتار، بيش از ساير 
اســتان ها با حريق دســت و پنجه نرم 
مي كنند. همچنين در تهران 49هكتار و 
در بوشهر 22هكتار از مناطق چهارگانه 

دچار حريق شده اند.
درحالي كــه بيش از 3هــزار هكتار از 
مناطق چهارگانه در آتش سوخته اند، 
رئيس گروه برنامه ريزي و پشــتيباني 
تجهيزات مناطق حفاظت شده سازمان 
حفاظت محيط زيست، درباره مديريت 

و عملكــرد ســازمان محيط زيســت 
مي گويــد: »مديريت آتش ســوزي ها 
به خوبي صورت گرفته است. در اين چند 
روزه كه كهگيلويــه و بويراحمد دچار 
آتش سوزي شده، بالگرد، نيروی كمكي 
و تجهيزات الزم به سرعت هماهنگ و 
تامين شده است و اكنون كل معاونت 
طبيعي درحال آماده بــاش و پاي كار 

هستند.«
سخنان اين مسئول در شرايطي عنوان 
مي شــود كه بحران آتش ســوزي در 

گچساران استان كهگيلويه و بويراحمد 
پس از 5روز مســتمر همچنــان ادامه 
دارد. ديروز خبر رسيد كه وزارت دفاع 
هم براي كنترل آتشــي كــه به جان 
جنگل هاي اين اســتان افتــاده پاي 
كار آمده اســت. رئيس مركز كنترل و 
پشتيباني اطفای حريق هوايي وزارت 
دفــاع از همــكاري همه جانبــه اين 
وزارتخانــه در حفاظــت از عرصه هاي 
طبيعي كشــور و حضــور بالگردهاي 
اطفاي حريق جهت مهار آتش ســوزي 

گسترده در جنگل ها و مراتع ارتفاعات 
منطقه نــارك و خامي گچســاران در 
استان كهگيلويه و بويراحمد خبر داد. 
خلبان محمدمهــدي نوري آقا، رئيس 
مركز كنترل و پشتيباني اطفای حريق 
هوايي وزارت دفاع درباره آتش سوزي 
جنگل هــا و مراتع ارتفاعــات منطقه 
»نارك« در شهرستان گچساران استان 
كهگيلويه و بويراحمد كه از ساعت23 
پنجشنبه شب آغاز شده به ايسنا گفت: 
پس از حــدود 100ســاعت تالش از 
زمين و هوا توســط نيروها و بالگردها، 
به علت وزش باد شــديد، دماي هواي 
50درجه سانتي گراد، ســخت گذر و 
صعب العبور بودن منطقه و شيب تند، 
آتش همچنان ادامــه دارد. همچنين 
آتش ســوزي ديگــري در جنگل هاي 
منطقــه حفاظت شــده »خامــي« و 

»مارين« نيز آغاز شده است. 
به گفتــه نوري آقا، 4فرونــد بالگرد در 
منطقه حضور يافتند كه 2فروند مجهز 
به بسكت تخصصي اطفای حريق هوايي 
با ظرفيت 4تن آب هستند و درصورت 
نياز استان، يك فروند بالگرد ديگر هم 
آماده اعزام به منطقه عملياتي است. او با 
اشاره به اينكه پوشش جنگلي منطقه كه 
دچار آتش سوزي شده بلوط و زالزالك 
است، مي گويد: برآورد ميزان خسارات 
هنوز زود است و ميزان خسارات وارده 

نيز پس از مهار آتش مشخص مي شود.

3هزارهكتارازمناطق
حفاظتشدهكشورسوخت

روند آلودگي هواي 5شهر كشور امروز 
آلودگي
وارد هفتمين روز متوالي مي شود. اراك هوا

با 101، تهران با 134، اصفهان با 20۷، 
كرج بــا 109و زاهدان بــا 234ديــروز آلوده ترين 
شهرهاي كشور بودند. اين روند با تثبيت پايداري ها 
در طول روز ثابت و هواي روز جاري نيز آلوده مي ماند 
اما سامانه آب و هوايي جديد قرار است طي امشب و 
فردا شرايط را اندكي بهبود بخشد. در عين حال در 
استان هاي ســمنان، تهران، قم، مركزي، اصفهان، 
خوزستان، ايالم، بوشهر و منطقه جنوب شرق كشور، 
گرد و خاك تا 5روز ادامــه دار خواهد بود. آلودگي 
پايتخت با امروز، ركــورد ۷روز متوالــي را به ثبت 
مي رساند. در حالي  شاخص كيفيت هواي پايتخت 
طي 6روز منتهي به ديروز در محدوده ناســالم براي 
گروه هاي حساس و همه گروه ها قرار داشت كه امروز 
نيز در طول روز هــوا آلوده مي ماند اما در ســاعات 
غروب و شب قرار است شرايط براي كاهش آالينده ها 

فراهم شود.
ديروز در پي تردد خودروها در بيشتر مناطق كيفيت 
هوا در محدوده ناسالم براي گروه هاي حساس قرار 

داشت و شاخص ســاعت 11كه شاخص 24ساعته 
محسوب مي شــود، روي عدد 134بود. اين شرايط 
آلودگي بي شك ناشي از عدم  وزش باد مؤثر و انباشت 
آالينده ها طي ســاعات روز بود. اما پيش بيني هاي 
انجام شــده در شــركت كنترل كيفيت هواي شهر 
تهران حاكي از آن اســت كه صبح امروز چهارشنبه 
23تير، افزايش ترافيك صبحگاهي و كاهش تندي 
باد سبب افزايش غلظت آالينده ها به ويژه ذرات معلق 
و كاهش كيفيت هوا در برخي مناطق پرتردد خواهد 
شــد. با افزايش تندي باد در طــول روز، پراكندگي 
آالينده ها تسهيل خواهد شــد؛ با اين حال احتمال 
افزايش غلظت آالينده ازن و كاهش كيفيت هوا نيز 
در برخي مناطق وجود خواهد داشــت. با استمرار 
وزش باد مؤثر تا ســاعات پاياني امــروز، پراكندگي 
آالينده ها و به تبع آن برقــراري وضعيت قابل قبول 

كيفيت هوا در بيشتر مناطق پيش بيني مي شود.

سامانهجديدميرسد
سازمان هواشناســي از ورود سامانه جديد به كشور 
خبر داد كه مي تواند بخشي از آلودگي هواي شهرهاي 

بزرگ را كاهش دهد. به گزارش همشــهري، طبق 
اطالعات رســيده از ســازمان هواشناسي جهاني و 
سازمان هواشناسي كشــور، سواحل خزر، ارتفاعات 
استان تهران، ســمنان، آذربايجان غربي و شرقي، 
اردبيل و بخش هايي از خراســان شــمالي و رضوي 
از امروز شــاهد بارش پراكنده خواهنــد بود و اين 
بارش ها تا پايان هفته شدت مي گيرد. همچنين طي 
5روز آينده در شرق و جنوب شرق كشور به ويژه در 
شمال سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي وزش 
باد شديد همراه با گرد و خاك و كاهش كيفيت هوا 
پيش بيني مي شود. از سويي امروز سرعت وزش باد در 
جنوب سمنان، جنوب تهران، قم، مركزي، اصفهان، 
خوزستان، ايالم و بوشهر افزايش مي يابد و در بعضي 

ساعات وقوع گرد و خاك دور از انتظار نيست.

شاخصكيفيتهوايديروزوامروز
شهرهايكشور

پيش بيني امروزشهرشاخص
آلوده101اراك
آلوده134تهران

آلوده207اصفهان
آلوده109كرج

آلوده234زاهدان

7روزآلودگيمستمردر5شهركشور

در پي باالگرفتن اعتراض ها 
منابع
به مجوزي كه به تازگي براي طبيعي

احداث تله كابين ناهارخوران 
صادر شــده، اين اقدام عليه جنگل هاي 
هيركاني همچنان از سوي برخي مسئوالن 
با حمايت روبه رو مي شود. هفته پيش بود 
كه شوراي عالي شهرسازي پس از ۷سال 
اعتراض دلســوزان محيط زيست، طرح 
احداث تله كابين ناهارخــوران گرگان را 

تأييد كرد.
پــس از اين مهــر تأييد، احمــد تجري، 
مديــركل ميراث فرهنگي، گردشــگري 
و صنايع دستي استان گلســتان و هادي 
حق شناس، استاندار گلستان نيز احداث 
تله كابين را فرصتي براي ايجاد گردشگري 
اســتان دانســتند. اين در حالي است كه 
اطالعات اعالمي از ســوي پيمانكار نشان 
مي دهد طــرح تله كابين پــارك جنگلي 
ناهارخــوران در مســاحتي به وســعت 
602هكتار جانمايي شده است. ايستگاه 
مقصــد 596مترمربع، ايســتگاه مياني 

258مترمربع، ايستگاه مبدأ 969مترمربع 
و در كل،  1۷دكل براي مســير تله كابين 
جانمايي و طراحي شــده كــه هركدام 
32مترمربع فضا اشغال مي كنند. همچنين 
نبايد فراموش كرد كه براي ســاخت اين 
ايستگاه ها و دكل ها، به محلي براي تردد 
وسايل نقليه ســنگين و جنگل تراشي در 
محدوده عمليات اجرايي نياز اســت كه 
ممكن است صدها درخت را در مسير خود 

تخريب كند.
اما ديــروز مديــركل منابــع طبيعي و 
آبخيزداري استان گلستان به مخالفت ها 
بــا احــداث تله كابيــن در ناهارخوران 
واكنــش نشــان داد. عبدالرحيم لطفي 
در واكنش به برخــي گزارش ها مبني بر 
اينكه از نظر شــرايط خاك و خطر زلزله، 
ناهارخوران گرگان جاي مناســبي براي 
احداث تله كابين نيســت و در پاســخ به 
مخالفت ها بــا احداث ايــن تله كابين به 
پايگاه اطالع رساني سازمان محيط زيست 
گفت: بايد بدانيم كه تله كابين فقط براي 

اينكه افراد خوشــگذراني و تفريح كنند 
نيســت، تله كابين در گرگان با اين هدف 
كه يك مقدار در بحث گردشــگري باعث 
جذب و ساماندهي شــود، ايجاد مي شود. 
وي ادامه داد: اينكه تله كابين در كجا و به 
چه شكل ساخته شــود، جزو موضوعات 
فني است كه مشــاوره هاي خاصي براي 
اين موضوع گرفته شــده و چند واريانت 
براي ايــن موضوع طراحي شــده بود كه 
واريانت هــاي قبلي پايداري نداشــتند و 
اين مســائل كه در مورد زلزله و شــرايط 
خاك مطرح شده بود، درست است، اما نه 
براي اين واريانت كه االن در دست داريم. 
بررسي هاي ژئوتكنيكي انجام شده و تمام 
موارد آن پيش بيني شــده اســت. لطفي 
افزود: بنابراين مشكلي از اين بابت وجود 
نخواهد داشــت. اگر اين مطالعه صورت 
نمي گرفت، اين طرح در اداره كل سازمان 
جنگل ها و شــوراي عالي شهرداري اصال 
رسيدگي نمي شد، اما اين اتفاق افتاده و در 
اين محدوده كارهاي مختلف و مطالعات 

ديگر هم انجام شده است. وي گفت: توجه 
كنيد كه اجازه قطع درخت براي ساخت 
اين تله كابين داده نشده است؛ چون تمام 
تمهيدات به شكلي چيده شده تا از 25متر 
باالتر از درخت، يعني از روي تاج درخت 
تله كابين بايد رد شــود و ايــن برخالف 
تله كابين هايي اســت كه تا االن ساخته 
شده است كه يك حريمي از آن محدوده 
را پاك تراشــي مي كردند. وي در رابطه با 
زمين هاي اطراف تله كابين كه گفته مي شد 
قيمت آنها افزايش چشمگيري پيدا كرده 
است، گفت: آن اطراف زمين شخصي وجود 
ندارد و در مســير و باالدست همه جنگل 
است و قابل ذكر است كه ما از طرف منابع 
طبيعي اصراري بر اجراي اين طرح نداريم، 
ولي براي شهروندان و به درخواست آنها از 
شوراي شهر و شــهرداري گرگان اين كار 
انجام می شود. لطفي افزود: شايد 15سال 
درخواست مردم بوده است. نكته ديگر اين 
است كه در ابتدا يك زمين خالي از درخت 
كه متعلق به شهرداري گرگان بوده است 
براي احداث تله كابين درنظر گرفته شده 
و در بخش باالدســت هم به فرض اينكه 
درخت داشته باشــد، برنامه ريزي شده تا 
همانطور كه گفتم هيچ درختي قطع نشود.

دفاعمنابعطبيعيگلستانازاحداثتلهكابين
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان: برنامه ريزي شده تا هيچ درختي قطع نشود
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سلمان زند
خبرنگار

روي خط خبر امسال در پروســه انتقال 
دولت، شاهد برگزاري جلساتي ميان 
اعضاي دولت فعلــي با رئيس جمهور 
منتخب هســتيم. از نظر شما دليل 
اين جلسات چيســت و چه مزايا يا 

نتيجه هاي احتمالي خواهد داشت؟
به نظر مي رسد كه بخشي از اين نوع رفتار 
به سياست ها و روش پخته و جوانب نگرانه 
شخص آقاي رئيسي و روحيه بسيار خوب 
او در استفاده از تجربيات و نظريات همه 
فعاالن و صاحب نظران و نداشتن تعصب 
جناحــي و سياســي در اداره مطلوب و 
حكمراني مطلوب كشور مربوط مي شود.

بخشي هم ناشي از پختگي سياسي كشور 
ما در اين نوع تعامالت اســت كه تغيير و 
تحوالت به ويژه در انتقال قدرت در كشور 

در آرامش كامل رخ مي دهد.
اين امر نشــان مي دهد كه در كشور ما از 
كشورهايي مثل آمريكا و حتي افغانستان 
و... عبرت گيري شده و تجربه اندوخته ايم؛ 
چراكه انتقــال قدرت در اين كشــورها 
موجب تمسخر دنيا شد و نتوانستند آداب 
مناســب و مطلوبــي را در انتقال قدرت 

رعايت كنند.
در كشــوري مانند آمريــكا مي بينيد كه 
انتقال قــدرت با آن كيفيــت نامطلوب 
صورت گرفــت و منجر بــه زدوخورد و 
درگيري شــد. كنگره را محاصره كردند 
و پليس و ارتش وارد شــدند و شــرايط 
بحراني پيش آمد و اهانت هاي بســياري 
بين هواداران 2رئيس جمهور مســتقر و 

منتخب رخ داد.
 اين رخدادها را مقايسه كنيد با شيوه اي 
كه در كشور ما در حال انجام است و نشان 
مي دهد كه ملت و مســئوالن ما در اين 
زمينه از نظر رشــد و بلوغ سياســي چه 

پيشرفتي دارند.
همچنين در همسايگي ما در افغانستان 
از 25ميليون واجد شــرايط شــركت در 
انتخابات، فقط 2ميليــون نفر رأي دادند 
و در نهايت هم 2نامــزد اصلي انتخابات، 
هر كدام 800يا 900هزار رأي داشتند و 
هر دو منتخب هم مراسم تحليف برگزار 

كردند!
اينهــا همه بيانگر اين اســت كــه واقعا 
جمهوري اسالمي در روند انتخابات نه تنها 
از نظر دمكراســي و رعايت سازوكارهاي 
دمكراتيك بسيار پيشرفت كرده، بلكه در 

ضرورت همنشيني 2 دولت
حميدرضا ترقي، عضو شوراي مركزي حزب موتلفه در گفت وگو با همشهري تشريح كرد

 انتقال قــدرت از دولت 
دوازدهــم بــه دولت 
سيزدهم با ابتكاري ويژه 
همراه شــده كه از نظر بســياري از كارشناسان و 
صاحب نظران مثبت و ارزشمند است؛ ابتكاري كه 
تاكنون انجام يا حداقل رسانه اي نمي شد و آن هم 
جلساتي است كه ميان مســئوالن و وزيران دولت 

دوازدهم با رئيس جمهور منتخب صورت مي گيرد.
تاكنون حســن روحاني و ابراهيم رئيسي پيش از 
انتقال دولت، 2ديدار با يكديگر داشته اند كه در نوع 
خود كم سابقه بوده اســت. به جز رئيس جمهوري و 
اسحاق جهانگيري معاون اول او، تاكنون 2۱ نفر از 
وزرا، معاونان و روســاي سازمان ها با رئيس جمهور 
منتخب ديدار داشــته اند. در اين ميان، گرچه همه 
فعاالن 2جناح بر مثبت بــودن اين ديدارها تأكيد 
دارند، اما طرفــداران دولت حســن روحاني اين 
جلســات را ابتكار اين دولت مي دانند و حاميان 
رئيسي، جلسات را از بزرگواري و تدبير رئيس جمهور 
منتخب تفسير مي كنند.  در همين زمينه، محمود 
واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهوري با اشــاره به 
دســتور حســن روحاني براي همكاري دولت با 
رئيس جمهور منتخب، گفتــه كه »رئيس جمهوري 
دستور داده است انتقال قدرت آرام داشته باشيم 
و از طرف ديگر همه اطالعات خــود را در اختيار 
آقاي رئيســي قرار دهيم. مي خواهيم طوري عمل 
كنيم وقتي رئيس جمهور منتخب، دولت را تحويل 

گرفت به اندازه ما اطالعات داشته باشد. مي خواهيم 
همكاري داشته باشيم؛ چون ســال ۹2 كسي با ما 
همكاري نكرد و ما خــود در پي اين وزير و آن وزير 
مي رفتيم و اطالعــات مي گرفتيم.« به هر روي اين 
ابتكار از ســوي هر طرفي كه صورت گرفته است، 
مي تواند بيانگر پيچيــده و بزرگ بودن چالش هاي 
فعلي كشور هم باشد و چه بســا همين امر هم اين 
ديدارها و انتقال سريع تر اطالعات از دولت مستقر 

به دولت آينده را ضروري كرده است.  

حميدرضا ترقــي، فعال اصولگرا و عضو شــوراي 
مركزي حــزب موتلفه در گفت وگو با همشــهري 
ضمن ارزشــمند خواندن اين جلسات آن را ناشي 
از بلوغ و پختگي سياســي نظام جمهوري اسالمي 
در انتقال قدرت در مقايســه با كشورهايي چون 
اياالت متحده آمريكا يا افغانستان دانست و البته از 
روحيه خوب و سياست هاي پخته رئيسي در شنيدن 
همه نظرات تمجيد كرد. مشروح اين گفت وگو را در 

ادامه بخوانيد.

 پايان رسيدگي به شكايات از نتايج انتخابات شوراها
رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسالمي كشور 
از پايان زمان بررســي شــكايات مطروحه درخصوص انتخابات 
شوراها در هيأت عالي استان ها و جمع بندي نهايي گزارشات در 
هيأت مركزي نظارت بر انتخابات تا 31تيرماه خبر داد. حميدرضا 
كاظمي در گفت وگو با ايســنا، با اشاره به فرايند بررسي شكايات 
وارده درخصوص نتايج انتخابات ششمين دوره شوراهاي اسالمي 
شهر و روســتا، بيان كرد: 21تيرماه آخرين مهلت قانوني هيأت 
عالي نظارت اســتان ها براي رسيدگي به شــكايات بود. تعداد 
معدودي درخواست ابطال نتايج انتخابات را داشتند كه به هيأت 
مركزي ارسال شده است. وي گفت: از شنبه آتي در هيأت مركزي 
نظارت بر انتخابات به شكايات واصله براساس داليل و مستندات 
و نظرات هيأت عالي اســتان و نظرات بازرســان هيأت مركزي، 
رسيدگي مي شود و در روز 31تير هيأت مركزي، نظر نهايي خود 

را در اين زمينه اعالم خواهد كرد. 

   ادامه حواشي درگيري نماينده زاهدان و نمكي
حواشي جلسه ستاد استاني مقابله با كرونا در زاهدان و درگيري 
كالمي وزير بهداشت با نماينده زاهدان در مجلس ادامه دارد. در 
همين راســتا فداحسين مالكي، عضو كميســيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اســالمي در مطلبي در صفحه 
توييتر خود نوشــت: » دائما دربــاره مردم مظلوم سيســتان و 
بلوچستان دروغ مي گويند. آمارهاي غلط از تعداد جان باختگان 
مي دهند. تجهيزات و بيمارستان نداريم، مي گويند تخت ها خالي 
است. اعتراض هم كه مي كنيم، هتاكي مي كنند. مراقب بهداشت 
روان و دهانتان باشيد آقاي وزير بهداشت!« دوشنبه شب برگزاري 
جلسه ستاد اســتاني مقابله با كرونا در زاهدان با حواشي همراه 
بود. در اين نشست كه به صورت زنده از شبكه استاني پخش شد، 
درگيري لفظي شــديد و توهين آميزي ميان سعيد نمكي، وزير 
بهداشت و فداحســين مالكي، نماينده زاهدان صورت گرفت كه 

انتشار اين صحبت ها واكنش هاي بسياري را به همراه داشت.

  وعده سپاه براي مقابله با كم آبي
سرلشكر حسين ســالمي، فرمانده كل سپاه پاســداران گفت: 
دانشگاه جامع امام حسين)ع( اقدام ارزشمندي را در حوزه غلبه بر 
مشكل كم آبي و بي آبي انجام داده است كه در روزهاي آينده از اين 
دستاورد بزرگ رونمايي خواهد شد. به گزارش مهر، او ديروز  در 
نشست با فرماندهان سپاه های استانی  اين خبر را اعالم كرد ، وي 
همچنين  با بيان اينكه چالش ها و موانعی كه دشــمن برابر نظام 
اسالمی ما قرار داده است در برابر هر نظامی در عالم می گذاشت 
آن را فرو می ريخت افزود: به فضل الهی توطئه های دشمن طی اين 
چهار دهه موجب استحكام و قوام نظام مقدس جمهوری اسالمی 
شده است و هرچه دشمن هماوردی می كند، استخوان های اين 

نظام و جامعه قوی تر می شود.

آداب انتقال قدرت هم رشد قابل توجهي 
پيدا كرده است.

اين رفتارهــا همچنين نشــان مي دهد 
كه تفكرات و روحيــات غلط كه موجب 
اتفاقات سال 88شــد، ديگر در كشور ما 
وجود ندارد و تفــاوت ميزان قانون گرايي 
در آن جريان ها با شــرايط كنوني نشان 
مي دهد كه چقدر در نگاه افراد و منتخبين 
به انتخاب شدن و مســئوليت پذيري در 

جامعه تفاوت هست.

در اين فراينــد قدرت، آيا 
مورد قابل انتقادي هم بوده؟

بله، به رغم اين كار بسيار خوب، متأسفانه 
در كشور ما رسانه ها هيچ كار تبليغي در 

مورد آن انجام نداده اند.

خب، ما االن در حال انجام 
همين كار هستيم، مگر اينكه منظور 

شما صداوسيما باشد؟
شما فعال طرح سؤال مي كنيد و مشخص 
نيست تيترتان چه باشــد! اما به هر حال 
بايــد اين كار صــورت بگيــرد و اين كار 
به عنوان يك پيشــرفت و بلوغ سياسي و 

نقطه درخشان در كشور مطرح شود.

مهم ترين دســتاورد چنين 
جلساتي را چه مي دانيد؟

من فكر مي كنم كه اين مسئله در ايجاد 
آرامش در كشور بسيار تأثير دارد و مورد 

تحســين مقام معظم رهبــري هم قرار 
گرفته اســت؛ هم دولتمــردان فعلي كه 
براي انتقال آرام قدرت همكاري مي كنند 
و هم رئيس جمهور منتخب كه اين زمينه 
را كامال فراهم كرده و متواضعانه با ارتباط 
و دعوت از وزرا، اينگونــه پخته برخورد 
مي كند. همه اينها نشــانه ثبات و آرامش 
و ارتقاي توسعه سياسي در كشور است و 
سبب افزايش ميزان همكاري و هم افزايي 
ميان نيروهاي دلســوز و دولــت آينده و 
كاهش كدورت ها مي شود. درواقع سبب 
مي شود كه همه خود را در رشد و تعالي 
كشور ســهيم بدانند. اين نتايج مي تواند 
نويد آينده خوبي را براي كشــور و ملت 

ايران داشته باشد.

اگــر از جنبــه اي ديگــر 
بخواهيم به ايــن ديدارها نگاه كنيم، 
ميزان چالش هايي كه در كشور داريم و 
اهميت آنها و اينكه بايد مشكالت عمده 
كشور سريع تر حل شوند هم مي تواند 

دليلي براي اين جلسات باشد؟ 
قطعا خيلي مؤثر اســت. اين جلســات 
موجب شــده كه اوال چالش ها از دولت 
فعلي به دولــت آينده منتقل نشــود و 
قبل از اينكه دولت جديد ســر كار بيايد، 
راهكاري براي آنها تهيه و پيش بيني كند 
و دولت جديد با دســت پري از راهكار و 
چاره انديشــي براي عبور از چالش هاي 

موجود، مسئوليت را بپذيرد. 
ايــن كمك بســيار زيــادي بــه دولت 

 آينده اســت كه اميدواريم موجب شود 
مردم هم كمترين مشــكالت را شــاهد 

باشند.

مهم ترين ايــن چالش ها از 
نظر شما چيست كه چنين جلساتي را 

ضروري كرده است؟
مثال يكــي از چالش ها مســئله كمبود 
كاالهاي اساسي در ذخاير استاني و انتقال 
نيافتن آنها از گمركات به مناطق موردنياز 
براي مصــرف بود كه همين جلســات و 
تعامالت موجب شــد كــه هماهنگي در 
ميان دستگاه هاي مربوطه ايجاد و زمينه 
انتقال اين كاالها به سرعت فراهم شود؛ 
مشكلي كه مي توانست در ماه هاي آينده 
به يك بحران اجتماعي تبديل شود، اما با 
تدبير و هماهنگي مسئوالن دولت فعلي 
و دولت آينده رفع شــد. اين آثار و تبعات 
مطلوب مي تواند زمينه عبور دولت جديد 
از چنيــن چالش هايي را كــه فراوان هم 

هستند، فراهم كند.
در مثالي ديگر در زمينه صنعت نفت هم 
مي توان با چنين تدابيري به نتيجه برسيم 
و راهكارهايي براي بحران فعلي اعتصابات 

نفتي فراهم شود.

در مورد احيــاي برجام هم 
اين جلسات مي توانند راهگشا باشند؟

 در مــورد برجــام تــوپ در ميــدان 
غربي هاســت و به نظر مي رســد كه آنها 
احســاس كرده اند نمي توانند روي اتمام 
مذاكرات با دولــت فعلي بــه نتيجه اي 
برسند. بر اين اساس امروز و فردا مي كنند 
تا بتواننــد اين مســئله را در مذاكرات با 

دولت آينده حل كنند.
البته دولت فعلي همه تالش خود را براي 
رسيدن به يك چارچوب مناسب در توافق 
به كار بــرده و اكنون هــم در موقعيت و 
شرايط خوبي مذاكرات را به دولت آينده 

تحويل مي دهد.
در پايــان اميدواريم كه هــم مردم و هم 
مســئوالن كه زمينه ســاز اين تحول و 
دگرگوني در كشور هستند، آثار و بركات 
اين تعامل خردمندانه و مبتني بر تامين 
مصالح و منافع ملي را در آينده بچشند و 
بتوانند كشور را از چالش هايي كه فراروي 
آن هست با هوشياري، درايت و تاب آوري 

بيشتر ملت، عبور دهند.
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 كتاب »اتاق جيكوب« ســومين رمان 
ويرجينيا وولف به تازگي از سوي نشر گزارش

چشــمه و با ترجمه مهديه عباس پور 
منتشر شده است. اين رمان را مي توان نخستين تالش 
جدي وولف براي شكستن قالب هاي كالسيك و استفاده 
از جريان سيال ذهن دانست. رمان همانگونه كه مترجم 
در مقدمه ذكر كرده است، پس از چاپ به سرعت مورد 
توجه منتقدان قرار گرفت و هميــن كتاب بود كه نام 
وولف را به واسطه استفاده از جريان سيال ذهن در كنار 
كساني چون ريچاردسون، جويس و پروست قرار داد. در 

ادامه نگاهي داريم به اين رمان خواندني.

مادري با سندروم آشيانه خالي
دوازده مرد جوان با بي ميلي در عنفوان جواني با چهره هاي 
خونســرد در اعماق دريا فرو مي روند و آنجا بدون نشان 
دادن احساسي، بي هيچ شكوه اي، با هم خفه مي شوند. 
سربازان، مثل توده هايي از قوطي حلبي، مزرعه ذرت را 
پر مي كنند، از دامنه تپه باال مي روند، مي ايستند، پشت 
ســر هم كمي اين طرف و آن طرف مي روند و يكدست 
مي افتند. وقتي كســي را از دســت مي دهيم، وقتي به 
شكلي ناگهاني و شــوك آور با مرگي روبه رو مي شويم، 
وقتي فقدان و مرگ عزيزي تمام اتمسفر زندگي مان را 
در بر مي گيرد؛ تا مدتي در جهاني پرابهام و وهم گونه با 
خيال او زندگي مي كنيم، نــام اش را بر زبان مي آوريم و 
حرف هاي مان را، شكوه هايمان را، غم ها و غصه هايمان 
را، گلــه و زاري هايمــان را از 
نبــودن اش با خــود او 
در ميــان مي گذاريم: 
جيكوب.... جيكوب..... 
جيكــوب.... اين صداي 
بتي فالندرز اســت كه 
در سراسر رمان، در سوگ 
پسر از دست رفته اش، 
در ذهــن خواننــده 
طـــــــنين افكن 
مي شــود، تكرار 

مي شود، خوانده مي شود: جيكوب... جيكوب... جيكوب... 
اما بتي فالندرز، مادري با سندروم آشيانه خالي، جيكوب 
را نه در انتهاي رمان و با مرگ او، كــه از همان ابتدا، در 
ساحل كورنوال با سر به هوايي و سركشي اش، در رفتن 
به دانشگاه و آشنايي اش با جهان مدرن، در زندگي اش در 
لندن و آشنايي با زنان ديگر، در سفرش به يونان و عزلت 
جستن از آدم ها و در نهايت با پيوستن اش به ارتش و مرگ 
در جنگ، از دســت داده  و اكنون جيكوب مرده است. 
هوا در اتاق خالي جيكوب، بي حركت اســت؛ فقط پرده 
را باد تكان مي دهد، گل ها در شيشه تكان مي خورند و 
يك رشته حصير در صندلي دسته دار حصيري غيژغيژ 
مي كند. اكنون جيكوب مــرده و همه  چيز را همانطور 
كه بوده رها كرده اســت، ما را و دوستان اش را، نامه ها و 
عشــق هايش را و از همه مهم تر، مادري را با كفش هاي 

كهنه پسرش در ميانه اتاق، اتاق جيكوب.

جهان پاره پاره در رمان وولف 
رمان اتاق جيكوب، سومين رمان ويرجينيا وولف است 
كه براي نخستين بار در اكتبر 1922در ميانه چهلمين 
ســال زندگي اش، در انتشــارات هوكارث، انتشارات 
شخصي خانواده وولف، منتشر شد. رماني سراسر ابهام 
كه در نخستين مواجهه با آن به سختي مي توان تصميم 
گرفت كه آيا در زمره رمان هاي محبوبمان قرار مي گيرد 
يا نه، اما هرچه در رمــان جلوتر مي رويم و در جهان آن 
مغروق تر و عميق تر مي شويم، نثر شاعرانه وولف بيشتر 
در روحمان رسوخ مي كند و جهان پاره پاره اي كه او از 
آدم ها و مكان ها، پروانه ها و درخت ها، رنگ ها و باز هم 

رنگ ها، مي آفريند جهان مان را تسخير مي كند.
اتاق جيكوب بــا محوريت شــخصيت اصلي جيكوب 
فالندرز و درك ذهني ديگر شــخصيت ها از او طراحي 
شــده اســت و برخالف رمان هاي معمول تا آن زمان، 
هيچ ساختار مشخصي بر آن حكمفرما نيست و خواننده 
به جاي درك رمان به واسطه شخصيت پردازي و سير 
رويدادها و رخدادها از زبان راوي، تا انتها اسير فضاها و 
راويانی سيال و شناور، در تالش براي فهم جهان جيكوب 
از طريق مواجهه با دنياي ذهني او و دنياي ذهن ديگر 
شخصيت ها، غوطه ور اســت؛ بنابراين، اگرچه مي توان 
گفت كه در ابتدا گمان ما مواجهه با يك كاراكتر مشخص 
و زندگي و احواالت و رخدادهاي مرتبط با اوســت، اما 

هرچه در رمان پيش تر مي رويم، روايت به جاي پرداختن 
به شخصيت اصلي، يك ناشخصيت را توصيف مي كند. 
ناشــخصيت از آن بابت كه هرچه راوي بيشــتر وجوه 
گوناگون جيكوب را توصيف و تبيين مي كند و هرچه ما 
با دنياي او و آدم هايش بيشتر آشنا مي شويم، جيكوب 
در فهم مان ديرياب تر و نامانوس تر مي شــود. وولف در 
اين شكل شــخصيت پردازي بيش از آنكه بخواهد به 
ما نشــان دهد كه در جهان پيراموني شخصيت هايش 
چه مي گذرد، جهان دروني آنها را به ما نشــان مي دهد 
و بيش از آنكه شخصيت ها به واسطه اعمال و رفتارشان 
معرفي شوند، به واسطه افكار و انديشه هاي دروني شان، 
چه از زبان راوي و چه آن هنگام كه خود در جايگاه راوي 
مي نشينند، معرفي مي شوند و اين علي الخصوص درباره 
شخصيت اصلي، جيكوب صادق است. عالوه بر اين هر 
چند كه ما از اين طريق به شمايي كلي از جيكوب دست 
مي يابيم، اما اين دستيابي شماتيك چنان غيرمستقيم، 
چندوجهي و مه آلود اســت كه درواقع شــخصيت او 
تلفيقي از برداشــت هاي متفاوت شخصيت ها و راويان 
گوناگون است و او را نه به عنوان يك شخصيت عيني، 
بلكه بيشتر به عنوان مجموعه اي از خاطرات و احساسات 
ديگران مي شناسيم و اين را نويسنده خود در لفافه و در 
ارجاعي به يك شــاعر آمريكايي به ما گوشزد مي كند: 
تالش براي جمع بندي شخصيت افراد فايده اي ندارد. 
آدم بايد نشانه ها را دنبال كند، نه عيناً چيزهايي كه گفته 

مي شوند و نه كاًل كارهايي كه انجام مي شوند...

جيكوب، جوياي شناخت جهان
به راستي جيكوب كيست؟ آشــنايان اش چه كساني 
هســتند؟ در رمان چه بر او و آنها مي گــذرد و اتاق اش 
چه چيزي را به ما نشان مي دهد؟ جيكوب فالندرز پسر 
دوم خانم بتي فالندرز، برادر كوچك آرچر و برادر بزرگ 
جان فالندرز است. پدرشان سيبروك مرده و كاپيتان 
بارفوت، هرچهارشنبه در ساحل كورنوال، به ديدن آنها 
و مادرشان مي آيد. بتي فالندرز نامه هايي پر از لكه هاي 
اشــك براي كاپيتان بارفوت متاهل مي نويسد و هر بار 
كه كاپيتان براي ديدن بتي بــه كورنوال مي آيد، خانم 
جارويس، همسر كشيش بخش، به اين فكر مي كند كه 
ازدواج، دژي مستحكم است و بيوه ها در دشت هاي فراخ، 
تنها و سرگردان پرسه مي زنند. كتاب ورق مي خورد و 

جيكوب از پســربچه اي ســر به هوا در پي پروانه ها در 
ساحل كورنوال به جواني 19 ســاله، جوياي شناخت 
جهان در دانشــگاه كمبريج بدل مي شود. دوستي اش 
با هم دانشگاهي اش تيموتي دورانت، از طبقه اي باالتر 
و مرفه تر، پــاي اش را به دنياي جشــن ها باز مي كند و 
نخستين خيال پردازي هاي عاشقانه را با ديدن خواهر 

تيموتي تجربه مي كند.

مرداني كه جان خود را به هيچ سپردند
 ارسطو، افالطون، شكسپير، ويرژيل، اپراهايي همچون 
 تريســتان و ايزولده، موســيقي واگنر، سياست، جهان 
ادبيات كالسيك، سفر به يونان، عشق هاي ناكام و شكست 
خورده  ـ كالرا خواهر تيموتي، فاني دانشجوي هنر و مدل 
نقاشي، فلوريندا معشوقه بي وفا، ساندار زني ميانسال و 
جهانديده در تپه هاي پارتنون ـ و مرگ؛ مرگي نابهنگام 
در ســطرهاي پاياني، مرگي كه گردش را از نخســتين 
جمالت تا آخرين كلمات در جاي جاي رمان پاشيده اند؛ 
اينها فشرده تمام آن چيزهايي هستند كه ويرجينيا وولف 
در جايگاه راوياني متكثر، از جيكــوب و از اتاق جيكوب 
براي ما نقل مي كند. اما مرگ جيكوب مرگ تنها يك تن 
نيست، مرگ مرداني است كه در دشت فالندرز جان خود 
را به هيچ ســپردند و به قول شاعر مرگ آنهايي است كه 
در دشت فالندرز، چون گل هاي شقايق در حركت اند، آنها 
كه زماني سحر را احساس مي كردند، درخشش غروب را 
مي ديدند، عشق مي ورزيدند و به آنها عشق ورزيده مي شد 

و اكنون به خوابي ابدي رفته اند در دشت فالندرز.
و مرگ جيكوب مرگ هزاران جواني اســت كه هر روز 
و هر ســال در جنگ هاي مختلف كشته مي شوند و ما 
را و دوستان شــان را، نامه ها و عشق هايشان را و از همه 
مهم تر، مادران شان را، سرگردان در وسط اتاق ها، اتاق 

جيكوب ها رها مي كنند.

دريچهدرنگي بر »اتاق جيكوب« نوشته ويرجينيا وولف

رمان »روزي روزگاري در هاليوود« نوشته 
كوئنتيــن تارانتينو چاپ شــده از ســوي 
انتشــارات ويدنفلد اند نيكلســون به صدر 
فروش كتاب هاي آمازون و همچنين مجله 

نيويورك تايمز راه يافت.
به گزارش بوكســلر، تارانتينو ايــن رمان را 
با الهام از فيلمي به همين نام نوشــته است 
كه نخســتين بار به نويسندگي و كارگرداني 
خــودش در ســال2019 اكــران شــد.  
كوئنتيــن تارانتينو كارگردان، هنرپيشــه و 
فيلمنامه نويــس آمريكايي اســت كه برنده 
جايزه نخــل طاليــي بهتريــن كارگردان، 
هنرپيشــه و همچنين برنده جايزه اســكار 
بهترين فيلمنامه نويس است. وي در ابتداي 
دهه90 بــا ســاخت فيلم هايي با ســاختار 
غيرخطي و پســت مدرن و به تصويركشيدن 
خشــونت تصنعي، به شــهرت رسيد. روزي 
روزگاري در هاليــوود نخســتين بار در 
21مه2019 در جشنواره كن2019 به روي 
پرده رفت. فيلــم اكران گســترده خود را از 
26ژوئيه2019 آغاز كرد. اين فيلم با تحسين 
منتقداني از سراسر جهان همراه شد. اين فيلم 
نهمين اثر سينمايي تارانتينو است و داستان 
آن در ســال1969 و شــهر لس آنجلس رخ 
مي دهد و ماجراي يــك بازيگر تلويزيوني به 
نام ريك دالتون را دنبال مي كند كه به همراه 
بدلكار خود، كليف بوث در جست وجوي راهي 

براي موفقيت در هاليوود هستند.

رمان تارانتينو در صدر 
پرفروش هاي آمازون و 

نيويورك تايمز
 غمنامه اي براي جهان پس از جنگ

علي صارمي

تازه هاي نشر

  برش جنگل
  »برش جنگل« نوشته »كارلو كاسوال« را 
»م. طاهر نوكنده« به فارســي برگردانده 
و به تازگي از ســوي نشــر نو منتشر شده 
است. كارلو كاّســوال يكي از نويسندگان 
طراز اول ايتاليايي نسل بعد از جنگ دوم 
جهاني است. او را از پيشاهنگان جنبشي 
مي دانند كه در فرانسه به شكل و شمايلي 
ديگر »رمان نو« نام گرفت. آثار كاّســوال 
البته برخالف نمونه هاي فرانســوي رمان 

نو عمدتاً درباره زندگي مردم عادي توســكاناي ايتالياست. آثاري پر 
از تصويرهاي دقيق و گيرا با بهره گيري فــراوان از كنش. عنصر مهم 
در آثار او پرداختن به مضامين زندگي ســخت مردم توسكاناست كه 
به كانون فرهنگ ايتاليايي بعد از جنگ تبديل شــد. »بُرش جنگل« 
حكايت زندگي 5 مرد در جنگل توسكاناست كه به بريدن درخت ها 
و فروش چوب و آماده كردن زمين براي دور بعدي مشغول هستند. 
يعني همان ها كه شيوه زيست شان عميقاً نويسنده را متأثر مي كند. 
در بين اين 5 نفر ما با ماجراي بيوه مردي روبه رو هستيم كه به تازگي 
همســرش را از دســت داده و با دو دختر كوچكش تنها مانده است. 
كاّسوال به احتمال قوي همانطور كه خود در جايي اشاره كرده اين رمان 
را زماني نوشته كه خود همسرش را از دســت داده بوده و حال و روز 
قهرمان داستان در واقع بيانگر احوال خوِد اوست. شايد همين نكته 

علّت تفاوت »بُرش جنگل« با ديگر داستان هايش باشد.
نشر نو اين رمان 142صفحه اي را با شــمارگان هزار و 100نسخه به 

بهاي 42هزار تومان منتشر كرده است.

  آثار و انديشه هاي زيگموند فرويد
»آثار و انديشه هاي زيگموند فرويد« نوشته 
»ژان ميشــل كينودو« با ترجمه عليرضا 
طهماســب و مجتبي جعفــري به تازگي 
از سوي نشــر نو منتشر شــده است. اين 
كتاب شرحي موجز و در عين حال فراگير 
از حيات فكري زيگموند فرويــد، از آغاز 
تجــارب باليني او در ويــن دهه1880 تا 
سال هاي پاياني زندگي اش در دهه1930 
در لندن اســت. اين نگاه گاهشمارانه در 

»آثار و انديشــه هاي زيگموند فرويد« به وضوح 
نشان مي دهد كه چگونه آراي فرويد پيوســته غنا يافتند و در قالبي 
درمانگرانه ريخته شدند. از آنجا كه رهيافت هاي او، شامل مفاهيمي 
مانند عقده اديپ و تأويل رؤيا، همچنان بر بسياري از رشته هاي دانش 
اثرگذارند، اين درآمد گيرا و خواندني هم به كار اهل فن مي آيد و هم 

براي هر عالقه مند به روانكاوي و تاريخ انديشه، جذاب است.
نشــر نو اين كتاب 215صفحه اي را با شمارگان هزار و 100نسخه به 

بهاي 64هزار تومان منتشر كرده است.
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گزارش همشهري از وضعيت بيماران پروانه اي كه براي دوا و درمانشان رنج هاي زيادي را تحمل مي كنند

پانسمان هاي بيماران پروانه اي كجاست؟

 »از مــي 2018 كه مصــادف با خروج 
يكجانبــه آمريــكا از برجام و تشــديد گزارش

تحريم ها بود، 15نفر از بيماران پروانه اي 
جان خود را از دست دادند، تنها به اين علت كه پانسمان 
در اختيار نداشــتند.« ايــن جمــات را حميدرضا 
هاشمي گلپايگاني مي گويد؛ رئيس انجمن حمايت از 
بيماران پروانه اي. بيماراني كه هر روز براي ادامه زندگي 
نياز به پانســمان مخصوص دارند تا زخم و سوختگي 
تن شان حداقل براي چند ساعتي آرام بگيرد. پانسماني 
كه حاال در قوطي هيچ عطاري يافت نمي شود اال وزارت 
بهداشت كه در ارديبهشت سال1399 وقتي وضعيت 
بيماران پروانه اي حادتر شد با ميانجيگري يونيسف و 
حمايت مالي آلمان،5/8تن پانسمان را تحويل گرفت اما 

همه آن را در اختيار بيماران پروانه اي قرار نداد.
 هاشمي در اين باره به همشــهري مي گويد: »از  سال 
گذشته تا االن هر روز فرياد مي زنم كه مسئوالن وزارت 
بهداشت و گمرك بگويند پانسمان هاي اهدايي دولت 
آلمان كجاست؟ من به عنوان مؤسس خانه حمايت از 
بيماران پروانه اي خبر دارم كه نزديك به 2/5تن از اين 
پانسمان ها تحويل بيماران داده شده است، اما درباره 
نزديك به 3/5تن ديگر يــك روز مي گويند در گمرك 
است، روز ديگر مي گويند در انبارگرداني است و اخيرا 
نيز خبردار شديم كه پانسمان هاي مخصوص بيماري 
پروانه اي را براي بيماران ديابتي و افراد دچار سوختگي 

نيز استفاده مي كنند«.

حاال رئيس انجمن حمايت از بيماران پروانه اي با نگراني 
مي گويد كه » از 2/5تن پانســماني كه در اختيار خانه 
حمايت از بيماران پروانه اي قرار گرفته ذخيره چنداني 
نمانده و صداي زنگ خطر پايان پانسمان هر روز و هر 

روز بلندتر مي شود.« 

هر ورق پانسمان بيماران پروانه اي 3ميليون تومان
شــركت Mölnlycke نزديــك به 3ســال پيش 
نمايندگي خود را در تهران تعطيل كرده و ديگر حضوري 
در ايران ندارد. از طرف ديگر آن طور كه هاشمي مي گويد 
هيچ وارداتي هم به ايران نداشــته. با اين حال هر ورق 
پانسمان مخصوص بيماران پروانه اي توليد اين شركت 

با قيمت 3ميليون تومان در بازار يافت مي شود.
بيمــاري پروانه اي نتيجــه يك جهش ژنتيــك 
در كراتين يا كاژن اســت و درصد ابتــا به آن در 
همه مــردان و زنــان نژادهاي گوناگون بشــري برابر 
اســت. بر اثر اين بيماري، پوست به شــدت شكننده 
شده و با كوچك ترين خراشــي اليه اليه شده و كنده 
مي شود. تاول هاي زياد از بارزترين عائم اين بيماري 
هســتند. احتمال  دچار شــدن به ســرطان پوست 

مبتايان اين بيماري بيش از سايرين است.
آمار و ارقام رسمي نشان مي دهد كه از ميان هر 50هزار 
تولد يك نفر بــه بيماري پروانه اي دچار مي شــود كه 
مطابق آن يعني بايــد 1200كودك بيمــار در ايران 
زندگي  كنند اما تا االن فقط 850نفر آنها شناســايي 
شده اند و كسي از وضعيت 350بيمار ديگر كه چگونه 
روزگار سخت خود را مي گذرانند، خبر ندارد. همچنين 
اطاعاتي از شــيوه پراكندگي بيمــاران پروانه اي در  

اســتان ها وجود ندارد، با اين حال در تمام استان هاي 
ايران فرد يا افرادي يافت مي شوند كه دچار اين مريضي 
بدون واگير باشند. هاشمي مي گويد: »براساس آنچه ما 
تا كنون مشــاهده كرده ايم بيماران پروانه اي بيشتر در 
استان هاي خوزستان و سيستان و بلوچستان هستند.«

 هر روز آتش مي گيرم
اما مشــكل بيماران پروانه اي يا همــان ای بی فقط به 
نبود پانسمان و حمايت نشدن از سوي وزارت بهداشت 
ختم نمي شود، بلكه ناشــناخته ماندن اين بيماري و 
واكنش هاي منفي جامعه پس از مواجه شــدن با اين 
بيماران، آنها را آزار مي دهــد، به خصوص آن گروه كه 
در مناطق روســتايي زندگي مي كننــد. معصومه كه 
34سال است با اين بيماري دست و پنجه نرم مي كند و 
32سال از عمرش را زير نگاه هاي تحقيرآميز خانواده و 
اهالي روستا سپري كرده، مي گويد: »همه فكر مي كنند 
كه بيماري ما واگيردار اســت، فكر مي كنند كه ما يك 
موجود نفرين شــده ايم و تاوان گناهان پــدر و مادر و 

اجدادمان را مي دهيم.«
معصومه مي گويد كه بيماري پروانه اي يعني سوختن 
شــبانه روزي تن. يعنــي زخم هايي كه هر روز ســر 
برمي آورند. يك بيمار پروانه هــر روزش مثل زندگي 
فردي اســت كه تازه از دهان آتش بيرون آمده. »اين 
بيماري در سطح پوست زخم هاي دائمي ايجاد مي كند 
و مخاط روده و جوارح دروني بدن را نيز آن قدر به هم 
مي چســباند كه عما امكان زندگي عــادي را از فرد 
مي گيرد. در سطح بدن نيز عاوه بر زخم ها دستان بيمار 
آن قدر زخم مي شوند تا دست آخر انگشتان خورده شده 

و دست بيمار از بين مي رود. مثل خود من.« 
نبود امكانات در بسياري از استان هاي كشور باعث شده 
تا بســياري از بيماران پروانه اي براي نيازهاي درماني 
روزمره خود آواره شــهرهاي بزرگ باشــند. معصومه 
مي گويد: »وقتي يــك بيمار پروانــه اي كه زخم هاي 
حادي دارد و مي خواهد دندان خــود را جراحي كند، 
هيچ چاره اي ندارد جز آنكه به تهران بيايد، نخســتين 
مسئله اي كه با آن مواجه مي شود اين است كه هيچ هتل 
و مسافرخانه اي نيست كه به او اسكان دهد و اين فرد 
ناچار است از خير دندان بگذرد. اگر امكانات مخصوص 
براي رســيدگي به بيماران پروانه اي در اســتان هاي 
مختلف كشور باشــد، بخش قابل توجهي از نيازهاي 

درماني اين بيماران رفع خواهد شد.«
عليرضا هم از ديگر اعضاي خانه  اي بي  است. او در يكي 
از روستاهاي مشــهد زندگي مي كند. 12سال دارد و 

تمام كودكي را در انــزواي خويش و بدني كه هر روز با 
درد پوست مي انداخته، زندگي كرده است، بدون اينكه 
با مفهوم بازي، دوستي و شادي آشــنا باشد. او وقتي 
مي خواهد بيماري اش را توصيف كند، تنها يك جمله 

مي گويد: »هر روز آتيش مي گيرم.«
او در اين روزها به چيزي جز پانســمان فكر نمي كند. 
نه برايــش گل كوچك هر روز عصــر بچه ها در كوچه 
مهم اســت و نه هوس مي كند يك روز با آنها به دشت 
و كوچه باغ ها برود؛ »پدرم مي گويد پانسمان را در بازار 
مي فروشند به ورقي 3 ميليون تومان، مي گويد پولش 
نمي رســد.«  رئيس خانه حمايت از بيماران پروانه اي 
در اين باره مي گويد: »اگر ما دســتگاه پول چاپ كني 
هم داشته باشيم، نمي توانيم براي همه اين 850بيمار 
پانســمان تامين كنيم. زخم هاي ايــن بچه ها هر روز 
شديدتر مي شود و قصد جانشــان را مي كند اما گوش 

كسي بدهكار نيست.«

ما بيمار خاص نيستيم
اين درد اما تنها خاص عليرضا نيست. فريبا نيز كه حاال 
40سال دارد، غمگين اســت از تمام خشونت هايي كه 
در خانه و بيرون از آن به واسطه بيماري ناخواسته اش 
به خود ديده؛ »نمي دانستم مريضي ام چيست؟ هيچ كس 
نمي دانست. فقط هر روز صبح بيدار مي شدم، مي ديدم 
همه تنم زخم اســت. در خانه مجبورم مي كردند بروم 
در ايوان بخوابم؛ در سرماي زمستان و گرماي تابستان. 
پدرم و برادرهايم كتكم مي زدند كه چرا مايه آبروريزي ام 

و اگر مهماني هم مي آمــد به خانه، در اتاق حبســم 
مي كردند«.

عاقبت، عطــاي زندگي كردن با ديگــران را به لقايش 
مي بخشــد. »مادرم از ميراثي كه داشــت برايم يك 
خانه كوچك در يافت آباد خريــد. تنها زندگي كردن 
سخت است ولي ديگر راحت شــدم. خبري از طعنه و 
فضولي هاي بيجا و كتك نيست. كاش يكي مي دانست 
ما هم موجود زنده ايم، جان داريم، عاطفه داريم و مثل 
بقيه آدم هاييم فقط خدا اين درد را گذاشته در دامن ما 

بيماران پروانه اي. بازهم شكر!«.
او و دوستان ديگرش در انجمن بيماران پروانه اي ناراحت 
اين هســتند كه چرا بيماري آنها را جزو بيماري هاي 
خاص نديده اند. در دوران رياســت جمهوري علي اكبر 
هاشمي رفســنجاني 3 بيماري با حكم رئيس جمهور 
به عنوان بيماري خاص شــناخته شــدند؛ تاالسمي، 
هموفيلي و بيماري هاي كليوي اما بيماران پروانه اي در 
طول سال هاي اخير هرچه تاش كرده اند نتوانسته اند 
خود را وارد ليســت بيماري هاي خــاص كنند. فريبا 
مي گويد: »حتي من فكر مي كنم بيماري ما از تاالسمي 
و هموفيلي هم خاص تر است اما نمي دانم چرا ترجيح 
مي دهند كه ما را همه جا ناديده بگيرند و اين فرهنگ را 
جا بيندازند كه ما اصا وجود خارجي نداريم.«  بيماران 
پروانه اي از يك طرف خوشــحالند كه تعدادشان كم 
است اما از طرف ديگر فكر مي كنند اگر افراد بيشتري در 
جامعه به درد آنها دچار بودند، صدايشان بيشتر شنيده 

مي شد و شايد رسيدگي ها بهتر بود.

اميرحسين احمدي
خبر نگار

خبر

نامعلومي زمان پرداخت مابه التفاوت 
حقوق بازنشستگان

مصطفي ساالري، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درباره زمان واريز 
مابه التفاوت افزايش حقوق فروردين ماه بازنشستگان گفت: افزايشي كه 
اول سال 1400اعمال كرديم، هزينه قابل توجهي دارد و نخستين گام 
اين است كه بتوانيم منابع مالي مورد نياز را به موقع تامين كرده و هم براي 
دو سه سال آينده پيش بيني منابع را انجام و تا پايان دولت كاري كنيم كه 
براي سه چهار سال آينده منابع ناشي از افزايش حقوق ها تامين شده باشد.

او ادامــه داد: از آنجا كه در ارديبهشــت ماه اصاحاتي انجام شــد بايد 
مابه التفاوت را بپردازيم، اميدواريم بتوانيم هرچه سريع تر منابع را وصول 
كنيم. منابع هم متفاوت اســت و حق بيمه دريافتي به تنهايي كفايت 
نمي كند و مطالبات از دولت هم هست. اكنون معادل 89 هزار ميليارد 
تومان سهام دولت در شركت هاي مختلف در دستور كار دولت قرار گرفته 
است كه بنا به پيشــنهاد وزير اقتصاد در اجراي قانون بودجه به تامين 
اجتماعي واگذار شود؛ به اضافه سود ســهام و درآمدهاي ديگر كه اميد 

است سريع وصول شود و تاش ما اين است هر چه سريع تر انجام شود.

بهزيستي: ۸0 درصد كودكان كار 
از  افغانستان به ايران آمده اند

وحيد قبادي دانا، رئيس سازمان بهزيستي در نشست خبري با اعام اينكه 
بيش از 80 درصد كودكان كار از افغانستان به ايران آمده اند، گفت: با توجه 
به شرايط فعلي، اگر تغييري در شرايط سياسي و اجتماعي كشور افغانستان 
به وجود بيايد و ساماندهي و كنترل مرزها انجام نشود شاهد افزايش تعداد 
كودكان كار افغانســتاني در ايران خواهيم بود. به گزارش ايسنا،  رئيس 
سازمان بهزيستي درخصوص ساماندهي كودكان كار، گفت: بعد از شبكه 
شدن نرم افزار و شناسايي هويت كودكان كار و خيابان از روي عنبيه چشم 
امكان آمارگيري دقيق تري از كودكان كار براي ما به وجود آمد و از آمارهاي 
غيرواقعي پيشگيري شد. اين طرح در همه اســتان ها در حال اجراست 
البته چون در 13 كانشهر آمارگيري هنوز كامل نشده است، نمي توانيم 
آمار دقيقي از كودكان كار ارائه دهيم. قبادي دانا به تفاوت روش ســازمان 
بهزيســتي در برخورد با پديده كودكان كار اشاره كرد و گفت: در گذشته 
طرح هاي برخورد با كودكان كار ضربتي بوده اســت، يك روز، 2 روز، يك 
هفته با طرح هاي ضربتي كودكان كار را جمع آوري مي كردند و بعد از مدتي 
آنها را رها مي كردند بدون آنكه نتيجه قابل توجهي داشته باشد، اما در طرح 
جديد كمك به خانواده و كودك مدنظر اســت. ما به صورت فله اي براي 
كودكان كار نسخه پيچي نمي كنيم، بلكه برخورد ما مورد به مورد متفاوت 
است. مثاً كودكي را داشتيم كه به دليل ابتاي مادرش به سرطان و كمك 
براي تأمين مخارج او به كار در خيابان روي آورده است يا برعكس كودكي را 
داشتيم كه در جيب او يك  ميليون تومان پول نقد بود كه البته مبلغي از اين 
پول در جيب كودك نمي رفت و كارفرماي مالي از كودك بهره كشي مي كرد.

پاسخ وزارت بهداشت درباره پانسمان هاي اهدايي بيماران پروانه اي
مسئوالن وزارت بهداشت باالخره سكوتشان را درباره وضعيت پانسمان هاي اهدايي شكستند البته درباره 
3/5 تن پانسمان توضيح مشخصي را ندادند.  سيدحسين صفوي، رئيس هيأت امناي صرفه جويي ارزي در 
معالجه بيماران، در اين باره توضيح داده است: با توجه به اينكه روال معمول توزيع پانسمان هاي پروانه اي 
قبل از ورود محموله اهدايي يونيسف از طريق دانشگاه علوم پزشكي ايران انجام مي شده و كارشناسان 
تجهيزات پزشكي اين دانشگاه آشنايي كامل با همه كد گروه هاي اين پانسمان ها دارند، ادامه روند توزيع 
پانسمان هاي پروانه اي مجددا به اين دانشگاه محول شده و حواله هاي نوبت هاي بعدي از سوي هيأت امناي 
صرفه جويي ارزي تحويل نماينده دانشگاه علوم پزشكي ايران خواهد شد. او همچنين گفت: »باتوجه به روند 
تحويل پانسمان هاي پروانه اي اهدايي، هم اكنون از 1۲كد گروه تحويلي به هيأت امنا، موجودي 5 كد گروه 
به اتمام رسيده است. مجموعه اقالم باقيمانده پانسمان ها شامل ۲ پالت به وزن تقريبي كمتر از 150كيلوگرم 
است بنابراين پانسمان هاي اهدايي موجود نزد هيأت امنا تا زمان تحويل به نمايندگان مقاصد تعيين شده 

فاقد هولوگرام وزارت بهداشت هستند.«

ث
مك
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با شــيوع ويروس كرونا و 
تعطيلي سينماها و البته فناوري

بسياري از تفريحات ديگر 
در سراســر جهان، فناوري VOD كه 
چند ســالي از عمر آن مي گــذرد، به 
يكباره مورد توجه بخش زيادي از مردم 
قــرار گرفت. از چند ســال گذشــته 
تالش هايي هم در كشور خودمان براي 
راه انــدازي VODها صــورت گرفت. 
هم اكنون چند پلتفــرم پخش فيلم و 
سريال در كشور با پخش آنالين فعاليت 
مي كنند كه مورد اســتقبال مردم قرار 
گرفته اند و ديتاي آنها از روي شــبكه 

ملي اطالعات، انتقال پيدا مي كند.
با اين حال، سازماني به نام ساترا موظف 
به بررســي محتواي فيلم ها شــده و 
تصميم مي گيرد كه يك سريال يا فيلم 
مي تواند پخش شود يا نه. همچنين اين 
سازمان به سبك صداوسيما مجاز است 
كه بخش هايي از يك فيلم و ســريال 
را مميزي كند. اين در حالي اســت كه 
پيش از اين، صدور مجوز براي محتواي 
تصويري ماننــد فيلم ها و ســريال ها 
به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

بوده است.

گرايشبهسمتخارجيها
طي روزهاي اخير يكي از كارگردان ها 
كه بخشي از ســريالش سانسور شده 
بود، در قســمتی از يادداشتش نوشت: 
»شــنيده ايد كه چند پلتفــرم بزرگ 
بين المللــي از جملــه نتفليكس براي 
سرمايه گذاري روي طرح ها و ايده هاي 
فيلمسازان ايراني ابراز تمايل كرده اند؟ 
ترديد نكنيد كه به زودي زود پلتفرم هاي 
خارجي، مقصد هنرمندان خالق ايراني 
خواهند شد.« ســينا تفنگچي، استاد 
علوم ارتباطات دانشــگاه پيــام نور در 

گفت و گــو بــا همشــهري، در مورد 
مميزي هايي كه از سوي ساترا صورت 
مي گيرد، معتقد اســت؛ ايــن رويكرد 
باعث مي شــود كه »مردم به ســمت 
سايت ها و شبكه هاي اجتماعي متمايل 
شوند كه فيلم هاي بدون سانسور پخش 
مي كنند.« درحالي كه سياســت نظام، 
ســوق دادن مردم به ســمت استفاده 
از ترافيــك داخلي اســت، تفنگچي 
مي گويد: »ســايت هايي كه فيلم هاي 
بدون سانسور پخش مي كنند از ترافيك 
خارجي اســتفاده مي كنند.« كه اين 
موضــوع در مغايرت با سياســت هاي 
موجــود مبني بر تشــويق مــردم به 

استفاده از ترافيك داخلي است.

فناوريدرهرممازلو
اگرچه فناوري و رســانه را هم مي توان 
در هــرم آبراهــام مازلو، روانشــناس 
مشهوري كه نيازهاي بشري را در يك 
هــرم طبقه بندي كرده بررســي كرد، 
با ايــن حال تفنگچــي مي گويد: »اگر 
مازلو امروز مي خواســت ايــن هرم را 
بازسازي كند، رســانه و فناوري را در 
رده هاي باالي اين هرم و حتي در يك 

رده اختصاصي قرار مي داد.«
اين كارشناس ارتباطات معتقد است كه 
فناوري VOD باعث شده تا نياز مردم 
در بخشي از حوزه فرهنگ تامين شود، 
درحالي كه صداوســيما و حتي شبكه 
نمايش خانگي نتوانستند به اندازه اين 

فناوري، موفق عمل كنند.

مطالباتاصليازناظرمحتوا
ناظر محتواي تصويــري اگرچه براي 
نظام مند شــدن فضاي پخش فيلم ها 
هدفگذاري شــده اما در عيــن حال، 
فعاالن اين عرصه و مردم مطالباتي هم 
دارند. تفنگچي در اين مورد مي گويد: 
»ساترا به جاي بعضي از حساسيت هاي 
غيرضروري بايد به ســمت مطالباتي 
ديگر از VODها، ازجمله دوبله شدن يا 
زيرنويس گذاري فيلم هايي كه از طريق 
VODها منتشر مي شود، حركت كند. 
درواقع، ساترا از VODها بايد بخواهد 
كه فيلم ها را به زبان هــاي موجود در 
كشــور، مانند عربي، تركي و كردي و 
همچنين زبان هاي رســمي دنيا مانند 
انگليســي دوبله يا زيرنويس دار كند 
تا يــك كار فرهنگي اساســي صورت 

بگيرد.«
به گفته اين استاد دانشگاه، »همچنين 
ساترا به عنوان نهاد سياستگذار مي تواند 
به حوزه قيمت گــذاري VODها ورود 
كند و مانع از افزايش بي رويه قيمت هاي 
ارائه سرويس از سوي آنها شود و البته 
بايد تكليف موضوع كپي رايت از سوي 

VODها هم روشن شود.«

نفوذVODهادربينمردم
درحالي كــه تعداد كاربران اشــتراكي 
نتفليكس در سال 2018از 111ميليون 
نفر به 208ميليون نفــر در 19آوريل 
2021)30فروردين 1400( رســيده 
است، درآمد ساالنه آن به 25ميليارد در 
سال 2020رسيد. همچنين كل درآمد 
نتفليكــس در 3 ماهــه اول 2021به 
7/16ميليارد دالر رسيده، درحالي كه 
اين آمار در مدت مشابه سال قبل چيزي 

حدود 5/8ميليارد دالر بوده است.
پلتفرم هاي ايراني هم از افزايش پهناي 
باند خود خبر مي دهنــد، به طوري كه 
يكي از آنها چندي پيش گزارش داد كه 
كاربران ايراني ماهانه 36ميليون گيگا 

بايت مصرف كرده اند. 

سانسورهاي غيرضروري در محتواي تصويري VODهاي ايراني در تناقض با سياست تشويق مردم به استفاده 
از ترافيك داخلي و شبكه ملي اطالعات است

پزشكان هشدار مي دهند كه 
گســترش پيــدا نكــردن دانش

واكسيسناسيون و بي توجهي 
به زدن ماسك مي تواند به ويژه جمعيت جوان 
را به صورت طوالني مدت به عوارض ناشي از 

كوويد-19 گرفتار كند.
 گسترش موج جديد بيماري كوويد-19 با 
سويه خطرناك دلتا باعث افزايش نگراني هاي 
جهاني به ويژه براي جمعيت جوان شده است. 
به تازگي تحقيقي جديد نشان داده است اين 
سويه جديد مي تواند افراد را به آثار و عواقب 
بلندمدت كوويد-19 گرفتار كند كه شــايد 
حتي تا چندين ماه همراه شان باشد. انتظار 
مي رود برداشتن محدوديت ها اين اپيدمي 
را توربوشارژ كرده و كشــور را از نظر تعداد 
افرادي كه از كوويد طوالني رنج مي برند، به 
آنچه دانشمند برجسته قلمروی ناشناخته 

ناميده اند، سوق دهد.
باالترين مقام بهداشــت انگليس مي گويد: 
در هفته هاي آتي احتمــاال يك يا 2ميليون 
مــورد از كروناويــروس را شــاهد خواهيم 
بود. درحالي كه عرضه واكســن بــا اولويت 
ســالمندان و بيماري هاي زمينه اي به طور 
دراماتيكي به كم شــدن ميزان مرگ ومير و 
بستري انجاميده اســت،  اما اين موج صدها 
هزار نفر از جوان ها را با مشــكالت سالمتي 
طوالني مدت درگير خواهد كرد. چيزي كه 
از آن با نام سندروم بعد از كوويد ياد مي شود 
درواقع يــك بيماري كوويــد طوالني مدت 
است كه می تواند منجر به ماندگاري عوارض 
ماه ها پس از مثبت شدن تست در فرد شود. 
بســياري از اين بيماران با خستگي، كمبود 
نفس، درد قفسه سينه، كم خوابي و بدخوابي 
و مشــكالت حافظه و تمركز كــه به آن مه 

مغزي مي گويند، روبه رو مي شوند.
دنــي آلتمن، اســتاد ايمنولــوژي در كالج 
امپريال مي گويد: شــواهدي از چند كشور 
نشان مي دهد كه تعداد قابل توجهي از افراد 
مبتال به كوويــد، در خطر درگيــري با نوع 
طوالني مدت هســتند. يك قانون كلي بين 
تمام نسخه هاي كوويد كه تاكنون روي كره 
زمين ديده ايم، وجــود دارد و اينكه در بين 

موارد بدون عالمت، خفيف، شديد يا منحر 
به بستري، 10تا20درصد خطر ابتال به نوع 

طوالني مدت وجود دارد.
اما هنــوز دربــاره ايــن مــدل از بيماري، 
ندانسته ها بسيار اســت. اينكه چرا برخي از 
افراد طوالني تر از ســايرين دچار بيماري و 
عوارض آن مي شــوند و راه هاي درمان آن 
چيست همچنان ناشــناخته است. آلتمن 
مي گويد: ما نمي دانيــم كه به كجا مي رويم؛ 
چراكه در يك قلمروي ناشناخته هستيم، اما 
مي دانيم كه به اندازه كافي ترسناك و جدي 
است. هيچ كس حقيقتا نمي داند چه چيزي 
منجر به كوويد طوالني مدت مي شود. ممكن 
است تركيبي از عوامل مختلف به اين عارضه 

منجر شود.

برخــي از بيماري هــا ممكن اســت بر اثر 
آسيب ســلولي مانند زخم ريه كه ويروس 
هنگام آلوده كردن بافت هــا ايجاد مي كند، 
به وجــود بيايــد. احتمال ديگر اين اســت 
كه ويروس در بــدن بماند و ســوراخ هاي 
كوچكي مثال در روده يا ريــه ايجاد كند. اما 
شواهد نشــان مي دهد كه بخش عمده اي از 
كوويد طوالني مــدت از طريق تأثير ويروس 
بر سيســتم دفاعــي ايمني بــدن هدايت 
مي شــود. به نظر مي رسد قســمت هايي از 
سيســتم ايمني بدن را مختــل مي كند و 
مي تواند باعث ايجاد آنتي بادي هاي سركش 
معروف به آنتي بادي هاي اتوماتيك شود كه 
در مبارزه با ويروس شكســت مي خورند و 
بدن را آماده پذيرش مي كنند. يك تحقيق 
اخيرا در انگليس نشان داده است كه كوويد 
بلندمدت در افراد ميانسال)17درصد( بيشتر 
از جوانان)7/8درصــد( بروز مي كند. در اين 
تحقيق مشخص شده است زنان 50درصد 

بيشتر از مردان عالئم نشان مي دهند.

خطرسندرومبعدازكوويدباسويهدلتا ضربه به فناوري، با سانسورهاي عجيب

عمادالدينقاسميپناه
خبر نگار

زهراخلجي
خبر نگار
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۴سالبدوننخبهناميرا

 شايد ســال ها پيش از 
ميان جمعيت دانشــجو 
و جوان كشــور خيلي ها 
با نام مريــم ميرزاخاني 
به صورت جدي آشــنا 
نبودنــد. بــه گــزارش 
همشــهري، از 23 تيــر 
1396 و درگذشت اين 
نخبه آرام او به اسطوره اي 
ميان جوانان تبديل شد و 
حاال به ويژه در ميان زنان 
اين ســرزمين او تجلي 
دانش و تالش بي حاشيه 
به حساب مي آيد. آن قدر 

بي حاشيه كه تمام وجودش معطوف به هدف و تحقيقاتش بود.
تاريخ معاصر علم ايران را نمي شــود بدون نــام مريم ميرزاخاني 
بازخواني كرد. مريم ميرزاخاني كه او را با بزرگ ترين رياضي دانان 
دنيا مانند »امي نوتر« مقايسه مي كنند آن قدر آرام و بي حاشيه 
بود كه شايد خيلي از ايراني ها او را تنها پس از مرگش پس از 4سال 

نبرد با سرطان شناختند.
مريم ميرزاخاني نخستين زن و نخستين ايراني است كه موفق به 
كسب جايزه »فيلدز« شده بود. از اين جايزه به عنوان عالي ترين 
نشــان در علم رياضيات يا نوبل رياضيات ياد مي شود. براي زنان 
دنيا، ميرزاخاني يك الگو بود كه موفقيت را در يك رشته مردساالر 

از آن خود كرده بود.
برنده شــدن مدال فيلدز توسط مريم يك دســتاورد منحصربه 
فرد اســت نه فقط براي اينكه او نخســتين زني بــود كه بدان 
دســت يافت بلكه ازآن جهت كه او يك ايراني است و اين تصور 
غلط كه زنــان ايراني تحصيل نمي كنند درهم شكســته شــد. 
به دســت آوردن اين جايزه، بانوي نخبه را تا حدي از شــهرت 
رســاند كه مي توانســت براي او موقعيت هاي ممتاز غيرعلمي 
 نيز به ارمغان بيــاورد اما همدوره اي هايش و كســاني كه او را از
نزديك مي شــناختند، مي گويند او حتي بعــد از دريافت جايزه 
»فيلدز« )مشــهور به نوبل رياضيات جهان( از گوشــه اي بيرون 
رفت تا در دسترس خبرنگاران نباشد؛ به جايش به محل كارش 
برگشت و به حل كردن مســائلي پرداخت كه ذهن عادي بشر را 

سال ها درگير كرده بود.
او حتي پس از مرگش هم همچنان اثرات جدي در دنياي ما به جا 
گذاشت؛ چه در جهان دانش، چه حقوق و قانون يا حتي در شرايط 
زنان جهان. ماجراي تابعيت فرزنداني كه از مادران ايراني به دنيا 
مي آيند، بعد از مرگ مريم و سر زبان افتادن شرايط مشابه آناهيتا، 

دخترش در ايران مطرح شد و در نهايت به تصويب رسيد.

ايــالن ماســك، مالك 
شــركت خودروسازي فضا

تســال و اســتارت آپ 
اسپيس ايكس يك بليت سفر به فضا از 
شركت »ويرجين گالكتيك« خريده و 
بدين ترتيب مشتري سفرهاي فضايي 
»سر ريچارد برانسون« شده است. به 
گزارش روزنامه وال اســتريت ژورنال، 
يك فرد مطلع كه نامش فاش نشده در 
اين خصــوص اظهار كرد كــه ايالن 
ماسك پيش از سفر تاريخي يكشنبه 
گذشته ســر ريچارد برانسون به فضا، 
اين بليــت را تهيه كرده اســت. البته 
مشــخص نيســت كه نام مديرعامل 
استارت آپ فضايي اسپيس ايكس در 
ميــان آن 600مســافري كــه بليت 
گردشــگري فضايي شركت ويرجين 
گالكتيك را براي خود رزرو كرده اند، 
قرار دارد يا خير، اما دوستي ماسك و 
برانســون مي تواند يكي از اصلي ترين 
داليل براي انتخاب شركت ويرجين 
گالكتيك در مقابــل »بلو اوريجين« 
جف بزوس باشد كه چنين خدماتي را 

قرار است ارائه دهد. ماسك كه خود در 
حوزه فضا، يكي از بزرگان محســوب 
مي شــود با چنين حركتي، ســفينه 
موتورموشــكي ويرجين گالكتيك و 
به طور كلي سبك گردشگري فضايي 
اين شركت را نيز به نوعي تأييد كرده 

اســت. در عين حال با اينكه شركت 
اسپيس ايكس ايالن ماسك بيشتر روي 
قراردادهــاي دولتــي بــراي انتقال 
فضانوردان و حمل بار به فضا متمركز 
شــده، اما نخســتين ماموريت اعزام 
فضانورد خصوصي خــود را براي ماه 

سپتامبر اســتارت زده است و آن را با 
جديت دنبال مي كنــد. اين ماموريت 
يك ســفر طوالني تر )و البته بســيار 
گران تر( به مدار زمين خواهد بود، نه 
فقط چند دقيقه باالتر از لبه جو زمين 
مانند برنامه هايي كــه بلو اوريجين و 
ويرجيــن گالكتيك ارائــه مي دهند. 
ماســك و برانسون دوســتان خوبي 
هستند. مديرعامل تسال روز يكشنبه 
پرواز سفينه برانسون را به صورت زنده 
مشاهده كرد. قبل از پرواز، برانسون در 
توييتر نوشت: »از اينكه به طور معمول 
حامــي و دوســت خوبي هســتيد، 
متشكرم ايالن.« برانسون صبح خود را 
پيش از پرواز با ايالن ماسك گذرانده 
بــود. او در توييتي ديگــر در اين باره 
نوشت: »خيلي عالي است كه صبح را با 
يك دوست شروع كنم. احساس خوب، 
احساس هيجان، احساس آمادگي.« 
در پاسخ به چند توييتي كه برانسون 
منتشر كرده بود، ماسك نيز در همين 
شــبكه اجتماعــي بــراي او آرزوي 

موفقيت كرد.

بليت سفر فضايي ويرجين گالكتيك در جيب ماسك

پيام رسان واتســاپ كه طرفداران 
بسيار زيادي در جهان و ايران دارد، 
در حــال كار روي قابليت جديدي 
به منظــور بهبــود در ارائه خدمات 
 WABetaInfo است. وب ســايت
در اين خصوص توضيحاتي را ارائه 
كرده است كه مشــخص مي كند، 
نســخه دسكتاپ واتســاپ چگونه 
از قابليت جديد بهــره خواهد برد. 
هنگامــي كه ســازگاري بين چند 

دســتگاهي با واتســاپ در دســترس قرار بگيرد، كاربران مي توانند حداكثر 
4دســتگاه و يك تلفن همراه را به يكديگر متصل كننــد. نكته مهم در مورد 
اين ويژگي اين است كه شما حتي بدون اتصال به اينترنت در تلفن خود قادر 
خواهيد بود از واتساپ در سيستم هاي مك استفاده كنيد. »مارك زاكربرگ«، 
مديرعامل فيســبوك و »ويل كاتــكارت«، مديرعامل واتســاپ پيش تر در 
مصاحبه اي اعالم كرده بودند كه همگام سازي پيام ها و محتواهاي واتساپ بين 
دستگاه هاي مختلف يك چالش بزرگ براي آنها بوده است. اين احتماال روشي 
است كه واتساپ باالخره نسخه ويژه آي پد را منتشر خواهد كرد؛ همانطور كه 
هم اكنون، حدود 3سالي مي شود كه اين موضوع به صورت يك شايعه مطرح 
شده است. سازگاري چند دستگاه با يكديگر هنوز در دست توسعه است، اما 
به زودي نسخه بتا براي آزمايش در دسترس خواهد بود. واتساپ هم اكنون با 
نسخه 2.2126.11 وب و دسكتاپ، قابليت پيام هاي محوشونده و آرشيو جديد 

خود را در اختيار كاربران قرار داده است.

قابليتجديدواتساپ
استفادهازيكحسابرويچنددستگاه
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تعداد مبتاليان كرونــا همچنان روند 
صعــودي دارد و با اينكــه در روزهاي 
گذشته، شمار فوتي ها افزايش زيادي 
نداشــته، اما روز گذشته رئيس بخش 
عفوني بيمارستان مســيح دانشوري 
پيش بيني كرد كه در روزهاي آينده شمار 
 فوتي هاي كرونــا افزايش پيدا مي كند:
» احتماال افزايش شمار مبتاليان از همين 
هفته شروع مي شــود، چرا كه تعداد 
بيماران بدحال و بستري در آي سي يو، 
باالست. هم اكنون در اوج بيماري هستيم 
و هنوز هم وضعيت ادامه دار است چرا 
كه ويروس هاي جهــش  يافته، احتمال 
ســرايت و بيمار زايي باالتــري دارند؛ 
بنابراين هر پيك جديد، نسبت به پيك 
قبلي سنگين تر است. تعداد زيادي از 
افراد به كرونا مبتال شده اند، اما ميزان 
ابتال در ايمن شدن جامعه تعيين كننده 
نيست، چرا كه ابتالي مجدد وجود دارد.« 
براساس اعالم ديروز وزارت بهداشت، در 
يك شبانه روز اخير، 166نفر جانشان را از 
دست داده و 22هزار و 750نفر هم مبتالي 
جديد ثبت شده است. در اين شرايط، 
روند واكسيناســيون همچنان مانند 
گذشته است و جمعيت قابل توجهي به 
تعداد واكسينه ها اضافه نشده اند. اينها 
بخشي از انتقادات داوود پيام طبرسي، 
رئيس بخش عفوني بيمارستان مسيح 

دانشوري است.
 او به ايسنا مي گويد كه نه واكسيناسيون 
به ســرعت در حال انجام است و نه در 
راســتاي قطع زنجيره انتقال ويروس 
اقدامي صورت مي گيرد. همه مكان ها باز 
است و محدوديت هاي كرونايي تنها روي 
كاغذ نوشته شده، اما در عمل محدوديتي 
ديده نمي شود. به گفته او هم اكنون تعداد 
مراجعات سرپايي و بستري بسيار زياد و 
حتي نسبت به پيك هاي قبلي هم بيشتر 

شده است.
همه اينها در شرايطي است كه ويروس 
در گردش، كروناي دلتاست:» بررسي ها 
نشــان مي دهد كه مبتاليان به اين نوع 
از ويروس، بيشــتر به بيمارستان نياز 

پيدا مي كنند و احتياج شان به بستري 
شدن بيشتر است. البته درباره ميزان 
مرگ ومير هنوز نمي توان اطالعات دقيقي 
داد. چرا كه ما واكسيناسيون را به حد 
كافي نرسانده ايم.« اين متخصص عفوني 
به نكته ديگري اشاره مي كند و آن هم، 
 واكســن گريز بودن ويروس دلتاست:

» برخــي گزارش ها نشــان مي دهد 
بســياري از افرادي كه واكسينه شده 
بودند هم به بيماري مبتال شدند. هرچند 
كه در كشــورهاي اروپايي و آمريكايي 
كه واكسن به ميزان زياد تزريق شده، 
ابتاليشان به اين ويروس تاكنون باعث 
افزايش بســتري و مرگ نشده است؛ 
يعني درصورت ابتال هم، بيماري شــان 
وخيم نبوده و در بيمارســتان بستري 
نشده اند. به هر حال در ايران مي بينيم 
بســياري از افرادي كه واكسن زده اند، 
باز هم مبتال شده اند. اين موضوع نشان 
مي دهد كه حتي اگر واكسن هم تزريق 
كرده باشــيد، بايد رعايت پروتكل ها و 
استفاده از ماســك را جدي بگيرد.« او 
به نشانه هاي ابتال به كروناي دلتا اشاره 
مي كند و مي گويد: »اگــر مردم حالت 
تنگي نفس، سرفه و تب طوالني داشتند، 
حتما به مراكز درماني مراجعه كنند تا 
مورد بررسي قرار بگيرند و به طور جدي 

از خوددرماني خودداري كنند. زيرا اين 
موضوع مي تواند بسيار خطرناك باشد؛ 
بنابراين زودتر مراجعه كنند تا درصورت 
امكان اقدامات درماني مناســب انجام 
شود.« در كنار طبرسي، عليرضا زالي، 
فرمانده عمليات مقابله با كروناي تهران 
هم به روند افزايشي شيوع اين بيماري در 
استان تهران اشاره و پيش بيني مي كند 
تا پايان هفته، بار ديگر آمار مراجعه هاي 
سرپايي و ميزان بســتري ها افزايش 
پيدا خواهد كرد. براســاس اعالم زالي، 
هم اكنون، شــاخص مراجعه سرپايي و 
بستري بيماران كرونايي افزايشي بوده 
است، اما شاخص مرگ ومير تهران هنوز 
چندان متناسب با ميزان مراجعه سرپايي 
افزايش نداشــته اســت. اين موضوع 
مي تواند به علت تأثيــر تأخير در آمار 
مرگ نسبت به شمار بستري و مراجعه 
سرپايي باشــد و يا اينكه شايد در خيز 
پنجم كرونا چون سوش دلتا غالب است، 
فقط سرايت پذيري افزايش يافته باشد. 
زيرا برخي منابع علمي مي گويند ممكن 
است ويروس منجر به افزايش مرگ ومير 
نشــود و تنها مبتاليان را افزايش دهد. 
فرمانده عمليات مقابله با كروناي تهران 
مي گويد كه وضعيــت تهران تا 2 هفته 

آينده بهتر نمي شود.

وزهای آينده ونا در ر احتمال افزايش  شمار فوتی های كر
 وضعيت ناآرام تهران تا 2 هفته ديگر ادامه دارد

رئيس بيمارستان امام خمينی )ره( می گويد: کرونا، هزينه هاي پيش بيني 
نشده اي را به بيمارستان ها تحميل کرده؛ مثل پرداخت ماهانه 4 ميليارد 
تومان جهت تامين اکســيژن و خريد وســايل حفاظتي برای پرســنل

همشــهري موضــوع کمبــود اعتبــارات  نظام ســالمت 
بــراي مقابلــه بــا بحــران کوويــد- 19 را بررســي کرد

بر ســر ورود به پيك پنجم کرونا، هنوز اتفاق نظر وجود ندارد، اما آنچه 
مشخص اســت، افزايش بي سابقه ميزان بســتري بيماران و پر شدن 
تخت هاي  آي سي يو است. بار بيماري و بيماران آنقدر بر مراکز درماني 
سنگيني مي کند که اخيرا فرمانده عمليات ستاد مقابله با کروناي استان 
تهران، به مشكالت مالي دانشگاه هاي علوم پزشكي در اوج گيري مجدد 
کرونا، اشاره کرده است. به گفته عليرضا زالي، اين دانشگاه ها نياز به تامين 
نيازهای اعتباری و لجستيك دارند و دولت بايد به آنها کمك کند. او به 
اين نكته هم اشاره کرده که اگر اين منابع تامين نشود، توان دانشگاه ها 
برای مقابله با پيك پنجم کرونا به تحليل خواهد رفت. صحبت های زالی 
در حالی مطرح می شود که بيمارستان های دولتی در تمام مراکز استان ها 
و شهرهای کوچك و بزرگ از شروع پاندمی کرونا تا کنون به مرکز کرونا 
تبديل شده و بخش های مختلف اين مراکز درمانی در پيك های متوالی 
به بستری بيماران بدحال کرونايی اختصاص پيدا کرده است تا حداقل 
درآمدزايی هايی آنها را هم با چالش مواجه کند. در بســياری از مراکز 
استان ها و شهرهای بزرگ بيمارستان های مرکز کرونا، اجازه بستري 
بيماران غيرکرونايی را ندارند. به تاکيد مديران اين بيمارســتان ها در 
17 ماه اخير بودجه هاي دانشگاه های علوم پزشكي، درمان را مديريت 
کرده اما حاال با کمبود منابع مالی قطعا مشكالتی در ارائه خدمات ايجاد 
مي شود. انتظار از افزايش منابع مالی برای مقابله با کرونا در حالی است 
که تنها بودجه قابل توجه برای وزارت بهداشت در بخش مديريت کرونا، 
فروردين ســال 99 از صندوق ذخيره ارزی  به مبلغ يك ميليارد يورو 
اختصاص يافت و مقام معظم رهبری هم نسبت به پرداخت آن تاکيد 
کردند. اما در آستانه ورود به مرداد 1400 اين بودجه هنوز به طور کامل 
پرداخت نشده و بخش عمده ای از پول اختصاص داده شده، براي خريد 
دستگاه هاي اکسيژن ساز و ونيتالنتور، کپســول اکسيژن، تخت های 
بستری و تجهيز بيمارستان ها و افزايش آی سی يوها هزينه شده است. 
وزارت بهداشت مي گويد که دولت بايد براي تامين اعتبارات اقدام کند، اما   
اعضاي کميسيون بهداشت مجلس مي گويند که پس از تعيين بودجه، 
امكان اختصاص بودجه اضافه تري وجود ندارند. کيانوش جهانپور، رئيس 
مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت و سخنگوي سازمان غذا و دارو درباره 
مشكالتي که پيك پنجم براي مراکز درماني ايجاد کرده تنها به گفتن 
اين جمالت به همشهري بسنده مي کند که:»قطعا در اين مرحله، برای 
تست های تشخيصی، دارو و واکسيناسيون نياز به تامين منابع است و 

دولت بايد در اين باره تصميم بگيرد و بودجه ای را به اين منظور اختصاص 
دهد.« حاال در نبود حمايت های مالی و اختصاص ندادن بودجه بيشتر 
به وزارت بهداشت، به نظر مي رسد کرونا در سير صعودی ويروس دلتا 
شرايط سخت تری را در روزهای آينده رقم بزند و مشكالت مراکز درمانی با 
اختالل در اجرای طرح های بيماريابی فعال و انجام تست های تشخيصی 
زودهنگام، به پرشدن تخت های بيمارستانی، معطل ماندن بيماران و 

حتي وخيم شدن حال مبتاليان به دليل کمبود امكانات منتهي شود.
 

دخل و خرج بيمارستان هاي دولتي نمي خواند 
در کنار اعالم کمبود بودجه در دانشگاه هاي علوم پزشكي  براي مقابله با 
کرونا در پيك پنجم، بيمارستان هاي دولتي به دليل ارائه خدمات گسترده 
به بيماران کرونايي با کاهش درآمدزايي مواجه شده اند و حاال تامين نشدن 
بودجه هاي دولتي براي حمايت آنها هم مي تواند چالش جدي در مقابله با 
پاندمي کرونايي باشد که در فواصل زماني کوتاه مدت پيك هاي متعددی 
را با جهش هاي مختلف ويروس در ايران رقم زده است. خسروصادق نيت، 
رئيس بيمارســتان امام خميني )ره( به چالش هاي پيك پنجم کرونا 
اشــاره مي کند و به همشــهري مي گويد: »در بحث کرونا هزينه هاي 
پيش بيني نشده ای  رقم خورد که ما در گذشته با آن مواجه نبوديم. يكي 
از آنها، پرداخت ماهانه حدود 4ميليارد تومان براي تامين اکسيژن خالص 
يا مايع بود، قبل از پاندمي کرونا ما چنين هزينه اي نداشتيم. تامين وسايل 
حفاظت فردي براي پرسنل بيمارستان هم جزو هزينه هاي اضافي بود که 
بر گردن بيمارستان ها افتاد و بيمه ها هم آنها را تقبل نمي کنند.« به گفته 
صادق نيت، اين بودجه ها از طريق درآمدهاي بيمارستان تامين مي شود: 
»برخي خدمات معمول بيمارستان هم پس از شيوع کرونا محدود شد و 
با وجود اينكه هزينه هاي زيادي براي تجهيز امكانات و ارائه اين خدمات 
داشتيم، اما اکنون پزشكان قادر به انجام فعاليت هايشان در اين حوزه ها 
نيستند؛ چرا که بسياري از بخش هاي درماني و تخت هاي بيمارستان در 
پيك هاي مختلف به بستري بيماران کرونايي اختصاص پيدا مي کند. 
تمام اين موارد، در گردش مالي بيمارستان مشكالت جدي ايجاد کرده 
است.« براساس اعالم رئيس بيمارســتان امام خميني )ره(، اين مراکز 
درماني، سال هاســت که به صورت خودگردان اداره مي شــود و برخي 
هزينه هاي جاري با درآمدزايي خود بيمارستان تامين مي شود؛ به همين 
دليل اگر درآمدها نسبت به هزينه ها رشد نداشته باشد، مشكالتي براي 

بيمارستان ايجاد مي شود. او مي گويد: »تورم در سال هاي اخير بيشتر 
از تعرفه ها افزايش داشته، در اين وضعيت تراز بيمارستان ها به منحني 
منفي نزديك تر مي شود و با شيوع کرونا هم اين مراکز درماني براي اداره 
خدمات معمول دچار مشكالت مالي بيشتر از گذشته شدند؛ اتفاقي که 
نگراني هاي زيادي را ايجاد کرده، چرا که با وجود کاهش درآمد، فشــار 
کاري چندين برابر شده است.« رئيس بيمارستان امام خميني همچنين 

به کمك هاي مالي که دولت به دانشگاه هاي علوم 
پزشكي و بيمارستان هاي دولتي کرده، اشاره مي کند 
و می  افزايد: »با توجه به بودجه اي که در اين مدت به 
ما تعلق گرفت، توانستيم بخشي از کمبودها را جبران 
کنيم، البته محدوديت هايي هم داشتيم اما تالش ما 
اين بود که در 4پيك قبلي اختاللي در ارائه خدمات 
به بيماران کرونايي ايجاد نشود، هر چند که اکنون با 
شرايط سهمگين تري مواجهيم و در کنار آن بيماران 
غيرکرونايي هم برعكــس دوره هاي قبلي مراجعه 
بيشــتري دارند. اين بيماران در چند ماه گذشته 
به دليل شيوع کرونا از مراجعه و پيگيري درمان خود 
خودداري کردند اما حاال مراجعاتشان بيشتر شده 
است. اين مسئله در پيك پنجم موجب شده که ما 
براي ارائه خدمات به بيماران کرونايي براي اختصاص 

فضا و تخت با مشكل ديگري هم مواجه باشيم.« 

بودجه وزارت بهداشت براي مقابله با كرونا كم است 
فقدان منابع مالي براي مقابله با کرونا، کمبود واکسن و حتي مشكالتي 
که در ارائه خدمات کالن به بيماران کرونايي مطرح مي شود، در نهايت 
نگاه ها را به سمت مجلس مي  کشاند؛ جايي که پيگير مشكالت مردم 
است. همايون سامه يح، عضو کميسيون بهداشــت و درمان مجلس، 
کمبود منابع مالي در حوزه مقابله با کرونا را تأييد مي کند و به همشهري 
مي گويد: »بودجه وزارت بهداشت براي مقابله با کرونا کم است و حتي در 
پرداخت يك ميليون يورو از صندوق ذخيره ارزي کش و قوس هاي زيادي 
وجود داشت اما تا جايي که اطالع دارم و توضيحاتي که بانك مرکزي در 
حضور مقامات وزارت بهداشت ارائه کرد، تا يك  ماه پيش، 70تا 80درصد 
اين بودجه محقق شــد. البته اين بودجه تنها مختص وزارت بهداشت 

نبود، قرار هم نبود تنها به دارو و تجهيزات پزشكي اختصاص داده شود، 
سهميه  بخش نيروهاي مسلح که در بخش کرونا فعاليت مي کند هم 
درنظر گرفته شده بود.« اين نماينده مجلس درباره اقدام عملي مجلس 
براي حمايت از نظام سالمت در کنترل شيوع کرونا هم مي گويد: »کرونا 
مسئله مهمي است و بايد توجه ويژه اي به آن شود. اين مسئله درست 
است که بودجه وزارت بهداشت در مقابله با کرونا، تامين دارو، تجهيزات 
پزشكي و... پايين است اما سؤال من اينجاست که آيا 
هم اکنون کمبود آب در استان ها غوغا به پا نكرده؟ يا 
قطعي برق مشكالت جدي در تمام حوزه ها به ويژه 
بهداشت و درمان رقم نزده است؟ با اين اوصاف هم 
بايد عنوان  شود مجلس بايد زودتر براي پيگيري و 
نظارت بر رفع اين مشكالت ورود مي کرد. اما نكته 
مهم، بحران بودجه است. درست است که نجات جان 
انسان ها از ويروس کرونا بسيار مهم است، اما کمبود 
آب و قطعي برق هم جان انسان ها را تهديد مي کند 
و اگر منابع مالي کافي تامين نشود، هيچ کدام از اين 
بحران ها از بين نمي رود. منابع ارزي ما محدود است. 
شفاف هم بگوييم که بدون فروش نفت قادر نخواهيم 
بود اين بودجه ها را تامين کنيم.« اين نماينده چاره 
کار را واکسيناسيون عمومي مي داند: »بايد وعده ها 
عملي شود، ما نمي دانيم وزارت بهداشت قادر است 
ماهانه 10ميليون دوز واکسن تزريق کند يا خير؟ 
البته محقق شدن آن هم منوط به تامين واکسن است. به اين مسئله هم 
توجه کنيد که با وجود کمبود بودجه اما مخارج تامين واکسن از ضرري 
که کرونا به بخش درمان ما براي تامين دارو و دستگاه هاي اکسيژن ساز و 
حتي افزايش تخت هاي آي سي يو وارد کرده، بسيار کمتر است. دولت بايد 
تمام تالش خود را براي تامين بودجه خريد واکسن اختصاص دهد. براي 
خريد 100ميليون دوز واکسن داخلي و تزريق 2دوز به 50ميليون نفر 
نياز به 20هزار ميليارد تومان پول داريم. اين بودجه بايد جداي از بودجه 

خريد واکسن هاي خارجي باشد.«

پرداخت 860ميليون يورو از صندوق ذخيره ارزی
 صندوق مالي وزارت بهداشت براي مقابله با کرونا در حال خالي شدن 

است؛ چالشي که در روزهاي پاياني دولت دوازدهم، به دولت بعد منتقل 
مي شود و به نظر نمي رسد که وزارت بهداشــت دولت سيزدهم به جز 
تامين واکسن هايي که قرار است از پاييز ســبد واکسيناسيون کشور 
را پر کند، اقدام قابل توجهي در مديريت کرونا انجام دهد. حســينعلي 
شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس اما معتقد است 
که مديريت نادرســت منجر به بي پولي براي مقابله با پيك پنجم شده 
است. او به همشــهري مي گويد: »بســياري از کم کاري ها در مقابله با 
کرونا و پيك  هايي که به دفعات در حال تكرار شدن است، به سوء تدبير 
ستاد ملي مبارزه با کرونا برمي گردد؛ از بسته نشدن جاده ها در تعطيالت 
نوروز امسال و تجمعات  ماه رمضان تا انتخابات شوراي شهر و روستا که 
عمدتا با حضور قابل توجه مردم همراه بود. اين شــرايط از سوي ستاد 
مورد نظارت قرار نگرفت و به شرايط بحراني کرونا دامن زد تا جايي که 
ما هنوز به پايان پيك چهارم نرســيده، ورود به پيك ديگري را تجربه 
مي کنيم.« شهرياري از پرداخت 860ميليون يورو بودجه برای مقابله با 
کرونا از صندوق ذخيره ارزي هم خبر مي دهد: »بخش قابل توجهي از اين 
مبلغ محقق شد اما طي 16ماه. درحالي که بايد در يك زمان مشخص به 
وزارت بهداشت تعلق مي گرفت که اين اتفاق نيفتاد. عالوه بر اين، شاهد 
اختصاص منابع پايدار پيش بيني شده در قانون هم نبوديم. يك درصد از 
ارزش افزوده متعلق به وزارت بهداشت است که بايد در سال 99 اختصاص 
پيدا مي کرد اما يك ريال آن که حداقل 14تا 15هزار ميليارد اســت، 
به دست وزارت بهداشت نرسيد. 10درصد درآمد خالص طرح هدفمندي 
يارانه ها هم همين سرنوشت را داشت. با اين وضعيت انتظار مي رفت براي 
مقابله با پيك هاي کرونا با کمبود منابع مالي مواجه شويم.« او به بخش 
ديگري از سوء مديريت در شيوع کرونا اشاره مي کند. به گفته شهرياري، 
مشكالت به وجود آمده در حوزه کرونا تنها اختصاص نيافتن بودجه نيست 
و سوء مديريت در کنترل اين بيماري، چالشي ديگر است. او به نامه اي که 
از سوي کميسيون به ستاد ملي مقابله با کرونا براي بستن مرزهاي شرقي 
که در ششم ارديبهشت امسال فرستاده شد، اشاره مي کند و مي گويد 
که از همان زمان مجلس نگران شيوع ويروس دلتا در کشورهاي هم مرز 
شرقي بود: »ما اعالم کرديم که اين ويروس سيستان و بلوچستان و سپس 
ساير استان هاي کشور را درگير خواهد کرد اما کسي به نامه ما توجه نكرد 

و حاال شاهد چنين وضعيتي هستيم.«
رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس درباره پيگيري مجلس براي 
اختصاص بودجه بيشتر به نظام سالمت و به طور مشخص وزارت بهداشت، 
مي گويد: »مجلس پس از تصويب قانون بودجه، نمي  تواند در زمان معمول 
بودجه  اضافه تري تصويب و به دولت تحميل کند. البته امســال شاهد 
کم لطفي هايي از سوي دولت و مجلس  به حوزه بهداشت و درمان بوديم. 
از بودجه وزارت بهداشت 10هزار ميليارد از سوي دولت و همين ميزان 
هم از سوي مجلس کم شد که با وجود تالش ما براي حذف نشدن اين 
20هزار ميليارد گوش شنوايي وجود نداشت.« به اعتقاد شهرياري، اين 
مشكالت به دولت سيزدهم هم منتقل خواهد شد: »مطمئن نيستم که 
روند اين شرايط در ماه هاي آينده و دولت بعدي بهبود پيدا کند. خزانه 
خالي به رئيس جمهور بعدي تحويل داده مي شود و منابع مالي همچنان 
کم است. هيچ مديريتي در مصرف منابع صورت نگرفته است. در قانون 
پيش بيني شد که حداقل در 6 ماه اول ارز دارو و تجهيزات پزشكي و لوازم 
مصرفي با ارز ترجيحي دولتي درنظر گرفته شود، اما اين اتفاق نيفتاد. 
قيمت بسياري از داروها چند برابر شد و شرکت ها با ارز نيمايي دارو وارد 

کردند. پس لرزه هاي اين مشكالت در آينده وجود خواهد داشت.« 

بي پولي در پيك پنجم 
مريم سرخوش 

خبرنگار

ســامه يح : بودجه وزارت 
بهداشت برای مقابله با کرونا 
کم است اما با وجود کمبود 
بودجــه، مخــارج تامين 
واکسن از ضرری که کرونا 
به بخش درمــان ما برای 
تامين دارو و دستگاه های 
اکسيژن ساز و حتی افزايش 
تخت های آی سی يو وارد 

کرده بسيار کمتر است
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جشنواره کن

و ما ایرانیان

این شماره

جشنوارهجشنوارهها
نسبتسينمايايرانباكنكههمچنانمهمترينفستيوالسينماييجهاناست

بيشترباتكچهرههامعنامييابد

ارتباط فرانسوی
سينمایايرانوفيلمسازانايرانیچگونهبهجشنوارهكنراهيافتند

سينمایايرانحضورشدركنراباجايزهشــورایعالیتكنيكدربخشفيلمهایكوتاهآغازوحدود۳۵سال
بعدنخلطالرابراینخستينوتاامروزآخرينباردريافتكرد؛نخلطاليیكهمهمتريندستاوردسينمایايراناز
كنبودهوكنارشمیتوانبه2جايزهبهترينفيلمنامهاشارهكردوبعدازآنيكجايزهبهترينبازيگرمردو۳جايزه
دوربينطاليیوجايزهويژههيأتداورانوجوايزیازبخشهایجنبیكن)هفتهمنتقدان،پانزدهروزكارگردانها
ونوعینگاه(مهمتريندستاوردهایســينمایايرانازمهمترينجشنوارهسينمايیجهانهستند.نگاهیبهحضور
سينمایايراندرسالهایاخيردركنوفيلمهايیكهازايرانموردتوجهقرارگرفتهاندنشانمیدهدجزموردخاص
اصغرفرهادی،فيلمهااغلببهداليلسياسیونهسينمايیموردتوجهكنقرارگرفتهاند.كنهميشهجشنوارهمهمی
بودهولیايناهميتنمیتواندمانعازمشاهدهاينحقيقتشودكهفرانسویهاوقتیبهسينمایايرانمیرسندصرفا
باداليلسينمايیباآنطرفمیشوند.درفهرستفيلمهایايرانیموفقدركنتعدادآثاریكهتقريباًفاقدارزشهای

سينمايیهستندكمنيست.فيلمهايیكهنگاهسياسیآنهاراموردتوجهقراردادهاست.

از »كان« تا »كن« 
منتقدانوروزنامهنگارانايرانچهتصويريازجشنوارهكنارائهدادهاند؟

خبرهاوگزارشهاييكهدرروزنامههاونشرياتيكهبيشتربهعكسوتفصيالتستارههاعالقهنشانميدادند،منتشر
شد،آشكارميكنددرنخستينمواجههژورناليسمايرانيخيليبهفستيواليكهدرفرانسهبرگزارميشدهبهانميدادهاست.
البتهخيليزودوباحضورفرنگرفتههاييمثلدكترهوشنگكاووسيوفرخغفاريماجراكميتغييركرد.البتهگزارش
جشنوارهكنبرايخوانندهستارهسينماكهبيشتردنبالخواندنبيوگرافيگريكوپروبرتلنكستروجمعكردنپوسترمه
رويانهاليووديبود،جذابيتچندانينداشت.ازدهه40جشنوارهكنكهبهسنتآنسالهاكانناميدهميشودبيشترمورد
توجهسينمايينويسهاوروزنامهنگارانقرارميگيرد.ازهمانجمعمحدودفرنگرفتهها،عدهايبختحضوردررخدادو
نوشتنرپرتاژاختصاصيرامييابند.ازدهه۵0باانتشارنشريهروشنفكري»سينما«كهارگانجشنوارهجهانيفيلمتهران
است،پوششرخدادهايكنبيشازگذشتهموردتوجهقرارميگيرد.اينسنتدرسالهايبعدازپيروزيانقالبتوسط
مجلهفيلمادامهپيداكرد.اسمجشنوارههمديگرنهكانكهكنناميدهشد.بعدنشرياتديگرآمدندودرراسشاندنياي

تصويركهانتشارگزارشهاوتصاويراختصاصيكنبرايسردبيرشاهميتزياديداشت.
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بعدازيكســالوقفهبهخاطركرونا،كندوباره
پايتختســينماشــدهاســت.مهمترينفستيوال
سينماييجهانكهسالهاستباوجودرقبايقدري
چونونيزوبرلينجايگاهخودراهمچنانحفظكرده
است.شهرســاحليكوچكيكههرسالاينموقع
ميعادگاهعاشقانســينما،كارگردانها،بازيگران،
منتقــدانوروزنامهنگارانوعكاســان،بازاريابها،
پخشكنندههــا،تهيهكننــدگانودوســتداران
سينماست.كنسالهاستمسيرخودرادردوراهي
هنروتجارتپيــداكردهاســت.درهنگامهحضور
ستارگانبرفرشقرمزوژســتگرفتنشانمقابل
دوربينعكاسهاونمايشمهمترينفيلمهايهنري
وراديكالترينآثارســينماييكهبراينخستينبار
دركنبهنمايشدرميآيند.ستارههايهاليووددر
كنارفيلمسازانآســياييوآفريقاييوشمايلهاي
سينمايتجاريبههمراهنمايندگانسينمايهنري.
كنسالهاستكوشيدههممصرفعامداشتهباشد
وهممخاطبخاصراراضينگهدارد.اينكههمچنان
عنوانپايتختسينمارادراختيارداشتهباشدوهر
فستيوالديگريباهرميزانسابقهوقدمتواعتبار
همچناندرسايهاهميتجشنوارهفرانسويهاقرار
بگيرد.البتهكهكنفرازونشــيبهايبسياريرادر
اينسالهاپشتسرگذاشتهاست.وقتيوقايعمي
۱۹۶۸پيشآمد،گدارورفقااجازهندادنددرهنگامه
جنبشدانشجوييواعتراضاتكارگري،كنبهكارش
ادامهدهد.موجنوييها،جشنوارهدرحالبرگزاري

رامتوقفكردندوباكنارهگيري4عضوهيأتداوران،
فستيوالبدوناينكهبتواندبرگزيدگانشراانتخابو
معرفيكند،تعطيلشد.كنراباانتخابهايعجيبو
غريبشبهيادميآوريم.باگرايشمديرانشبهكشف
فيلمسازانيكهبخشيازتصويراگزوتيك)غريبنما(
يدلخواهشانراميساخت.ازمحمدلخدرحمينه
الجزايريبرايفيلم»خاطراتسالهايخاكستر«
نخلطالراگرفتوژانمــورو،رئيسهيأتداوران
آندوره)كن۱۹۷۵(صراحتاگفت:»برايمنميزان
مهارتدرســاختنفيلمهااهميتينــدارد.ممكن
استفيلميبدساختهشدهباشد،امادرلحظاتيدر
آننجواهاييبشــنويد،آدميحرفيدارد،صدايي،
زمزمهايميشنود،كســيبهكمكميطلبد،شايد

حتيفرياديبرخيزد...«.
چندســالبعدفيلم»راه«يلمازگوني،فيلمســاز
معترضوچپگرايتركيهايكهبهشــكليعجيب
ساختهشدهبود)يلمازگونيفيلمنامهرادرزندان
نوشت،دكوپاژكردوبهدســتدستيارشرساندو
بعدازفيلمبرداريموفقبهفراراززندانشدوآنرا
مونتاژكرد(راهيكنشدونخلطالرابرد؛جايزهاي
كهگويينــهپاداشكيفيتهنريكــهتجليلياز

فيلمسازيچريكيبود.
در۱۹۸۷وقتــينــامفيلــم»زيــرآفتــاب
شيطان«)موريسپياال(بهعنوانبرندهنخلطالاعالم
شد،حاضراندراختتاميهجايتشويق،برندهجايزه
راهوكردند.سالهابودفرانسويهابرندهمهمترين
جايزهجشنوارهايكهخودشــانبرگزارميكردند
نشــدهبودندولياينتوجيهمناسبيبرايتوجهبه

فيلمزيرمتوسطيچون»زيرآفتابسوزان«نبود.

اگربخواهيمازسالهاياخيرمثالبزنيمميتوانيم
بهجايزهايكهفيلم»آبيگرمترينرنگاســت«
عبدالطيفكشــيشاشــارهكنيمكهنخلطالرا
بهخاطرجوسياســياجتماعيفرانسه20۱۳برد.
كنخيليوقتهاسياست،جنسيت،جواجتماعيو
پزروشنفكري)آنهمبهاسنوبترينشكلممكن(
رادراولويتقراردادهوسينمابهانهايبيشنبوده
است.باتمامخطاهاواشتباهاتوجوگيريها،كن
موفقشدهاهميتوجايگاهواعتبارشراحفظكند.
اهميتفستيواليكههمچنانخودراپايگاهيبراي
عرضهبهترينمحصوالتهنريسينمايكشورهاي
دورونزديكميداندوهمچنانبرايخودحقكشف
فيلمسازانمطرحبسياريراقائلاستكهنخستين
باردركنمطرحشــدند.همينامسالودردعواي
مديركنبانتفليكس،بازهمهمينكشــففيلمها
وفيلمسازانوچهرههابهعنواندستاورديمهمبه
رخكشيدهشد.كنجايياستكهبافيلماكشنتام
كروزوتازهترينجيمزباندافتتاحميشودودرنهايت
جايزهاصلياشرابهيككارگردانتاآنروزگمنامو
ناشناختهويتناميميدهد.كنگرچهكاشففروتني
نيستوليكشفكردنرابسياردوستدارد.حتي
اينكهبسياريازچهرههاييكهروكردهياازهمان
ابتدافيلمسازانقابلتوجهينبودنديادرسالهاي
بعدنشــاندادندكهفاقدقريحهواســتعدادالزم

هستند،همتأثيريدراينرويكردكنندارد.
اينراهمنبايــدفراموشكنيمكهكــنبهترينو
شاخصترينسينماگرانراباگرايشهايمتفاوت
دورهمجمعميكند.اينمهمانياياستكهكمتر
كارگردانيحاضربهازدستدادنشاست.همچنان

عباس طعم گيالس 

بهمن۷۶.سينماآزادي.صفجشنواره.ملتدرصفيطوالني
ايستادهاندتا»آژانسشيشهاي«حاتميكياراببينند.فيلمدر
هماننخستيننمايشهايشســروصدايزياديبهپاكردهو
درصفجماعــتبهيكديگرميگويندآژانسشيشــهايفيلم
سياســيتندوتيزياســت.چندماهيازدومخردادگذشته
وفضايسياســي،اجتماعيتغييركرده.همهمنتظرشــروع
بليتفروشــياندكهناگهاندرجلويصفازدحامميشــود.

عباسكيارســتميآمدهياكامالاتفاقيازمقابلسينماآزادي
ردميشدهكهمردممتوجهحضورششدهاند.نظمصفكمي
بههمميريزد.كيارســتميدرآســتانهدومخردادبرايفيلم
»طعمگيالس«برندهنخلطالشدهوبااينكهبينمردمخيلي
چهرهشناختهشــدهاينيستوليجشــنوارهروهااوراخوب
ميشناسند؛كيارســتميايكهحاالبابردنمهمترينجايزه
مطرحترينجشنوارهسينماييدنيا،حســابيدربورساست.
حتياگرخودشنخواهدوبهروالمعمولشازهرنوعجلوهگري
پرهيزكند.حاالاوناخواستهميانعالقهمندانسينماگيرافتاده
است.ميانهمهمهبرخاستهازاشتياقجماعت،ناگهانشعاري
كامالاستاديوميبهگوشميرســدومردميكصداوبهشادي
فريادميزنند:»عباسطعمگيالس«.معذبشدنكيارستميرا
ازالنگشاتهمميشودديد.دوسهدقيقهايطولميكشدتا

راهبازشودوكيارستميبهآنطرفخيابانبرود.جمعيتكمي
همراهياشميكندودرنهايتكيارستميسواراتومبيلشكه
نزديكسينماكانونپاركشدهميشودودستيتكانميدهد
وميرود.2ساعتبعدمشــوقانعباسكيارستمي،بهتماشاي
فيلمآژانسشيشهاينشستهاندوازجاييكهحاجكاظمشيشه

آژانسراپايينميآورد،
نفسهايشاندرسينهحبسميشــود.درشلوغيدعوايحاج
كاظموسلحشوروروايتمظلوميتعباسودودموتورسوارها
وحديثخيبريهاكمتركسيحواسشبهيكيازحاضراندر
آژانساستكهعينكدوديبرچشمزدهودرپاسخبهاينسؤال
كهچهكارهاستميگويدشغلفرهنگيدارد.اوكاريكاتورعباس
كيارستمياستكهمشخصنيســتچراوچگونهسرازدرام

ملتهبحاتميكيادرآوردهاست.

سرايندگانشعارعباسطعمگيالس،كاريبهاينشخصيت
فرعيندارندوآنهاهمكهمتوجهماجراميشــوندخيليبهآن
اهميتينميدهند.نزديــكبهربعقرنازآنروزگذشــتهو
احتماالكيارستميكههمينچندسالپيشناباورانهازدستش
داديم،ديگربهسبكتماشــاگرانفوتبالباشعارخودجوش
عباسطعمگيالس،تشــويقنشــد.دراينفاصلهچندفيلم
ديگرساختوبازهمجايزهگرفت.بازهمبهكنرفتوشهرت
واعتبارجهانياشازسالهايطعمگيالسهمبيشتروبيشتر

شدتااينكهتمامشد.
سالهاگذشتهوسينمايايرانانبوهيازجوايزومهمترينشان
2جايزهاسكار،بهتابلويافتخاراتشاضافهكردهولينخلطالي
عباسطعمگيالسهنوزدســتنيافتنيوتكرارنشدنياست
مگراينكهامسال»قهرمان«فرهاديكاريكند.سالهاگذشته

وديگركســيكاريكاتوركيارســتميدرآژانسشيشهايرابه
يادنميآورد.حاالنهفقطمجلهفيلمخوانهاوجشــنوارهروها
كهخيليهاكيارســتميراميشناســندوچــهفيلمهايشرا
دوستداشــتهباشــندوچهنهدراينموضوعتوافقدارندكه
اوســالهاافتخارواعتبارفرهنــگوهنرايرانــيبوده؛حتي
وقتيفيلمغيرايرانيميســاخته؛مثل»كپــيبرابراصل«كه
فيلمفوقالعادهاياســتوميتوانســتيكنخلطاليديگر
برايكيارســتميبهارمغانبياوردكهخبنشــد.وخيليهم
اهميتيندارد.بهقولبزرگيكهنامــشراازخاطربردهامآدم
بايدرويديگرانراكمكندنهخودشراوشــايدبردندوباره
نخلطالخيليهمبرايكيارســتميمهمنبود؛كيارستمياي
كهترجيحميدادخودشبماندتافيلمهايشوليخودشرفت

وفيلمهايشماند.

مسعود پويا
روزنامهنگار

درموردكننهتالشتشــكيالتيكهحضورفردي
راهگشااســت.بعداز»كلوزآپ«،سينمايعباس
كيارستميموردتوجهوبازخوانيمديرانكنقرار
ميگيردكهنتيجهاشتوجهيويــژهبهاووآثارش
است.كنبهعنوانكاشفاستعدادها،كيارستميرا
كشفميكندوازدهه۹0ميالديوفيلم»زندگي
وديگرهيچ«وجايزهروبرتوروسلينيماجراشروع
ميشودو»زيردرختانزيتون«بهعنواننخستين
فيلمنامزدنخلطالراهيكنميشــودكهسليقه
آمريكاييكلينتايستوود،رئيسوقتهيأتداوران
اجازهنميدهدفيلمكيارستميجايزهبگيردواين
اتفاقدرنهايتبافيلمبعديكيارستميرخميدهد.
نخلطالي»طعمگيالس«اوجتوجهكنبهفيلمو
فيلمسازيايرانياســتوبعدازآنمسيرهموارتر
ميشود.دراوجتركتازيفيلمسازانايرانيدركن،
فيلم4اپيزودي»قصههايكيش«بهشرطحذف
اپيزودبهرامبيضاييبهفستيوالراهمييابد.اتفاقي
مهمكهنشــانميدهددرمعتبرترينجشــنواره
ســينماييجهان،نوعخاصيازسينماموردتوجه
قرارداردواگرازسادگيوسبكواقعگرايانهوآنچه
منتقدانســينمايآســانميخواندندش،فاصله
گرفتهشود،خطقرمزبرنامفيلمكشيدهميشود،

حتياگرسازندهآنفيلمبيضاييباشد.
سينمايســادهوانســانيايران،تصاويراگزوتيك
مطلوبفرنگيهارافراهمميكندودرمقطعيطيفي
ازفيلمسازانايرانيآدرسمهمترينفستيوالدنيارا
راحتترازكنوسولقانپيداميكنند.موردخاص
واورژينالعباسكيارســتمي،بيشترفيلمسازاني
كهحتيدركنجايزهميگيرندبيشــترنانتصوير
غريبونمايشبدويتراميخورند.تصويرمطلوب
فرنگيهاازجهانســومودرنتيجههرچهبدويتر
بهتر.اينگونهاســتكهفيلمهــايغيرقابلتحمل
خانوادهمخملبافدركنحاضرميشــوندوبعداز
ستايشگدارازفيلم»سيب«ســميرامخملباف،
فيلمهاي»تختهسياه«و»پنجعصر«دركنجايزه
ميگيرند.بهمروراينجنسازســينما،جذابيتو
تازگياشراازدستميدهدوكندرادامهكشف
وشهودشسراغفيلمسازانوفيلمهايكشورهاي
ديگريميرود.نتيجهاينكهحضورسينمايايران
دركنحاشيهايميشود.البتههمچنانكنپاتوق
فيلمســازان،دســتاندركارانوكارمندانفارابي

استودرغيبتحضورجديدربخشهايرقابتي،
ميشودبهحضورتكچهرههادرهيأتداورانوبازار
فيلمدلخوشبود.كيارستميهمچنانبهعنوانبرند
چهبهعنوانداوروچهبــافيلمهايشدركنحاضر
ميشــود؛فيلمهاييكهديگرنســبتيباسينماي
ايرانندارند.دريكدههاخيرجوانهايايرانيدر
بخشهايمختلف،ازجملهفيلمكوتاه،دركنحاضر
بودهاندوسينمايايرانبعدازعباسكيارستمي،از
تكچهرهتازهايرونماييكردكهبهعنوانفيلمساز
اسكاريپابهكنگذاشتهاست.طبيعتاًموفقيتهاي
اصغرفرهادي،ازجملهدرخششفيلمهايشرابيشتر
بايددرراستايتوفيقاتشخصيارزيابيكرد.حساب
فرهاديهممثلكيارستميبعدازشهرتجهاني،
ازسينمايايرانجداشــدونوشتنموفقيتهاي
فرهاديبهنامسينمايايران،مثلسهمياستكه
انجمنسينمايجوانبعدازاسكار»جدايينادراز
سيمين«برايخودقائلشد.جدايازاينتوجهكن
بهتعداديازفيلمهايايرانيبيشــترباانگيزههاي
سياسيصورتگرفتهتاويژگيهايسينمايي.نمونه
مثالزدنياشتوجهبهفيلم»لرد«محمدرسولاف،
بهعنوانيكيازضعيفترينفيلمهايياستكهپيام
سياســياشرابهصورتيگلدرشتفريادميزند.
چنينتوجهيراهرگونهكهبتوانتفسيروتحليلش

كردقطعاغرورآميزنميتوانخواندش.

حاالودرساليكهكنزيرســايهكرونابرگزار
ميشودوگرانيوحشتناكمانعازحضورايرانياندر
دورهميدلخواهشانشده،»قهرمان«فرهادي،در
بخشمسابقهاصليجشنوارهحاضراست.فرهادي
برايســومينباربهكنآمدهاست.تكچهرهواقعا
جهانيســينمايايرانوپرافتخارترينكارگردان
ايراني،اگــرموفقشــودآنرادســتاورديبراي
ســينمايايرانخواهيمدانســت.اينكــهاومثل
كيارســتمي،مورديخاصوغيرقابــلتعميمبه

كليتيبهنامسينمايايراناست،اهميتيندارد.
ماايرانيهــاكنرادوســتداريــموميخواهيم
نسبتمانباجشنوارهجشنوارههابرقراربماند.اگر
بافيلمفرهاديشدكهچهبهتراگرهمنشدباالخره
راهيبرايشپيداميكنيمكهاگرمســيرســينما
مســدودبود،جادهسياستواپوزيســيوننمايي

هميشهبازاست.

كهستارههاهمحضوردرآنرامغتنمميدانند.هم
آنتونيونيوهمبرژيتباردو،همگداروهمشارون
اســتون،همكيارســتميوهمتامكروز.اينرمز
موفقيتكناست.البتهبقيهفستيوالهاهمبيكار
ننشستهاندوتقريباًهمينراهراميروندوليهمه

آنهازيرسايهكنقراردارند.
هرچهباشدكنجشنوارهجشنوارههاست.

امانســبتماباكن.تاسالهاســينمايايران
وفيلمايرانيپديدهايجديبرايكننيســت.جز
يكيدوفيلــمكوتاهواعتبارشــخصييكيدونفر
)مهمترينشفرخغفاري(فيلمايرانيوســينماگر
ايرانيراهيبهكننداردتادهــه۷0ميالديوراه
افتادنموجنويسينمايايرانوظهورچهرههاي
جديديكهبهمرورتوجهفرنگيهارابهخودجلب
ميكنندوجوايزيهمميبرندوديدهميشــوند.
ازاينجاســتكهبهتدريجپايفيلمهايايرانيبه
بخشهايجنبيكنهمبازميشودوليتادودهه
بعدشخبــريازحضوردربخــشاصليورقابتي
نيست.درسالهايبعدازانقالبباتأسيسبخش
بينالمللبنيادســينماييفارابي،معرفيسينماي
نوينايــراندرمحافلجهانيدردســتوركارقرار
ميگيردوموفقيتهاييهمحاصلميشــودولي

حسابفرهاديهممثلكيارستمي
بعدازشــهرتجهاني،ازسينماي
ايرانجداشدونوشتنموفقيتهاي
فرهاديبهنامســينمايايران،مثل
سهمياســتكهانجمنسينماي
جوانبعدازاســكار»جدايينادراز
سيمين«برايخودقائلشد.جداي
ازاينتوجهكنبهتعداديازفيلمهاي
ايرانيبيشــترباانگيزههايسياسي
صورتگرفتهتاويژگيهايسينمايي
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جشنواره کن

و ما ایرانیان

این شماره

آغاز انتشار نشريه سينما با گزارش اختصاصی از كن 
   مرداد 1۳۵۲ نخستين شماره سينما به عنوان نشريه ماهانه 

جشنواره جهاني فيلم تهران منتشر شد  . در اين شماره گزارش فريدون 
معزي مقدم كه به عنوان معاون دبيركل جشنواره به كن رفته منتشر 

شده است. اشاره به مشكل پيدا كردن جا و تماشاي بيش از ۸۰ فيلم در 
طول ۲ هفته از نكات جالب اين گزارش است: 

  از دو ماه قبل در هتل هاي كان ديگر جا پيدا نمي شود. در اين خصوص 
رايزني فرهنگي ايران در فرانسه پيش بيني كرده است و ما جا و مكاني 

داريم. عده اي مجبورند در نيس اقامت كنند و هر روز صبح خود را به 
كان برسانند.

     از تمام برنامه هاي دعوت و شركت در آنها سرباز زدم و به اين 
ترتيب برايم ميسر شد كه در طول اين دو هفته بيش از ۸۰ فيلم ببينم و 

تماشاي قسمت اعظم آنها را تا پايان فيلم ادامه بدهم. وقت ناهار خوردن 
نبود. ساندويچ به دست در خيابان آنتيپ از اين سينما به آن سينما در 

حال دويدن و يادداشت برداشتن. بعضي روزها تاكسي گير نمي آيد و در 
اين خيابان هاي به اصطالح سينمايي اتوبوس هم پيدا نمي شود.

خداحافظی كاووسی از خوانندگان فردوسی
  هفته نامه فردوسي در ۳۰ فروردين 1۳۳۶ در انتهاي مقاله اي از دكتر 
هوشنگ كاووسي درباره عصر جديد چاپلين متن كوتاهي منتشر كرده 
است كه در آن كاووسي از وقفه چند هفته اي صفحه ثابت سينمايي اش 
به دليل حضور در كن مي گويد. دكتر وعده توشه هاي پرباري از فستيوال 
كن را مي دهد و بابت غيبت چند هفته اي اش از خوانندگان فردوسي 
خداحافظي مي كند.

عضويت غفاری در هيأت داوران كن 
  روزنامه اطالعات در 14 ارديبهشت 1۳4۷ خبر عضويت فرخ 
غفاري در هيأت داوران جشنواره كن را منتشر كرده است. غفاري، 
داور يكي از بخش هاي جنبي كن )فيلم هاي رپرتاژ و تلويزيوني( 
جشنواره انتخاب شده و اطالعات خبرش را در باالي صفحه هنر روز 
منتشر كرده است.

سينما تحت تأثير سياست 
  نشريه سينما شماره خرداد و تير1۳۵۳. گزارش فريدون معزي مقدم، 
اولويت سياست بر سينما در كن 1۹۷4 را روايت مي كند. ورودي گزارش 
ربطي به كن ندارد و فضاي سياسي فرانسه را كه تحت تأثير انتخابات 
رياست جمهوري است، توصيف مي كند:

تب، تب فستيوال نيست. براي فرانسه و فرانسوي ها الاقل مشغله مهم تري 
مطرح است و جنجال جنجال سوسياليسم يا دوگوليسم است، ميتران يا 
دستن، ده  يازده روزي به روز سرنوشت باقي مانده است، روي پوسترهاي 
شابان دلماس كه در دور اول اوت شده است، اهل دردسر با رنگ فشاري ذوق 
به خرج داده اند و تمام پوسترهاي شابان دلماس را گريان كرده اند. تبليغات 
رسمي دو حريف باقي مانده، همه جا را پر كرده است، شانزه ليزه يك در ميان 
با پالكارد و پوستر بين ميتران و دستن تقسيم شده است  . روزنامه ها و مجالت 
از سگ و گربه دو طرف هم روگردان نيستند. تلويزيون دو طرف را نشانده 
روبه روي هم، ميتران از قلب مي گويد و قلبي كه براي فرانسه بايد بتپد و 
دستن از عقل مي گويد و عقل كه به پشتوانه حضور ذهن و ماشين حساب و 
خازن حافظه دقيقي كه در پس پيشاني دارد فرانسوي ها را با سيل اعداد و 
ارقام تكان مي دهد، مي توان حدس زد نتيجه انتخابات چه خواهد شد. جنجال 
مي 1۹۶۸ جامعه فرانسوي مرفه الحال، قشر متوسط جامعه را نسبت به 
كمونيست هاي شانزه ليزه بدبين كرده است، پس دستن برنده خواهد شد.

وايت بهرام ری پور از كن۷۶  ر
   شماره بيست و چهارم نشريه سينما )تير و مرداد 1۳۵۶( با گزارش بهرام ري پور از جشنواره كن 

1۹۷۶ آغاز مي شود. ري پور گزارش اش را با واكنش روزنامه نگاران حاضر در فستيوال شروع كرده 
است: 

   در كان همه يا خريدارند يا فروشنده. منتهي نوع كاال فرق مي كند. از ميان ۳۰هزار نفري كه امسال 
براي شركت در جشنواره به كان آمده بودند- مثل سال هاي گذشته- فقط روزنامه نويس ها بودند كه 

با سماجت و عالقه فيلم هاي بخش هاي مختلف را دنبال مي كردند. بقيه )باز طبق معمول( قدم زدن در 
»گرو آزت « يا نشستن در كافه  يا تراس هاي هتل هاي بزرگ و گپ زدن، غذا خوردن در رستوران هاي 

عالي يا دراز كشيدن در ساحل الجوردي را به رفتن به سالن هاي تاريك و ديدن فيلم هاي غالباً متوسط 
ترجيح مي دادند . به هر حال در اين جشن سينمايي بزرگ همه راضي اند و به خصوص هيچ كس به 

ميزبان اعتراضي ندارد كه چرا خوراك بهتر از اين فراهم نمي كني؟ همه مي دانند ميزبان سعي خودش 
را كرده است و راضي كردن سليقه هاي مختلف هم كاري است تقريباً غيرممكن. نغمه هاي دلنشين 

اعتراض )باز طبق معمول( فقط گاه گاه از سوي روزنامه نويس ها شنيده مي شود. روزنامه نويس ها امسال 
بيشتر اعتراض داشتند كه چرا بيش از ظرفيت قسمت مطبوعات، كارت صادر شده است. الزم به 

توضيح است كه در سالن كاخ جشنواره، حدود ۳۰۰ صندلي به مطبوعات اختصاص داده شده و طبق 
آماري كه جشنواره منتشر كرد، امسال حدود 1۵۰۰ كارت مطبوعاتي صادر شده بود. طبيعي است كه 

در چنين وضعي از هر ۵ مطبوعاتي فقط يك نفر مي توانست در يك سانس حضور پيدا كند- مي بينيم 
كه آسمان همه جا يك رنگ است- حتي در كان كه ساحلش الجوردي است.

ژيل ژاكوب می آيد 
    نشريه سينما شماره تير و 

مرداد1۳۵۶. در گزارشي كوتاه 
از كن 1۹۷۷ تصويري انتقادي 

از فستيوال ارائه مي شود: 
اينك با قاطعيت مي توان گفت 

كه كان كنگره عظيمي براي 
خريداران و فروشندگان است . 

خالقين واقعي آثار سينمايي 
يا غايبند، يا حاضرند اما 

كسي اعتنايي به آنها ندارد. 
پس از يك روز اقامت در 

هتل كارلتون، رابرت آلتمن 
كارگردان بزرگ آمريكايي 

دست هنرپيشگانش را گرفت 
و گفت: »بياييد از اين زباله داني 

برويم«. موريس بسي، مدير 
جشنواره كان، از فرصت هر 

مصاحبه اي استفاده مي كرد تا 
بگويد »هنر سينما مرده است 

و آينده اي ندارد.« وي گويا 
حدود شصت و شش هفت سال 
دارد. اما صحبت از اين است كه 

سال آينده جايشان را به ژيل 
ژاكوب چهل وچند ساله خواهد 

داد كه بيشتر از او به آينده 
سينما ايمان دارد.

جشنواره كن از نگاه كاووسی 
   تابستان 1۳۵۶ روزنامه اطالعات با دكتر هوشنگ كاووسي درباره سي امين جشنواره 

كن مصاحبه كرده است. گفت وگو كننده فريدون جيراني است. 
   امسال جريان تحريم فستيوال توسط اسرائيلي ها به خاطر نمايش فيلمي با تمايالت 

ضد يهود تا چه اندازه روي فستيوال تأثير گذاشته بود؟
 تأثير اصال محسوس نبود. به نظر من اسرائيلي ها داراي آنچنان قدرتي نيستند و نبودند 
كه بتوانند فستيوال را تحريم كنند. حتي در اين زمينه شوروي نيز كه امسال فيلمش به 

طرز بدي رد شده بود چنين كاري نكرد.
   از ايران تا به حال فيلمي در قسمت مسابقه كان شركت كرده است؟ 

 تاكنون فيلم بلندي در قسمت مسابقه اين جشنواره نداشته ايم. تنها چندين سال 
پيش فيلم كوتاهي از ايران به اسم »طلوع جدي« ساخته فاروقي در قسمت مسابقه 
اين جشنواره شركت كرد كه جايزه اي هم گرفته است. فيلم هاي ما بيشتر در هفته 

كارگردانان و بازار فيلم نمايش داده شده است. امسال هيچ فيلمي در قسمت فستيوال 
نداشتيم اما تعداد آدم هاي ايراني كه به فستيوال براي خريد آمده بودند، زياد بود.

   در برنامه جشنواره امسال به فيلمي از جهان سوم برمي خوريم كه تحسيني را به دنبال 
خود داشته باشد؟ 

 تنها فيلمي كه از جهان سوم نمايش داده شد متعلق به هندوستان به نام »پايان شب« 
ساخته شيام بنگال بود كه با عدم موفقيت هم روبه رو شد... فيلمسازان جهان سوم اصوالً 

براي موضوع اهميت بيشتري قائل هستند تا ساختمان فيلم و به همين دليل است كه 
فيلم هايشان از نظر سينمايي ارزش چنداني ندارد.

شهاب مهدوي
روزنامه نگار

از »كان« تا »كن« 
منتقدان و روزنامه نگاران ايران چه تصويري از جشنواره كن ارائه داده اند؟ 

   خبرها و گزارش هايي كه در روزنامه ها و نشرياتي كه بيشتر به عكس و تفصيالت ستاره ها عالقه نشان مي دادند، منتشر 
شد، آشكار مي كند در نخستين مواجهه ژورناليسم ايراني خيلي به فســتيوالي كه در فرانسه برگزار مي شده بها نمي داده 
است. البته خيلي زود و با حضور فرنگ رفته هايي مثل دكتر هوشنگ كاووســي و فرخ غفاري ماجرا كمي تغيير كرد. البته 
گزارش جشنواره كن براي خواننده ستاره سينما كه بيشــتر دنبال خواندن بيوگرافي گري كوپر و برت لنكستر و جمع كردن پوسترمه رويان هاليوودي 
بود، جذابيت چنداني نداشت. از دهه 4۰جشنواره كن كه به سنت آن سال ها كان ناميده مي شود بيشتر مورد توجه سينمايي نويس ها و روزنامه نگاران قرار 
مي گيرد. از همان جمع محدود فرنگ رفته ها، عده اي بخت حضور در رخداد و نوشتن رپرتاژ اختصاصي را مي يابند  . از دهه ۵۰با انتشار نشريه روشنفكري 
»سينما« كه ارگان جشنواره جهاني فيلم تهران است، پوشش رخدادهاي كن بيش از گذشته مورد توجه قرار مي گيرد. اين سنت در سال هاي بعد از پيروزي 
انقالب توسط مجله فيلم ادامه پيدا كرد . اسم جشنواره هم ديگر نه كان كه كن ناميده شد. بعد نشريات ديگر آمدند و در راس شان دنياي تصوير كه انتشار 

گزارش ها و تصاوير اختصاصي كن براي سردبيرش اهميت زيادي داشت. با پررنگ شدن حضور سينماي ايران در كن و گسترش حضور سينمايي ها و 
ژورناليست هاي ايراني در شهر ساحلي كوچكي كه هر سال 1۰ روزي پايتخت سينماست، فستيوال كن هم بيشتر مورد توجه رسانه هاي داخلي 

قرار گرفت. آنچه پيش رو داريد خاطره بازي با صفحات روزنامه ها و نشرياتي است كه از گذشته هاي دور تا همين چند سال پيش، جشنواره 
كن را براي خواننده ايراني پوشش داده اند.

ابعاد كن ۷۵؛  منتقدان جوان به   دنبال غذای رايگان
  نشريه سينما شماره خرداد و تير 1۳۵4. مطلبي تحليلي از هژير 

داريوش درباره جشنواره كن. مقاله داريوش مزين به عكس هاي بهرام 
ري پور است. اين بخش هايي از مقاله داريوش است: 

بسياري از جشنواره ها از كمبود واكنش انتقادي و روشنفكرانه رنج 
مي برند )مثال به اين خاطر كه منتقدان و مفسران برجسته اين هنر در 

آنجا حضور ندارند( در كان، كمبود واكنش روشنفكرانه و فقدان تجزيه 
و تحليل انتقادي دليل ديگري دارد: در اينجا منتقدان برجسته كه 

شهرت و اعتبار بين المللي يا ملي دارند، آنچنان درگير مهماني ها و ساير 
رويدادهاي اجتماعي از اين نوع هستند كه در عمل فرصت چنداني 

براي فيلم ديدن ندارند، و منتقدان تازه كار، كه نه صاحب اعتبار بلكه در 
جست وجوي اعتبارند، بيشتر از آنكه در تكاپوي كشف صدف ها باشند 

)و مي دانيم كه هرچه خزه بيشتر باشد، يافتن صدف مشكل تر است(، در 
جست وجوي آنند كه بدانند در كجا خوردني عرضه مي شود.
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جشنواره کن

و ما ایرانیان

این شماره

اين كن ديگر چه جور جايی است؟
   محصول نخستين حضور هوشنگ گلمكاني در كن يكي از مفصل ترين و 
خواندني ترين گزارش هاي اوست. در دهه60 گزارش هاي جشنواره هاي خارجي 
يكي از جذاب ترين بخش هاي مجله فيلم بود. گزارش گلمكاني با جزئيات فراوان 
و نثري روان روايتي است اول شخص از يك منتقد ايراني حاضر در جشنواره كن 
چهلم . گزارش گلمكاني كه در شماره 5۴ ماهنامه فيلم ويژه تابستان 1۳65 چاپ 
شده با اين ورودي مفصل آغاز مي شود:

سال هاست كه مانند بسياري، خواننده گزارش هايي هستم كه منتقدان و 
نويسندگان و گزارشگران ايراني پس از حضور در جشنواره كن، از اين رويداد 
مهم ساالنه سينمايي نوشته اند. از همه اين گزارش ها، آنچه در خاطر مانده، 
فقط نام تعدادي فيلم و فيلمساز است؛ و اينكه به نظر نويسنده اش كدام فيلم ها 
ارزشمند يا كدام فيلم ها بي ارزش و متوسط بوده است. پس از اين همه سال و 
خواندن اين همه گزارش، باالخره نفهميدم كه اين كن ديگر چه جور جايي ست؟ 
جشنواره اش چگونه جشنواره ايست؟ به چه شكل و در زير كدام آسمان خدا 
چنين اتفاقي مي افتد كه دست اندركاران دنياي سينما آن را مهم ترين جشنواره 
فيلم جهان مي دانند؟... اشاره هايي اگر هست، اغلب به تاريخچه آن است و بقيه 
هم آنقدر اندك و گذراست كه پاسخ اين سؤال ها را نمي دهد. به حافظه اعتماد 
نمي كنم و تعداد زيادي از گزارش هاي چاپ شده اي را كه دم دست است، از 
سي  چند سال پيش به اين طرف، دوباره مرور مي كنم مي بينم كه كم وبيش اشتباه 
نكرده ام. به طور عمده امضاهاي دكتر هوشنگ كاووسي، فريدون معزي مقدم 
و هژير داريوش و به طور پراكنده نام سيروس احمديه، جمشيد ارجمند، بهروز 
كالنتري، بهرام ري پور، محمد ابراهيميان، پريسا پارسي، و... را در مجله هاي 
ستاره سينما، هنر و سينما، سينما )8-52(، تماشا و روزنامه هاي اطالعات، 
كيهان، آيندگان و رستاخيز در پاي گزارش هاي جشنواره كن مي بينم. تعدادي 
گزارش ترجمه شده هم هست كه ريچارد راود، ديويد رابينسن، نجوا سيحون، 
ژان لويي بوري، كاترين الپورت، ورنير پاليز و ميشل دولن نويسندگانش هستند.
از همين روست كه وقتي براي نخستين بار، راهي آنجا مي شوم تصور گنگي از كن 
و جشنواره اش دارم. به آنجا كه مي رسم، مي بينم همه چيز تازه و ناگفته است و 
شرح اين همه براي خواننده اي مثل خودم كه همواره پرسيده »اين كن ديگر چه 
جور جايي است؟« دست كم يك بار به طور جامع، ضروري تر از پي جويي در چند و 
چون فيلم هاست. به همين جهت، بيشتر روي اين موضوع متمركز مي شوم. از سر 
اتفاق، نخستين سفر جشنواره ايم به مقصد جشنواره اي بوده كه پرتجمل ترين از 
نوع خودش است. در شرايطي كه حتي ده تا از شهرهاي مملكت خودمان را هم 
نديده ام و پيش از اين پايم به هيچ مملكت ديگري هم نرسيده است، اين گزارش 
بازتاب »نخستين برخورد« هم هست و سعي نكرده ام اين حالت را از آن بگيرم. 
به هر حال بايد اين احساس و فضا در نوشته وجود داشته باشد كه چه آدميزادي، 

با چگونه نگاه و وضعيتي با اين رويداد برخورد داشته است. همه اطالعات درباره 
جشنواره كن و رويدادهاي كن 87، همين ها كه در اين گزارش آمده، نيست. 
پوشش كامل خبري، ناممكن است زيرا بايد در آن واحد در همه جا بود. البته 
مي شود وقت گذاشت و با تحقيق مفصل، اطالعات بيشتري به دست آورد، اما 
اين يك كار تحقيقي نيست. مي شود در صورت امكان، در چندين دوره جشنواره 
كن شركت كرد و بعد گزارش كامل تري نوشت، اما آن وقت چنان گزارشي 
بازتاب دهنده نخستين برخوردها نخواهد بود، پاره اي از رويدادها و مسائل و 
مشاهدات، بديهي تصور خواهد شد و در گزارش، راه نخواهد يافت.

 كميك استريپ
وايت  كن ۴۰ به ر

 مسعود مهرابی
   گزارش مفصل گلمكاني 

از كن با طرح هاي مسعود 
مهرابي جذاب تر شده بود؛ 

كميك استريپ هايي كه 
حكم ارزش افزوده را براي 

روايت گلمكاني از كن 
داشتند؛ طرح هايي كه هر 
كدام به بخشي از گزارش 
گلمكاني مرتبط مي شوند.

انتشار خبر نخل طالی طعم گيالس در صفحه اول 
   »طعم گيالس« در آستانه انتخابات هفتمين دوره 
رياست جمهوري نخل طال را برد ؛ در اواخر ارديبهشت و در آستانه 
دوم خرداد . در 2۹ ارديبهشت 1۳76 روزنامه همشهري خبر 
موفقيت كيارستمي را در نيم تاي پايين صفحه اول منتشر كرد. 
جالب اينكه در تيتر خبر، نه اسمي از كيارستمي آمده، نه طعم 
گيالس و نه حتي نخل طال.

ين بار   برای آخر
   گزارش هاي محمد حقيقت از 
كن پاي ثابت مجله فيلم در طول 

سه دهه بود. اقامت حقيقت در 
فرانسه باعث شده بود او هميشه هم 
اخبار دست اولي از كن داشته باشد 
و هم گزارش هاي پر و پيماني از اين 

جشنواره بنويسد. سال 1۳۹5 حقيقت 
آخرين گزارش كن اش را براي مجله 
فيلم نوشت. گزارشي از كن شصت و 

نهم كه به خاطر درخشش »فروشنده« 
كه برنده جوايز بهترين فيلمنامه و 

بهترين بازيگر مرد جشنواره شد در 
خاطر ما ثبت شده است. اين فراز 

پاياني گزارش حقيقت است:
وقتي پس از مراسم اختتاميه داشتيم 

از سالن بيرون مي آمديم، دوست 
منتقد ماهنامه پوزتيف ازم پرسيد 

براي چندمين بار است كه به كن 
مي آيم. گفتم ۳5 باري مي شود، اما 

حاال »براي آخرين بار« است كه به كن 
مي آيم. به اميد ديدار در پاريس.

كن، مثل قطار شهر بازی
   شماره 100 مجله بيست و چهار، تير 1۳۹7. گزارشي مفصل از مجيد اسالمي 
درباره هفتاد و يكمين دوره جشنواره فيلم كن. اسالمي را بيشتر با گزارش ها و 

مقاله هاي يكسره انتقادي اش درباره جشنواره فيلم فجر به خاطر مي آوريم . اينجا 
هم كه جاي فيلم فجر، به تماشاي فيلم هاي كن نشسته لحن انتقادي همچنان 

پابرجاست. اين انتهاي گزارش اسالمي از كن هفتاد و نهم است:
خسته ام. فيلم هاي درخشاني ديده ام ولي تماشاي اين همه فيلم پيش پا افتاده 
در كن فرسوده ام كرده. اين همه هياهو، مقررات دست و پاگير، كارت هاي رنگ 

و وارنگ، صف هاي پرشمار، اين همه شتاب براي پوشش دادن رويدادي كه 
استاندارد مشخصي ندارد. انگار حضور يا غياب فيلم ها در جشنواره چيدمان 

خاص براي ديده شدن و ديده نشدن، و مكانيسم چيدن داورها براي جايزه 
گرفتن و جايزه نگرفتن فيلم ها، همه از بيرون با رابطه ها تعيين مي شود. و انگار 

جشنواره جشني است كه كيفيت برگزاري اش ربطي به كيفيت فيلم هايش ندارد  . 
براي هر فيلمي، هميشه كسي هست كه هورا بكشد، و همه فراموش مي كنيم 

كه چه فيلم هايي حذف شده اند، چه فيلم هايي به اندازه كافي ديده نشدند، چه 
فيلم هايي از جايزه بي نصيب ماندند، و چه فيلمي اصال به جشنواره راه پيدا نكرد. 

اختتاميه با لبخند ها و هورا ها به پايان مي رسد. نخل طال را به كوره ادا مي دهند، 
پاوليكوفسكي و رور واكر و پناهي و لبكي و حتي اسپايك لي سهم هاي خودشان 

را مي برند. براي گدار جايزه اي ويژه اختراع مي كنند و جيالن و فرهادي و لي 
چانگ دونگ سهمي نمي برند. مغبون اصلي بخش نوعي نگاه هم گان بي است )در 

جدول نهايي منتقدان خيلي ها فيلمش را نديده اند( در اين پرسپكتيو موفقيت 
و شكست معناي خاصي ندارد. خاطرات كن با هياهو و شتاب آميخته است، با 

كنجكاوي و انتظار، سرخوردگي و التهاب، بعد ناگهان هياهو تمام مي شود و 
زندگي به ريتم آرام و طبيعي اش بازمي گردد. كن مثل قطار پرسرعت شهر بازي 
است، هيجان انگيز است و پر نشاط، پر از جيغ و فرياد و هياهو. ولي وقتي پياده 

مي شوي مي تواني از استواري زمين زير پايت لذت ببري، و از سكوت.

طعم گيالس چگونه راهی كن شد 
گزارش فيلم گفت وگويي با محمدرضا صفيري از اعضاي هيأت اعزامي بنياد سينمايي فارابي انجام داده كه روايتي است 
جالب از چگونگي حضور طعم گيالس در كن .
   فرستادن فيلم طعم گيالس با كش و قوس هايي همراه بود. معاونت سينمايي دستور داده بود كه به خاطر عدم حضور 
فيلم در جشنواره فجر از فرستادن آن جلوگيري شود، اما در آخرين لحظات كه قرار بود هيأت اعزام شود، اين دستور لغو 
شد و در نتيجه فيلم در دقيقه ۹0 به كن رفت.
   در لغو دستور معاونت سينمايي دو عامل مؤثر بود، يكي نامه ژيل ژاكوب، مدير جشنواره كه از معاونت سينمايي 
درخواست كرده بود تا اجازه داده شود فيلم در جشنواره حضور يابد و از سوي ديگر وزارت امور خارجه تشخيص داده بود 
كه عدم حضور فيلم در كن بازتاب خوبي در خارج از كشور نخواهد داشت و با پادرمياني شخص وزير خارجه، فيلم به كن 
فرستاده شد.  
   در روزهاي اول جشنواره شايعات درباره طعم گيالس خيلي داغ بود و خيلي ها حرف ما را كه مي گفتيم فيلم را به 
همراهمان به كن آورده ايم باور نمي كردند . حتي گزارشگر ورايتي از قول منبعي در ايران نوشت كه فيلم توقيف شده است 
و كيارستمي آن را شخصا به كن خواهد آورد. اما با اعالم زمان نمايش فيلم در غرفه ايران به اين شايعات پايان داده شد.
   طعم گيالس روز جمعه 16 مه در سالن لومير به نمايش درآمد و تا روز يكشنبه كه نام برندگان جوايز اعالم شد 
هيچ كدام از اعضاي هيأت اعزامي ايران فكر نمي كردند كه نخل طال به اين فيلم تعلق بگيرد. تنها اينجا و آنجا شنيده 
مي شد كه ممكن است جايزه كوچكي در حد تقدير به آن داده شود. اما زماني كه در مراسم پاياني اسامي برندگان جايزه ها 
از بي اهميت ترين تا مهم ترين به ترتيب خوانده شد، نام عباس كيارستمي آخرين اسمي بود كه به عنوان برنده اعالم شد.

   شب آخر كه نام برندگان اعالم شد، پرچم ايران زير درخشش نورافكن ها بر فراز كاخ جشنواره به اهتزاز درآمد و چنان 
صحنه باشكوهي پديد آمده بود كه دوست داشتيم به همه بگوييم ما ايراني هستيم!

شادمانی برای موفقيت طعم گيالس 
كيارستمي: هيچ پيام تبريكي از مسئوالن ايراني دريافت نكرده ام

   مجله گزارش فيلم در تير ماه 1۳76 با صفحاتي ويژه موفقيت فيلم »طعم گيالس« در جشنواره كن را پوشش 
داد. گزيده اي از گفت وگوهاي كيارستمي با رسانه هاي خارجي يكي از اين مطالب است : 

   فكر مي كنم گرفتن اين جايزه توسط من به هيچ وجه فقط به من مربوط نمي شود. بلكه اين جايزه متعلق به 
تمام ملت ايران است.

   تاكنون از سوي مسئوالن سينماي ايران هيچ تبريكي دريافت نكرده ام. اما فكر مي كنم اين مسئله پيش از 
اينكه به خود مسئوالن مربوط شود، به فرهنگ و سنت هاي جامعه ما مربوط مي شود كه مطابق اين ديد سنتي 

هميشه تنبيه سريع تر از تشويق نمود پيدا مي كند.
   تا آخرين لحظات مشخص نبود كه برنده شوم . بعضي عقيده داشتند كه به خاطر مسائل سياسي پيش آمده 
بين ايران و اروپا اين جايزه حتما به من داده مي شود ولي يك نكته را بايد بپذيريم و آن اينكه در جشنواره كن 
نه رفيق بازي وجود دارد و نه مالحظات سياسي. اگر اين مسائل وجود داشت، مسلما بايد به سينماي آمريكا 

جايزه داده مي شد.
   اين مسئله )بردن نخل طال( آنطور كه بايد و شايد در ايران، مطبوعات ايران و حتي در بين مردم مطرح نشد 

و شايد دليل اصلي آن انتخابات باشد  .
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سینمای ایران و فیلمسازان ایرانی چگونه به جشنواره كن راه یافتند 

ارتباط فرانسوی
   سینمای ایران حضورش در كن را با جایزه شورای عالی تكنیك در بخش فیلم های كوتاه آغاز و حدود ۳۵سال 
بعد نخل طال را برای نخســتین و تا امروز آخرین بار دریافت كرد؛ نخل طالیی كه مهم ترین دستاورد سینمای 
ایران از كن بوده و كنارش می توان به 2 جایزه بهترین فیلمنامه اشاره كرد و بعد از آن یك جایزه بهترین بازیگر 
مرد و ۳جایزه دوربین طالیی و جایزه ویژه هیأت داوران و جوایزی از بخش های جنبی كن )هفته منتقدان، پانزده روز كارگردان ها و نوعی نگاه( مهم ترین 
دستاوردهای سینمای ایران از مهم ترین جشنواره سینمایی جهان هستند. نگاهی به حضور سینمای ایران در سال های اخیر در كن و فیلم هایی كه از ایران 
مورد توجه قرار گرفته اند نشان می دهد جز مورد خاص اصغر فرهادی، فیلم ها اغلب به دالیل سیاسی و نه سینمایی مورد توجه كن قرار گرفته اند. كن همیشه 
جشنواره مهمی بوده ولی این اهمیت نمی تواند مانع از مشاهده این حقیقت شود كه فرانسوی ها وقتی به سینمای ایران می رسند صرفا با دالیل سینمایی با 
آن طرف می شوند. در فهرست فیلم های ایرانی موفق در كن تعداد آثاری كه تقریباً فاقد ارزش های سینمایی هستند كم نیست؛ فیلم هایی كه نگاه سیاسی 
آنها را مورد توجه قرار داده است. در واقع اگر فیلم های عباس كیارستمی و اصغر فرهادی را از فهرست آثاری از كارگردان های ایرانی كه در كن درخشیده اند 
كنار بگذاریم، كارنامه سینمای ایران در كن چندان هم درخشان به نظر نمی رسد. چه در سال هایی كه مقلدان عباس كیارستمی می كوشیدند با حركت در 
مسیری امتحان پس داده برای خودشان اعتبار كسب كنند و چه در سال های اخیر كه تعدادی از ضعیف ترین فیلم های ساخته شده توسط كارگردان های 
ایرانی به دلیل حاشیه های سیاسی مورد توجه قرار گرفتند. البته كه در همه این سال ها چهره های شاخصی از سینماگران ایرانی به ضیافت كن راه یافتند؛ 
جشنواره ای كه روزگاری حضور در یكی از بخش های فرعی اش نیز می توانست اتفاقی مهم ارزیابی شود. مثل ابتدای دهه 90میالدی كه »بدوك« مجیدی و در 
»كوچه های عشق« سینایی و »زندگی و دیگر هیچ« كیارستمی راه را باز كردند. كیارستمی خیلی زود ارتفاع گرفت و در كمتر از ۵سال توانست مرتفع ترین 
قله جشنواره كن را فتح كند  بعد از نخل طالیی كه كیارستمی گرفت، گویی همه  چیز با مهم ترین جایزه فستیوال كن سنجیده می شد و پس از آن فیلم های 
ایرانی بارها از كن جایزه گرفتند و سینماگران ایرانی بارها داور بخش های مختلف این فستیوال شدند. درباره كیفیت این حضور اما حرف و حدیث زیاد است. 
در دوران افول سینمای جشنواره ای كه با درگذشت عباس كیارستمی و ترانسفر اصغر فرهادی، هنوز نتوانسته چهره جهانی تازه ای رو كند، برخی تنها با 
مخالف خوانی و تكیه بر عنوان »توقیف شده در ایران« به كن آمده اند و حتی جوایزی هم برده اند. به هر حال كن همچنان مهم ترین جشنواره سینمایی جهان 
است و حضور در آن برای هر سینماگری افتخار است. اینكه برخی كارگردان ها بیشتر از فوت و فن فیلمسازی راه و رسم ارتباط فرانسوی را یاد گرفته اند، 
احتماال خیلی مایه مباهات نیست ولی همین نام ها و همین فیلم ها و همین جوایز )كه اغلب از بخش های جنبی به دست آمده اند( رخداد به وجود می آورند 
و كارنامه می سازند. می ماند قضاوت تاریخ كه خیلی با حاشیه ها میانه ای ندارد و متن را در كانون توجه قرار می دهد . آن وقت از لشكر فیلمسازان متعلق به 
سینمای جشنواره ای نام های زیادی به جا نمی ماند. هرچند مرور آنچه بر حضور سینمای ایران در كن گذشته، نشان می دهد لحظات غرورآفرین و تاریخ ساز 

هم كم نداشته ایم. این شما و این تاریخچه حضور سینمای ایران در كن.

مهرنوش سلماسی 
روزنامهنگار

جشنواره کن

و ما ایرانیان

این شماره

موج نویی ها در كن 
ماجرا با فیلم های كوتاه شروع شد و چند سالی طول كشید  تا فیلم های بلند ایرانی هم به كــن راه یابند. فرخ غفاری با 1
سابقه سال ها حضور در فرانســه و فعالیت در سینما تك 
پاریس، با فیلم »شب قوزی« گام اول را برداشت و یك دهه 
طول كشــید تا موج نوی ســینمای ایران بــه راه بیفتد و یكی از نخســتین 
محصوالتش )فیلم »گاو« ساخته مهرجویی( در بخش پانزده روز كارگردان ها به 
نمایش درآید . هرچند كه شهرت جهانی گاو نه از جشنواره كن كه با حضور در 
فستیوال ونیز آغاز شد . مهرجویی با »پستچی« و »دایره مینا« هم حضور در كن 
را تجربه كرد. همچنان كه فرمان آرا هم با »شازده احتجاب« و »سایه های بلند 
باد« به كن رفت . »چریكه تارا«ی بهرام بیضایی هم گرچه بعد از پیروزی انقالب 
در فستیوال كن به نمایش درمی آید ولی قاعدتاً این حضور را باید در راستای 
موج نوی سینمای ایران در سال های قبل از انقالب ارزیابی كرد . در این سال ها 
هیچ فیلمی از سینمای ایران به بخش مسابقه جشنواره كن راه نمی یابد و فیلم ها 
در بخش های جنبی پذیرفته می شوند. سهراب شهیدثالث به عنوان مهم ترین 
چهره جهانی سینمای ایران در دهه 70 میالدی هم در برلین كشف می شود و 
می درخشد و چهره می شود و هنگامی كه در دهه 80 میالدی به كن می رود 
فیلمش محصول سینمای آلمان است. در این سال ها حضور فیلمی چپ گرا از 
كارگردانی با نام مستعار رفیق پویا هم در كن جالب توجه است.  در این سال ها 
هنوز خبری از عباس كیارستمی در كن نیست. مهرجویی سه بار به كن می رود 
و مسعود كیمیایی هم با فیلم »سفرسنگ« راهی این فستیوال می شود. پس از 
پیروزی انقالب و در دهه 80 میالدی، جشنواره سه قاره نانت و لوكارنو و كارلو 
وی واری، اوج تالش های به ثبت جهانی رسیده سینمای نوین ایران است. بخش 
بین الملل فارابی تالش خودش را می كند ولی هنوز كن حاضر به رخ نشان دادن 

نشده است.
سینمای ایران برای اولین بار با فیلم »كورش كبیر« ساخته مصطفی فرزانه در 
بخش مسابقه فیلم های كوتاه جشنواره كن سال 1961 حضور یافت و پس از آن 
در دومین حضور درسال 1964، فیلم »طلوع فجر« ساخته احمد فاروقی قاجار 
در بخش مسابقه فیلم های كوتاه حضور یافت و جایزه شورای عالی تكنیك را 

نیز دریافت كرد.

در همین سال، نخستین فیلم بلند ایرانی »شــب قوزی« ساخته  فرخ  غفاری 
در بخش هفته منتقدان به نمایش درآمد. سینمای ایران پس از 6سال غیبت 
و در سال 1971 با فیلم گاو ســاخته  داریوش مهرجویی در بخش پانزده روز 
كارگردان ها حضور یافت. مهرجویی در ســال بعد نیز یعنی در 1972، فیلم 
پســتچی را در بخش پانزده روز كارگردان ها به نمایــش درآورد. فیلم كوتاه 
انیمیشن »شهر خاكستری« ساخته فرشید مثقالی، سینمای ایران را درسال 
1973 در بخش پانزده روز كارگردان ها نمایندگی كرد. ســال 197۵ شاهد 
حضور فیلم شازده احتجاب ساخته  بهمن فرمان آرا و فیلم انیمیشن »تداعی« 
ساخته  نورالدین زرین كلك در بخش پانزده روز كارگردان ها بود. فرمان آرا بار 
دیگر با فیلم »سایه های بلندباد« در سال1979 در بخش هفته منتقدین حضور 
یافت. بهرام بیضایی با فیلم چرتكه تارا نخستین حضور پس از انقالب ایران را در 
بخش نوعی نگاه در سال1980 رقم زد و درهمین سال، سهراب شهیدثالث نیز 
با فیلم »نظم« و البته به عنوان محصول آلمان در بخش پانزده روز كارگردان ها 
حضور داشت. رفیق پویا،  با فیلم »دفاع  ازخلق«  به عنوان محصول ایران و آمریكا 
در سال1981 در بخش پانزده روز كارگردان ها حاضر بود و قاسم ابراهیمیان 
نیز »خواستگاران« را به عنوان محصول آمریكا درهمان بخش در سال1988 

به جشنواره كن برد.

دوران افول
بعد از یك دهه حضور مرتب و مكرر فیلم های ایرانی در كن، به  مرور ســینمای ایران جذابیتش را برای مدیران كن از دست 3
می دهد. استفاده از اعتبار و سبك و سیاق كیارستمی هم به 
نهایتش می رسد و حاال دیگر فیلم های ایرانی تازگی ای برای كن 
ندارند. مؤلفه های سینمای جشنواره ای ایران حاال تكراری و كلیشه ای شده است و 
به مرور جای فیلم ایرانی باید به صرف حضور كارگردان ایرانی االصل دلخوش بود  . 
گاهی سوژه این فیلم ها به ایران مرتبط است و گاهی هم نه. ایرانی ها به عنوان داوران 
بخش های جنبی حاضرند و حاال پوشش اخبار حضور فیلم های ایرانی حاضر در بازار 
كن هم مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد. جالب اینكه بازگشت به بخش مسابقه و 
نامزدی نخل طال هم با كیارستمی امكان پذیر می شود. این بار البته با فیلم هایی كه 
تنها شناسنامه كارگردانشان ایرانی است و هیچ ارتباطی با سینمای ایران ندارند  . 
حضور فیلم هایی از كارگردان های ایرانی در كن به دالیل سیاسی از همین سال ها 

شدت می گیرد. طوری كه به نظر می رسد سیاست جای سینما را گرفته است.
در سال2006 هیچ فیلمی از ایران در جشنواره پذیرفته نشد اما مرجان ساتراپی، 
نویسنده ایرانی مقیم فرانسه داور بخش نوعی نگاه و شهال رستمی، خبرنگار ایرانی 

رادیو فرانسه نیز از اعضای هیأت داوری فیپرشی جشنواره كن بودند.
در سال2007 نیز سرانجام تنها فیلم 3دقیقه ای »گریه ها« ساخته عباس كیارستمی 
در یك مجموعه  فیلم به مناسبت شصتمین دوره  جشنواره كن به نمایش درآمد و 
نیكی كریمی نیز به عنوان داور بخش سینه فونداسیون و فیلم های كوتاه انتخاب شد.

مرجان ساتراپی فیلم »پرسپولیس« را به عنوان محصول فرانسه در بخش مسابقه 
و رامین بحرانی فیلمســاز ایرانی تبار مقیم آمریكا نیز فیلم »اوراقچی« را به عنوان 

محصول آمریكا در بخش پانزده روز كارگردان ها به نمایش درآوردند.
در سال2008، »ترانه تنهایی تهران« ساخته سامان سالور به عنوان تنها فیلم ایرانی 

برای بخش پانزده روز كارگردان ها انتخاب شد.

 در سال2009 فیلم بهمن قبادی با نام »چه كسی از گربه های ایرانی خبر داره؟« 
به عنوان تنها نماینده ســینمای ایران در بخش نوعی نگاه حضور داشــت و فیلم 
ســینمایی »زمزمه با باد« كه نخستین فیلم بلند شــهرام علیدی است در بخش 
هفته منتقدان شصت ودومین دوره جشــنواره به نمایش درآمد. سال2010 نیز با 
انتخاب فیلم »رونوشت برابر اصل« در بخش رسمی جشنواره  كن، عباس كیارستمی 
برای نهمین بار در جشنواره  فیلم كن حضور داشت.»به امید دیدار« ساخته محمد 
رسول اف در بخش نوعی نگاه و مســتند »این یك فیلم نیست« ساخته  مشترك 
مجتبی میرطهماسب و جعفر پناهی در خارج از مسابقه  بخش رسمی كن به نمایش 
درآمدند. در سال2012 عباس كیارستمی كارگردان ایرانی در جشنواره  كن با فیلم 
»مثل یك عاشق« به عنوان محصول مشترك ژاپن و فرانسه برای دریافت جایزه نخل 

طال رقابت كرد و دهمین حضورش را تجربه كرد.

كیارستمی وارد می شود
دهه 90 میالدی دهه عباس كیارستمی است.  دورانی كــه فرانســوی ها شــیفته فیلم های 2
كیارستمی می شوند و بعد از درخشش »زندگی 
و دیگر هیچ« برای نخســتین بــار فیلمی از 
سینمای ایران به بخش مسابقه اصلی كن راه می یابد. مدیران كن امید 
بسیار به برگزیده شدن »زیر درختان زیتون« داشتند ولی كلینت 
ایستوود، رئیس هیأت داوران كن در آن سال، دیگر داوران را متقاعد 
كرد نخل طــال را به تارانتینو بــرای »پالپ فیكشــن« بدهند و نه 
كیارستمی جایزه ای گرفت و نه حتی كیشلوفسكی كه با »قرمز« در 
كن حاضر بود. فرانسوی ها از اینجا یك نخل طال به كیارستمی بدهكار 
شــدند و به همین دلیل حاضر شــدند تا آخریــن لحظه منتظر 
»طعم گیالس« بمانند  . فیلمی كه به دلیل مضمونش در ایران توقیف 
شده بود و در نهایت هم با مساعدت وزارت خارجه از كشور خارج شد 
تا مهم ترین دستاورد سینمای ایران در كن با حضوری دقیقه نودی به 
دست  آید. مورد عباس كیارستمی و توجه جهانی به فیلم هایش یكی 
از فرازهای مهم سینمای جشنواره ای ایران است. نخل طالی طعم 
گیالس با گشایش هایی در عرصه سیاست و اجتماع همراه شد . بعد از 
این درخشش فضا برای حضور گسترده فیلم های ایرانی در كن فراهم 
شد و دستیاران كیارستمی و دنباله روهایش با فیلم هایشان به كن 
رفتند. حتی جنجالی ترین فیلمساز دهه60 هم در دهه70 شمسی به 
سودای تكرار موفقیت های كیارستمی، سبك و سیاق فیلمسازی اش 
را عوض كرد . ترافیك فیلم های ایرانی در كن در این دوره سنگین تر از 
همیشه شد   . در این سال ها كیارستمی بارها داوری بخش های مختلف 
جشنواره كن را می پذیرد و فیلم های ایرانی جوایز متعدد و متنوعی 

می گیرند. هرچند دیگر خبری از نخل طال نیست.
ســینمای نوین ایران برای نخســتین بار در ســال1991 با فیلم 

»دركوچه های عشق« ساخته خسرو سینایی در بخش نوعی نگاه 
حضور یافت. سال1992 سالی پربار برای سینمای ایران در كن بود. 
فیلم كوتاه انیمیشن »قلب« ساخته سعید مجاوری در بخش مسابقه 
فیلم های كوتاه كن حضور یافت و عباس كیارستمی زندگی و دیگر 
هیچ را در بخش نوعی نگاه به نمایش درآورد و 2جایزه معتبر »جایزه 
روسلینی« و جایزه »بهترین فیلم بخش نوعی نگاه« را دریافت داشت.

فیلم »بدوك« ساخته مجید مجیدی در بخش پانزده روز كارگردان ها 
حضور یافت و 10فیلم انیمیشن ایرانی نیز در بخش »سینما همیشه« 

روی پرده رفتند. بنیاد سینمایی فارابی نیز در همین سال با اختصاص 
فضایی به عرضه و بازاریابی فیلم های ایرانی در بازار فیلم كن پرداخت 

كه تا به امروز همه ساله در این بازار حضور داشته است.
عباس كیارســتمی در سال1993 بر مســند داوری جشنواره كن 
نشست و ســال پس از آن، فیلم »زیر درختان زیتون« را در بخش 
مسابقه كن به نمایش درآورد. ابراهیم مختاری نیز همان سال، فیلم 
»زینت« را در بخش هفته منتقدین عرضه كرد. محسن مخملباف 
نیز در سال199۵ برای نخستین بار به كن پا گذاشت و 2فیلم »نوبت 

عاشقی« و »سالم سینما« در بخش نوعی نگاه حضور یافت. جعفر 
پناهی نیز در همین ســال با فیلم »بادكنك سفید« به پدیده كن 
تبدیل شد. این فیلم جایزه معتبر دوربین طالیی، جایزه بهترین فیلم 
بخش پانزده روز كارگردان ها را و جایزه فیپرشی )فدراسیون منتقدین 

بین المللی سینما( را دریافت داشت.
»گبه« ساخته  محسن مخملباف در بخش نوعی نگاه جشنواره  كن 
سال1996 به نمایش درآمد و در سال1997 سینمای ایران مهم ترین 
جایزه  تاریخ سینمای خود در آن مقطع، یعنی نخل طالی بهترین 
فیلم جشــنواره را برای طعم گیالس ســاخته  عباس كیارستمی 

دریافت داشت.
امیر نادری نیز در همین ســال »ای بی ســی منهتن« را به عنوان 
محصول آمریكا در بخــش نوعی نگاه به نمایش درآورد. ســمیرا 
مخملباف نیز در ســال1998 پا به جشــنواره كن گذاشت و فیلم 
»سیب« را در بخش نوع نگاه عرضه داشت. فیلم كوتاه »گناه اول« 
ساخته فهمیه ســرخابی نیز در همین سال در بخش تازه تأسیس 
سینه فونداسیون به نمایش درآمد. »قصه های كیش« ساخته ناصر 
تقوایی، محســن مخملباف و ابوالفضل جلیلی با جنجال بسیار در 
بخش مسابقه كن روی پرده رفت. فیلم كوتاه »دایره« ساخته محمد 
شیروانی نیز در همین سال در بخش هفته منتقدین حضور یافت. 
سمیرا مخملباف نیز در همین ســال بر مسند داوری كن نشست. 
سمیرا در سال 2000 فیلم »تخته ســیاه« را در بخش مسابقه به 
نمایش گذاشت و جایزه هیأت داوران را نیز دریافت داشت. بهمن 
قبادی با فیلم »زمانی برای مستی اســب ها« در بخش پانزده روز 
كارگردان ها و حسن یكتاپناه با فیلم »جمعه« در بخش نوعی نگاه 
حضور یافت و به طور مشترك جایزه دوربین طالیی سال2000 را 
دریافت داشتند. قبادی، 2 جایزه فیپرشی و سینمای هنر و تجربه 
را نیز به خود اختصاص داد. محسن مخملباف در سال2001 با فیلم 
»سفر قندهار« در بخش مســابقه حضور یافت و جایزه كلیسای 

جهانی را نیز دریافت كرد.
عباس كیارستمی با فیلم »ای بی ســی آفریقا« در بخش خارج از 

مســابقه حضور یافت و رضا میركریمی با فیلم بلند »زیر نور ماه« و 
علی محمد قاســمی با فیلم كوتاه »غریبه و بومی« در بخش هفته 
منتقدین ســال پرباری را برای ســینمای ایران در كن رقم زدند و 
میركریمی جایزه بهترین فیلم بخش هفته منتقدین را هم گرفت. 
در سال2002، عباس كیارســتمی با فیلم »ده« در بخش مسابقه، 
داریوش مهرجویی با فیلم »بمانی« در بخش نوعی نگاه، بهمن قبادی 
با فیلم »آوازهای سرزمین مادری ام« در بخش نوعی نگاه و 2فیلم 
كوتاه »چت« ساخته شادمهر راســتین و »گیوتین« ساخته بهرام 
عظیم پور در بخش پانزده روز كارگردان های جشــنواره كن حضور 
پیدا كردند و قبادی كه داوری بخش دوربین طالیی را به عهده داشت، 
جایزه فرانسوا شالیه را برای »آوازهای سرزمین مادری ام« دریافت 
كرد. كیارستمی داوری بخش فیلم های كوتاه و سینه فونداسیون را 
عهده دار بود. سمیرا مخملباف با فیلم »پنج عصر« در بخش مسابقه 
جشــنواره كن 2003 حضور یافت و 2جایزه هیأت داوران و جایزه 

كلیسای جهانی را از آن خود ساخت.
جعفر پناهی با فیلم »طالی سرخ« جایزه هیأت داوران بخش نوعی 
نگاه را گرفت و پرویز شهبازی با »نفس عمیق« در بخش پانزده روز 
كارگردان ها و محمد حقیقت با »دو فرشته« در بخش هفته منتقدین 
سالی  موفقیت آمیز را برای سینمای ایران به ارمغان آوردند. سال2004 
نیز 4 فیلم ایرانی را در جشنواره فیلم كن شاهد بود. عباس كیارستمی 
با فیلم »پنج« و »10 روی ده« در بخش رسمی، محسن امیریوسفی 
با »خواب تلخ«، بهروز افخمی با »گاوخونــی« در بخش پانزده روز 
كارگردان ها، حضور داشته كه امیر یوسفی تقدیرنامه هیأت داوری 
دوربین طالیی و جایزه نگاه جوان بخش  پانــزده روز كارگردان ها را 
دریافت كرد. در سال200۵، عباس كیارستمی ریاست هیأت داوری 
جایزه دوربین طالیی را به عهده داشت و نیكی كریمی با فیلم »یك 
شب« در بخش نوعی نگاه و محمد رسول اف با فیلم »جزیره آهنی« 
در بخش پانزده روز كارگردان ها حضور داشتند و خانه سینما نیز برای 
نخستین و آخرین بار در دهكده بین المللی جشنواره پاویون ایران را 

راه اندازی كرد.

فرهادی به جای كیارستمی
بعد از یك دهه افول، حضور ســینمای ایران در جشنواره كن  دوباره پررنگ می شود.  مهم ترین نماینده سینمای ایران در این 4
سال ها اصغر فرهادی است كه به عنوان چهره ای بین المللی با 
انبوهی از افتخارات جهانی )از خــرس طالیی برلین تا جایزه 
اسكار( به كن می آید. نخستین حضور فرهادی در كن با فیلم »گذشته« یك جایزه 
بهترین بازیگر زن را برای فیلمش به همراه می آورد و در گام دوم با »فروشنده« جایزه 
بهترین فیلمنامه و بازیگر مرد را به دست می آورد و امسال هم با فیلم »قهرمان« در 
بخش مسابقه حاضر اســت.  فرهادی تنها كارگردان ایرانی اســت كه در هرچهار 
حضورش در كن نامزد دریافت نخل طال بوده است. جز فرهادی، پناهی هم یك بار در 
بخش مسابقه حاضر بوده و جایزه بهترین فیلمنامه را دریافت كرده و دیگر فیلم های 
ایرانی این سال ها در بخش های جنبی كن به نمایش درآمده اند. رویكرد مدیران كن 
در انتخاب فیلم های ایرانی برای حضور در فستیوال بیشتر سیاسی بوده تا سینمایی. 
می شــود از فیلم »ناهید« و فیلم كوتاه »حیوان« و حتی فیلم متفاوت »وارونگی« 
به عنوان كشف های معمول كن از دل آثار كارگردان های جوان و كمتر شناخته شده 
نام برد ولی در عوض برخی از فیلم ها بیشتر به دلیل حاشیه های سیاسی مورد توجه 

قرار گرفته اند؛ اتفاقی كه البته در تاریخ كن مسبوق به سابقه است.
اصغر فرهادی در سال2013 با فیلم فرانســوی زبان »گذشته« نخستین حضور 
خود را در بخش اصلی كن تجربه كرد و این فیلــم در نهایت جایزه بهترین بازیگر 
زن جشــنواره را برای برنیس بژو به ارمغان آورد. »بیشــتر از دو ساعت« ساخته 
علی عســگری و »دوئت« نوید دانش به ترتیب در بخــش رقابتی فیلم های كوتاه 
و سینه فونداسیون كن حضور داشتند. شــصت و هفتمین جشنواره فیلم كن در 
ســال2014 نیز در حالی برگزار شــد كه لیال حاتمی بازیگر ایران یكی از اعضای 
هیأت داوران بخش رقابتی اصلی بود و عباس كیارستمی هم ریاست هیأت داوران 
بخش فیلم كوتاه و سینه فونداسیون را برعهده داشت و در جشنواره سال201۵ نیز 
فیلم »ناهید« به كارگردانی آیدا پناهنده در بخش نوعی نگاه پذیرفته شد و فیلم 

»كشتارگاه« ساخته بهزاد آزادی نیز در بخش سینه فونداسیون حضور داشت.
در جشنواره سال 2016 كن كه همزمان با شصت و نهمین دوره این رویداد سینمایی 
بود، كتایون شهابی، تهیه كننده ایرانی یكی از اعضای هیأت داوران بخش رقابتی به 
ریاست جروج میلر بود و اصغر فرهادی با فیلم فروشنده یكی از نامزدهای نخل طال بود و 
فیلم »وارونگی« از بهنام بهزادی نیز در بخش نوعی نگاه حضور داشت. فیلم »فروشنده« 
توانست در این رویداد سینمایی جایزه بهترین فیلمنامه را برای فرهادی و جایزه بهترین 
بازیگر كن را برای شهاب حسینی به ارمغان بیاورد. در هفتادمین جشنواره فیلم كن 

در سال2017، سینمای ایران در بخش رقابتی نماینده ای نداشت اما فیلم »لِرد« از 
محمد رسول اف در بخش نوعی نگاه جایزه بهترین فیلم را به خود اختصاص داد. فیلم 
تجربی »24 فریم« آخرین ساخته عباس كیارستمی در بخش ویژه هفتادمین سال 
برگزاری كن به نمایش گذاشته شــد. »حیوان« ساخته بهمن و بهرام ارك در بخش 
سینه فونداسیون و فیلم »وقت ناهار« از علیرضا قاسمی نیز در بخش فیلم كوتاه روی 
پرده رفتند.از جعفر پناهی در سال 2018 فیلم »3 ُرخ« به بخش مسابقه كن راه یافت 
و این فیلم در نهایت جایزه بهترین فیلمنامه كن را به صورت مشترك با فیلم »الزاروی 
خوشحال« ساخته آلیس رورواشر كسب كرد. در این سال »همه مي دانند« فرهادي 
نامزد نخل طال بود و به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره به نمایش درآمد.  سال2019 
سینمای ایران هیچ نماینده ای در كن نداشت نداشت و هفتادوسومین جشنواره كن 
در سال2020 نیز به سبب شیوع ویروس كرونا برگزار نشد و مدیران كن تنها به یك 
رویداد سه روزه در فضای باز با نمایش تنها چند فیلم كوتاه و بلند در اواخر ماه اكتبر 
بسنده كردند. نسخه ترمیم شده فیلم »شطرنج باد« ساخته محمدرضا اصالنی قرار بود 
به مناسبت سی امین سالگرد فعالیت بنیاد مارتین اسكورسیزی در بخش كالسیك كن 
2020 به نمایش گذاشته شود؛ اتفاقی كه آورده اش برای ایرانیان دسترسی به نسخه 
باكیفیت فیلم اصالنی بود . امسال هم همه چشم ها به قهرمان فرهادی دوخته شده 
است. بعد از كیارستمی، شاخص ترین كارگردان ایرانی در عرصه های جهانی فرهادی 
بوده و كن هم قبال نشــان داده به آثار كارگردان »جدایی نادر از سیمین« عالقه مند 
است. كارگردانی كه درخشش بین المللی اش را در برلین آغاز كرد، جوایز گلدن گلوب 
و اسكار را برد و مثل ســرداری فاتح به كن آمد. این چهارمین دورخیز فرهادی برای 
دریافت نخل طالی كن است و شاید این بار بشود و بعد از نخل طالی طعم گیالس، بار 

دیگر همای سعادت كن روی شانه های یك كارگردان ایرانی بنشیند.

نیكي كریمي، داور بخش سینه فونداسیون و فیلم هاي كوتاه كن 2007

شهاب حسیني بهترین بازیگر كن 2016

معرفي فیلم »گاو« در كاتالوگ جشنواره كن 1971

عباس كیارستمي، برنده جایزه نخل طال از كن 1996
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تلويزيون؛ ضلع سوم داربي
صداوسيماكهتوسطيحييگلمحمديوشاگردانشتحريمشدهاينروزهاپرسپوليسواستقاللراباهمميزند

دعواي تلويزيون با مســئوالن پرسپوليس اين روزها حســابي باال گرفته و در آستانه 
داربي تهران به اوج خودش رسيده است. پرسپوليسي ها چند هفته اي است از مسئوالن 
تلويزيون گله مند هستند و بناي ناسازگاري را با دوربين هاي صداوسيما گذاشته اند. بعد 
از اتفاقاتي كه در برنامه »فوتبال برتر« براي افشين پيرواني رخ داد پرسپوليسي ها با انتقاد 
شديد از اين برنامه، دوربين هاي تلويزيوني را تحريم كردند و ديگر هيچ يك از مسئوالن و 
مربيان اين تيم جلوي دوربين هاي صداوسيما حاضر نشدند. در آخرين بازي پرسپوليس 
هم يحيي گل محمدي دوربين هاي تلويزيوني را از تصويربرداري نشست خبري خودش 
محروم كرد تا اين غائله بيشــتر باال بگيرد. اهالي جام جم در مقابل اين اقدامات ساكت 

نماندند و مجري »فوتبال برتر« در آخرين برنامه اش كنايه هايي را نثار پرسپوليسي ها 
كرد كه به نظر مي رسيد سمت وسوي صحبت هاي او بيش از آنكه به سمت يحيي باشد به 
سمت پيرواني يا ديگر مسئوالن باشگاه است. همزمان در يكي دو برنامه فوتبالي ديگر در 
تلويزيون هم انتقاداتي نسبت به پرسپوليسي ها مطرح شد و جالب اينكه يكي از مجريان 
فرهاد مجيدي را هم به گل محمدي چسباند و هر دوي آنها را با اين بهانه كه شهرت خود را 
مديون رسانه ها و به خصوص تلويزيون هستند به تيغ انتقاد كشيد. او خطاب به مجيدي 
و گل محمدي گفت: »چطور زماني كه با پخش بازي هايتان به شهرت رسيديد تلويزيون 
خوب بود؟« و البته به اين نكته بي توجه ماند كه آنتن تلويزيون اين روزها بيشتر به درد 

رسيدن به شــهرت منفي مي خورد و كامنت هايي كه مردم نثار مجريان - به خصوص 
مجريان برنامه هاي فوتبالــي- مي كنند خود گواه اين مدعاســت. فرهاد مجيدي كه 
غيبتش در نشست هاي خبري داليل ديگري داشــته و ربطي به مخالفت با صداوسيما 
ندارد، احتماال بعد از اين اظهارنظرها به صف دشمنان تلويزيون اضافه خواهد شد. يحيي 
هم كه همچنان بر موضع خودش و البته موضع باشگاهش پافشاري مي كند. با اين اوصاف 
شايد امروز و فردا در متن و حاشيه داربي بزرگ تهران شاهد اتفاقات عجيب و غريبي از 
سوي طرفين باشيم. اتفاقاتي كه از همين بعدازظهر امروز با نشست خبري سرمربيان 2 

تيم آغاز مي شود.

20

بسياري از كارشناسان با نااميدي نتايج كاروان ايران در 
المپيك را پيش بيني مي كنند  اما عليرضا رضايي، معتقد است 

كشتي از آبروي ورزش ايران دفاع مي كند 

بررسي شيوه انتخاب بهترين 
بازيكن جام و تيم منتخب 

يورو 2020

 در هفته پاياني ليگ يك 3تيم 57 امتيازي هستند
  صعود فجرسپاسي 99درصد قطعي است

 تيم دوم هم تهراني خواهد بود

   كشتي آزاد
 يك طال مي گيرد 

   دوناروما 
چگونه بهترين شد

   بعد از7 سال 
شيراز در يك قدمي ليگ برتر

19 18



18
2 3 0 2 3 6 0  چهارشنبه 23 تير 1400   شماره 8269 2

عراق هم از ایران سبقت گرفت
حداقلورزشگاهآزادیرامجهزبهVARمیکردید

مسابقاتانتخابیجامجهانی2022قراراستازشهریورماهپی
گرفتهشود.دراینبینیکیازشروطکنفدراسیونفوتبالآسیا
برایاعطایمیزبانیبازیهاایناســتکهکشــورهابهفناوری
کمکداورویدیوییمجهزشدهباشند.بههمیندلیلهمخیلیها
شانسایرانرابرایکسبمیزبانیدراینمسابقاتضعیفارزیابی
میکنند.ایندرحالیاســتکهعراقهمبامشکالتیشبیهماو
حتیبسیاربدترازآنمواجهاســت؛تاجاییکهآنهاحتیپیش
ازالزامیشــدناســتفادهازVARهمحقمیزبانینداشتند.با
اینحالرســانههایعراقیازاقدامضربتیبــرایمجهزکردن
استادیومبصرهبهاینسیستمخبردادهاندتابلکهبهانهازدست

AFCخارجشود.
البتهعراقیهابایدامیدوارباشــندقولمدیرانشــانمثلقول

مدیرانایرانینباشد.اینجا3سالقبلقراربودVARازنیمفصل
دوملیگبرتربیایدواالنهمدقیقاهمــانوعدهرادادهاند.روز
یکمدیماه97داودرفعتی،رئیسوقــتدپارتمانداوریقول
دادهبودکمکداورویدیوییازنیمفصلدوملیگهجدهممورد
بهرهبرداریقراربگیرد.دوسالونیمازانجامآنمصاحبهگذشته
وحاالعزیزیخادم،رئیسفدراســیونفوتبالازورودVARبه
فوتبالایرانازنیمفصلدوملیگبیســتویکمخبرمیدهد.به
اینترتیباگرقرارباشدAFCسرحرفشدرموردالزامیبودن
استفادهازاینسیستمباقیبماند،مابهطورداوطلبانهقیدمیزبانی
درمرحلهبعدیانتخابیجامجهانیرازدهایم.پرسشاینجاست
کهآیانمیشددراینفاصلهحداقلورزشگاهآزادیرامجهزکرد

تابختمیزبانیتیمملیازبیننرود؟

نکتهبازي

آماربازي

ايندوانتخاببههمنميآيند

خوبكاركنتاسربلندباشي

ايرانيبخر،اليكببر

هرنقدونظريکهدرموردفدراسیون
فوتبالومدیرانجدیدشداشــته
باشــیم،بــازبرگزیــدنمهدي
مهدويکیــابهعنوانســرمربي
جدیدتیمامیدکارخوبياست.کیا
همراهباعليکریميدررقابتانتخاباتي
فدراسیونحضورداشتوشکستخورد.درنتیجهتصمیمبراي
استفادهازتجارباوقابلتحسیناست؛مخصوصاکهآقامهدي
عالقهویژهايهمرويکاردرتیمهايپایهدارد.همهاینهادرست؛
امانميفهمیمچطورممکناســتسیستميکهمهدويکیارا
برايسرمربیگريتیمامیدانتخابميکند،برايمدیریتهمین
تیمســراغداریوشمصطفويبرود.ایــندوانتخاببدجوري
ناهمگونهستند.حتياگربنابهادعايفدراسیونفوتبالداریوش
مصطفويازسويکمیتهمليالمپیکبهآنهاتحمیلشدهباشد،

اینمسئلهجايدفاعنداردوحتيعذربدترازگناهاست.

اینهفتههاحسینحسینيباردیگر
بهسنگرباناولاستقاللتبدیل
شدهوعملکردخوبيهمدراین
تیمدارد.اودر5بازياخیرآبيها
تنهایکگلدریافتکردهاست.به
اینترتیبرشیدمظاهريکهدرقامت
ناجيجذبشدهبود،نیمکتنشینشدهاست.فوتبالبههمین
سادگياست.هیچپیچیدگيخاصيندارد.اگرخوبباشي
حقتراميگیري.محالاستیکمربيبرايطوالنيمدت
بيدلیلروينامیکبازیکنشایستهخطقرمزبکشد،چرا
کهپیشازهرچیزدیگريمنافعخوداوبهخطرخواهدافتاد.
رسانههاهمهمینطورهستندواگردردرازمدتبخواهندقلب
واقعیتکنند،ازچشممردمميافتند.حسینياینروزهاخوب
شدهوازاوتجلیلميشود؛درستبرعکسروزهایيکهبدبود

وموردانتقادقرارميگرفت.بههمینسادگي.

حضورعلیرضابیرانونددربواویشتاي
پرتغال،نخستینتأثیرشراروي
صفحهاینســتاگراماینباشگاه
گذاشــتهاســت.در24ساعت
ابتدایياعالماینخبــر،10هزار
نفربهتعداددنبالکنندگاناینصفحه
افزودهشدهاست.پیجباشــگاهپرتغاليتاقبلازاینکمتراز
100هزارفالوورداشــت،اماجذببیرانوندتنورراگرمکردو
باعثشدصفحهبواویشتاکميجانبگیرد.اینتجربهقبالدر
موردمهديطارميوباشگاههايریوآوهوپورتوونیزعلیرضا
جهانبخشوبرایتونتکرارشدهبود.بهطورکليبهنظرميرسد
افزایشدنبالکنندهبهمزایايخریــدبازیکنانایرانيافزوده
شدهاست.اگرستارههايشرقآسیاباحضورشاندرتیمهاي
اروپایيباعثکمکتجاريهنگفتبهآنهاميشوند،اینجاما
فقطیکالیکناقابلدربساطداریمکهآنراتقدیمميکنیم.

متريكا

پرونده فصل جاري رقابت هــاي فوتبال ليگ 
دسته اول ايران دوشــنبه هفته آينده بسته 
مي شــود و نكته جالب توجه اين است كه قبل 
از هفته آخــر 3تيم 57امتيازي هســتند كه 
2تيم راهي ليگ برتر خواهند شــد. هم اكنون 
فجرسپاسي با امتياز 57و تفاضل 17صدرنشين 
اســت. هوادار با همين تعداد امتياز و تفاضل 
15در رده دوم جدول قــرار دارد و بادران هم 
با همين تعداد امتياز ســوم است و تفاضل اين 
تيم 12اســت.  جز اين 3تيم، ديگر مدعيان در 
 هفته پاياني شانســي براي صعود به ليگ برتر

 ندارند.

  شاهين بوشــهر، مس كرمان؛ شكست در 
گام هاي آخر

درهفتــهماقبلآخــرلیگیککهروزدوشــنبه
برگزارشد،شکستشــاهینبوشهرومسکرمان
ازمهمتریناتفاقاتبودکهایندوتیمراازکورس
رقابتبرايصعودخارجکرد.شــاهینومسکه
هردوســابقهچندیندورهحضــوردرلیگبرتر
رادارنددرفاصلــه2هفتهتاپایانمســابقاتدر
جمعمدعیانصعودقرارداشــتندوفاصلهآنهابا
صدرنشــینهابهترتیبیکو2امتیازبود.شاهین
اینهفتهمیهمانفجرسپاســيبودومسکرمان
همازهــوادارمیزبانيميکرد.یعنــيهردوتیم
ميتوانســتندبابرتريمقابلحریفمستقیمشان
ازآنهاســبقتبگیرند.اماایندوبازي6امتیازي
باپیروزيفجرسپاســيوهوادارتمامشدتامسو
شاهینازگردونهخارجشوند.مسکرماندراین
فصلهفتههايزیاديصدرنشینلیگیکبوداما
درهفتههايپایانينتایجخوبينگرفتودرنهایت
باشکستخانگيعجیبمقابلهوادارشانسصعود

رابهطورکاملازدستداد.

  بازگشت فجر؛ 99درصد
درهفتهپایانــيقرعهتیمهايفجرسپاســيوهوادار
بهمراتبراحتترازتیمبادراناستوبهنظرميرسداگر
دچارلغزشنشوندراهآسانتريبرايصعودبهلیگبرتر
دارند.بهخصوصفجرسپاسيکههفتهپایانيدرخانه
تیمگلریحانبهمیدانخواهدآمدوکاربسیارآساني
برايکســب3امتیازخواهدداشت.گلریحاندرقعر
جدولقرارداردوبهدستهدومسقوطکردهواینهفته
همدرمصافباشهرداريآستارا6باردروازهاشبازشد.
اینتیمپرحاشیهکهازمشکالتماليفراوانيرنجميبرد
درهفتههايپایانيحتيبرايبهمیدانفرستادنیک
تیمکاملهمکمبودبازیکندارد!بهاینترتیببهنظر
ميرسدیکپیروزيپرگلدرانتظارفجرسپاسياست
واینتیمقدیميکههوادارانفوتبالخاطراتزیادي
ازآندارندصعوددوبارهاشبهلیگبرترقطعياســت.
شهرشیراز7سالاستنمایندهايدرلیگبرترندارد
وفجرسپاسيکهدرپایانلیگسیزدهمسقوطکرده
بودفصلآیندهدوبارهشیرازرابهسطحاولبرميگرداند.

  شانس هوادار بيشتر از بادران
درهفتهپایانيهوادارهمدرخانهمیزبانشهرداري
آســتاراخواهدبود،تیميکهخیالشازبابتبقادر
جدولبازيهاراحتشدهاســت.اماتیمبادرانباید
درانزليبهمصافملوانبرود.ملواناگرچهشــانس
صعودبهلیگبرترراازدستدادهوليهمیشهدرخانه
تیميخطرناكبرايهمهتیمهاست.درصورتيکه
فجرسپاسيوهواداردربرابرحریفانخودپیروزشوند
بادرانکارســختيبرايصعودبهلیگبرترپیشرو
خواهدداشت،چونتفاضلگلاینتیم3گلنسبت
بهتیمهوادارو5گلنسبتبهتیمفجرسپاسيکمتر
است؛البتهدرفوتبالوقوعهراتفاقيمحتملبهنظر
ميرسد.بازيهايهفتهپایانيروزدوشنبه28تیرماه

بهشکلهمزمانبرگزارخواهدشد.

درآســتانهبازيحســاسپرسپولیسو

استقاللدرجامحذفيمقایسهآمارهاي55.5
ایندوتیمدرسایتمتریکانشانميدهد
کهپرســپولیسدرآیتمهايشــوتدر
چارچوب،دقتشوت،شوتمواجهشده،نرختبدیلشوتبهگل،نبرد
پیروز،مالکیتتوپ،دقتپاس،دریبلموفقوموفقیتدرنبردهاتیم
بهترينسبتبهاستقاللبودهاست.البتهدرنبردهايتنبهتنآمار2تیم
بسیارنزدیکاســت.دراینبخشعدد54/7برايپرسپولیسو54/4
براياستقاللبهثبترسیدهاست.آمار2تیمدرمالکیتتوپهمنشان
ميدهدپرسپولیسبازيهايمالکانهترينسبتبهرقیبشداشتهاست.
سرخپوشاندرمالکیتتوپمیانگین55/5درصدرادربازيهایشانبهجا

گذاشتهاندامامیانگیناستقالليهااز50/5فراترنميرود.

امااستقاللهمبهگواهآمارهايمتریکادر

چندآیتمازپرســپولیسبرتربودهوآمار500
بهترينسبتبهسرخپوشانبهجاگذاشته
است.آبيهادرشــوت،تعدادپاس،نبرد
هوایيوتکلموفقتیمبهترينسبتبهپرسپولیسبودهاند.جالباستکه
استقاللدرهربازي11/7شوتبهدروازهحریفانزدهکهاینآماربهتري
نسبتبه11/3شوتپرسپولیساستاماشــوتهايداخلچارچوب
سرخپوشان)4/6به4(بیشترازآبيهاست.درآمارمالکیتتوپوتعداد
پاسهماوضاعبههمینشکلاست.پرسپولیسدرمالکیتتوپ،برتري
قابلمالحظهايداردامااستقاللدرتعدادپاسبهمیانگین500پاسدرهر
بازيرسیدهکهاینباالترازتماميتیمهاازجملهپرسپولیساست.یعني

استقاللزمانکمتريتوپداردامابیشترپاسميدهد.

آماربازيهايلیگنشانميدهداستقالل

درخارجازتهراننتایجبهترينســبتبه32
پرسپولیسگرفتهاست.امادربازيهاي
خانگيپرســپولیساختالففاحشيبا
استقاللوسایررقبادارد.قرمزپوشانپرسپولیسدر12بازيخانگيبه
10بردو2مساويرســیدهاندکهآماربســیارخوبياست.فقط2تیم
اصفهانيیعنيسپاهانوذوبآهنموفقشدهاندپرسپولیسرادرتهران
متوقفکنند.آماراستقاللدرتهران8برد،3مساويو2باختبودهکه
اینتیمرادررتبهچهارمبازيهايخانگيقرارميدهد.امادرخارجاز
خانهاستقاللبایکبازيبیشترازرقیب2بردهمبیشتردارد.آبيپوشان
با6برد،5مساويو3باختدومینتیمموفقدربازيهايخارجازخانه
)بعدازسپاهان(هستندوپرسپولیسبا4برد،8مساويویکباختسوم

است.

 6چهره ويژه داربي 96
درتبوتاباثباتوانتقام

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

پنجشنبه 24 تير  1400

شنبه 2 مرداد  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

11 شهريور 1400

16 شهريور 1400 

15 مهر 1400

20 مهر 1400

20 آبان 1400 

25 آبان 1400 

7 بهمن 1400

12 بهمن 1400 

4 فروردين 1401 

9 فروردين 1401

ايران - سوريه

 عراق - ايران

امارات - ايران

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني2022

بهروز رسايلي| عصر پنجشنبه در حالي داربي شماره 96تهران در 
چارچوب مسابقه يك چهارم نهايي جام حذفي برگزار مي شود كه 
حساسيت هاي اين مسابقه براي همه آشكار است. داربي در شرايط 
عادي هم كلي استرس و فشــار و اهميت دارد؛ حاال چه برسد به 
شهرآورد حذفي كه حتما بايد برنده داشته باشد و تازه در پي اين 
همه جنگ و دعواي كالمي برگزار خواهد شد. با همه اينها اما 6نفر 
در اين داربي انگيزه هاي مضاعف دارند و مسابقه پنجشنبه براي 

آنها شرايط ويژه تري خواهد داشت.

  حسين حسيني
باورنکردنيبودکهدروازهبانمازادابتدايفصلاســتقاللبتوانددوباره
خودشرابهترکیباصليتحمیلکند،اماحســینحسینياینکاررا
کرد.رکوردشــکنکلینشــیتدرتاریخلیگبرتر،پارسالفصلبسیار
بديراپشتسرگذاشتوواقعاامیديبراياوجگیريدوبارهاو،الاقلدر
استقاللوجودنداشت،اماحسینيباتمرینوتمرکز،رشیدمظاهريرا
نیمکتنشینکرد.حسینيکهبادریافتتنهایکگلدر6بازياخیربه
داربيرسیده،بسیارامیدواراســتباالخرهنخستینکلینشیتشبرابر
سرخپوشانراتجربهکند.اوتابهحالحضوردر4شهرآوردراتجربهکرده
وهرگزنتوانستهدروازهاشرابستهنگهدارد.حسینيدراین4مسابقه6گل

دریافتکردهاست.

 شيخ دياباته
آقايگللیگنوزدهم،شایددرلیگبیســتمدرحالگذراندنبدترین
فصلفوتبالياشباشد.بهجرأتميتوانگفتتااالنعملکردشیخدیاباته
طوريبودهکهبودونبوداوفرقيبراياستقاللنميکردهاست.بعیداست
باشرایطفعليشیخفصلآیندهجایيدراستقاللداشتهباشد.بنابراین

پروندهحضوراودرادامهمسابقاتلیگقهرمانانآسیابستهشدهاست.
درلیگهمکهاستقاللبهاحتمال99درصدسومميشودودیگرنیازيبه
شیخنیست.تنهاجایيکهشایداوبتواندخودينشانبدهدوحداقلیک
تصویرخوببرايهوادارانبهجابگذارد،همینجامحذفيومخصوصا
داربيتهراناست.تابهحالهیچیکازبازیکنانخارجيتاریخاستقالل
موفقبهگشــودندروازهپرسپولیسنشدهاندوشــیخاگراینطلسمرا
بشکند،نامشراجاودانهخواهدکرد.بعیداستاودرترکیباصليباشد،

امابهعنوانبازیکنذخیرهبهاحتمالزیادبهمیدانخواهدرفت.

 آرمان رمضاني
درمورداونیازيبهتوضیحنیســت.درپرسپولیسآماجانتقاداتبود،به
اســتقاللرفتو2گلمهمبراياینتیمزد.فرهادمجیديبهبازياش
اعتقادداردومدتزمانقابلتوجهيازاواستفادهکردهاست.درداربيهم
احتماالبرايدقایقيشاهدحضوررمضانيدرزمینخواهیمبود.اولبالب

ازعطشانتقاماستوالبتهکهفرهادهمخوبمتوجهاینمسئلهاست.

 محمدحسين كنعاني زادگان
اینبيگمــانآخرینداربيکنعانيزادگاندرپرســپولیساســت.او
قراردادشرابااالهليقطربستهودرپایانفصلجداميشود.چندسال
پیشکنعانيیکدورهحضورناموفقدراستقاللراتجربهکردواالنهمه
درجریانمشکالتعمیقاوباآبيهاهستند.درنتیجهنمایشاینبازیکن
درمسابقهپنجشنبهبهشدتزیرذرهبینخواهدبود.کنعانياگربلغزد،از

سويهوادارانخوديبهخاطرحاشیهســازيهايبيموردشبهشدت
شماتتخواهدشد،امااگرروزخوبشباشــدزندگيبهکامشميشود.
رویارویياوبامهديقائديهمبعدازکليسابقهکلکلدرفضايمجازي

ميتواندجالبباشد.

 شهريار مغانلو
اگرهمانطورکهپیشبینيميشودعیسيآلکثیربهاینمسابقهنرسد،
عمدهبارپرسپولیسدرخطحملهرويدوششهریارمغانلوخواهدبود.
اینبازیکنخریدخوبوموفقيبرايسرخپوشــانبــوده،امابهاندازه
اثرگذارياشگلنزدهودیدهنشدهاست.درخطحملههممغانلوبیشتر
تحتتأثیرعیسيآلکثیروشمگلزنيباالياینبازیکنبودهاست.بااین
تفاسیربازيحذفيبااستقاللبهترینفرصتبرايخودنمایيمغانلواست.
اوميتواندباگلزنيدرایندیدار،همارزشهایشرابیشازپیشنشــان
بدهد،همبینهوادارانمحبوبترشودوهمباشگاهرابرايخریدقطعياش
ازسانتاکالرامتقاعدکند.همانطورکهميدانیدقراردادقرضيشهریاردر
پایانفصلخاتمهميیابدوممکناستپرسپولیسمثلپروندهمحمد
نادريبرايادامهحضورمغانلوجدیتکافيرابهخرجندهد.درخششدر

داربياماارزشاینبازیکنراآشکارخواهدکرد.

  مهدي عبدي
درپرســپولیسازاوبهعنوانمردبازيهايبزرگیادميشــود.گلزن
نیمهنهایيوفینالآســیا،تابهحال2گلهمدرداربيهابهثمررسانده
واصالمعرفياشبهفوتبالدراثرگلاوليبودکهدرمســابقهرفتلیگ
نوزدهمبهحسینحسینيزد.اوکهمخصوصادرداربيرفتلیگامسال
نمایشبسیاردرخشانيداشت،امیدواراستدرصورتحضوردرزمین

یکبرگدرخشاندیگربهکارنامهاشاضافهکند.

 بعد از7 سال
 شيراز در يك قدمي ليگ برتر
 در هفته پاياني ليگ يك 3تيم 57 امتيازي هستند
 صعود فجرسپاسي 99درصد قطعي است تيم دوم هم تهراني خواهد بود

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

271610137132458پرسپوليس1

27168348232556سپاهان2

27148531161550استقالل3

2791262417739فوالد4

2710982624239تراکتور5

138-27115112829گل گهرسيرجان6

137-2610792627پديده7
437-2781362428آلومينيوم اراک8

135-2681172526پيكان9

433-2789102125صنعت نفت آبادان10

831-2687111826مس رفسنجان11

628-26610101723نفت  مسجدسليمان12

726-2675142128نساجی مازندران13

823-26411112432ذوب آهن14

1123-27411121728سايپا15

2214-2728171840ماشين سازی تبريز16
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بررسي شيوه انتخاب بهترين بازيكن جام و تيم منتخب يورو 2020
دروازه بان- ایتاليا

 جانلویجي دوناروما  
Gianluigi Donnarumma

مدافع راست- انگليس
کایل واکر
Kyle Walker

هافبک  راست- دانمارک
پيراميل هویبرگ

Pierre-Emile Höjbjerg

مهاجم راست- ایتاليا
فدریکو کيه زا
Federico Chiesa

مدافع وسط- ایتاليا
 لئوناردو بونوچی  
Leonardo Bonucci

هافبک  وسط- ایتاليا
جورجينيو 

Georginio

مهاجم وسط- بلژیک
روملو لوکاکو

Romelu Lukaku

مدافع وسط- انگليس
هری مگوایر
Harry Maguire

هافبک  چپ- اسپانيا
پدری گونزالس لوپز

 Pedro González López

مهاجم چپ- انگليس
رحيم استرلينگ
Raheem Sterling

مدافع چپ- ایتاليا
لئوناردو اسپيناتزوال
Leonardo Spinazzola

با وجود انتخاب دوناروما، دروازه بان تيم ملي ايتاليا به عنوان 
بهترين بازيكن يورو2020، آمار و تحليل هاي فني حكايت از 
برتري بازيكنان ديگري در طول تورنمنت مي داد. تيم فني يوفا 
از ابتداي مسابقات به هر بازيكن در هر بازي براساس پستي كه 
داشت امتياز مي داد. براساس امتيازاتي كه از سوي كارشناسان 
و نرم افزارها درنظر گرفته شد، ماركو وراتي از همه بيشتر امتياز 
آورد. هافبك ايتاليا در 2 بازي اول مصدوم و غايب بود و سپس 
جزو نخستين گزينه هاي تعويض در مسابقات بعدي بود اما با 
اين حال توانست 154هزار امتياز به دست آورد و اول شود. او 
تنها در 4مسابقه 90دقيقه اي و 3 مسابقه 120دقيقه اي ايتاليا 

در 400دقيقه از 630دقيقه ممكن به ميدان رفت.
نحوه امتيازدهي هم متفاوت بود. دروازه بان ها براساس مهارها 
و مدافعان براساس كلين شيت و تكل و قطع توپ مورد ارزيابي 
قرار مي گرفتند. براي هافبك هــا و مهاجمان با اندكي تفاوت 
تعداد گل ها ، پاس هاي كليدي ، دقت پاس و پاس گل ها به عنوان 

مالك درنظر گرفته مي شد.

   آمار دو نفر اول
وراتي در اين بازي ها 4بار براي گلزني تالش كرد كه ناكام بود. 
او 3پاس گل داد، 30تكل موفق زد و 32بار بازپس گيري موفق 
توپ را به ثبت رساند. باالترين ميزان سرعتي كه از اين بازيكن 
به ثبت رسيده، 27.4كيلومتر بر ســاعت است. او همچنين 
به طور كلي نزديك به 50كيلومتر را در اين مســابقات دويد. 
پس از وراتي، لوك شاو در رتبه دوم ايستاد. او 575دقيقه در 
تركيب سه شــيرها به ميدان رفت و در ديدار فينال تك گل 
تيمش را به ثمر رساند. او 10بار مرتكب خطا شد، 287پاس سالم 
داد و آمار 83درصد پاس صحيح را به ثبت رساند. او 9تكل زد، 
21بازيابي توپ داشــت، 8دفع توپ را به ثبت رساند و در كل 
62كيلومتر دويد. لوك شاو سرعت 31كيلومتر بر ساعت را از 

خودش به ثبت رساند.

   بهترين هاي بعدي
نفرات بعدي به ترتيب اين بازيكنان بودند؛ مگواير )انگليس(، 
كريستيانو رونالدو )پرتغال(، پاتريك شيك )چك(، جورجينيو 
)ايتاليا(، هــري كين )انگليس(، مهلــه )دانمارك(، الپورت 
)اســپانيا(، بونوچي )ايتاليا( و رحيم استرلينگ )انگليس(. 
رونالدو كه تنها 4بازي در اين جام انجام داد و در دور اول حذفي 
با پرتغال حذف شد به داليل زيادي در اين ليست حضور داشت 
و امتياز و رتبه بااليي گرفت. ستاره پرتغالي يوونتوس در اين 
تورنمنت 360دقيقه به ميدان رفت و 5گل زد. او هيچ خطايي 
مرتكب نشد و 113پاس سالم معادل 86درصد را به ثبت رساند. 
رونالدو 16بار براي گلزني تالش كــرد و يك پاس گل نيز داد. 
سرعت 29.7كيلومتر بر ساعت را از خودش به جاي گذاشت و 
8ضربه درون چارچوب زد. اسطوره پرتغالي با 88هزار امتياز 

در جايگاه چهارم ايستاد.

   چرا دوناروما؟
اولين دروازه بان فهرست بهترين ها جردن پيكفورد )انگليس( 
بود و دوناروما كه جايزه بهترين بازيكن جام را گرفت از لحاظ 
فني جزو 20بازيكن برتر هم نبــود. در جايزه بهترين بازيكن 
تورنمنت ها و هر مسابقه و حتي توپ طال چيزهايي غيراز مسائل 
فني هم نقش دارند؛ به طور مثال نظر اسپانسرها يا رأي مردم 
يا توجه رسانه اي. مثال مسابقه اي معمولي كه مسي يا نيمار يا 
رونالدو در آن حضور دارند و اهميت و حساسيت زيادي ندارد، 
با اهداي جايزه بهترين بازيكن ميدان به اينها توجه رسانه ها را 

به خود معطوف مي كنند حتي اگر اين بازيكنان شايسته جايزه 
هم نباشند و نمايشي عادي ارائه داده باشند.

   خودش نفهميد چه كرده
دوناروما وقتي پنالتي ساكا را گرفت با خونسردي يك گوشه 
ايستاد درحالي كه همه انگليسي ها در آن لحظه ماتم گرفته 
بودند و همه ايتاليايي ها شــادي كنان به سمتش مي آمدند. 
عده اي اين رفتار را ناشي از خونسردي و تواضع اين دروازه بان 
22ساله دانستند اما خودش فاش كرد كه بعد از مهار پنالتي 
بازيكن جوان انگليس متوجــه نبوده كه با اين مهار تيمش به 
قهرماني رسيده و فكر مي كرده پنالتي ها همچنان ادامه دارد. 
او منتظر بود مثل بازي با اسپانيا جورجينيو پشت توپ بايستد 

و پنالتي پنجم را گل كند تا ايتاليا به پيروزي برسد.

   بهترين بازيكنان در هر مهارت
دوناروما كه بهترين بازيكن جام لقب گرفت، از لحاظ عملكرد 
و معيارهاي مربوط به دروازه باني هــم بهترين نبود. جردن 
پيكفورد بيشترين كلين شيت را داشت و موفق شد 5 بار دروازه 
انگليس را بسته نگه دارد. از لحاظ مهار توپ و شوت هاي حريف 
هم بهترين عملكرد از آن يان زومر، دروازه بان تيم ملي سوئيس 
و اليپزيش بود. دوناروما اما 4 ضربه پنالتي سرنوشت ساز در 2 
ديدار نيمه نهايي و فينال مقابل اسپانيا و انگليس مهار كرد كه 

تعيين كننده تيم فيناليست و قهرمان جام بود.
در ســاير بخش ها هم بهترين ها معرفي شدند. آقاي گل كه 
رونالدو شد با 5گل و يك پاس گل كه تنها يك پاس گل بيشتر 
از پاتريك شيك بود. در عوض پاتريك شيك بيشترين ضربه 
داخل چارچوب را بين همه بازيكنان داشت، با دو بازي كمتر 
نسبت به تيم هاي فيناليست. جورجينيو كه ايتاليايي ها دوست 
دارند او را صاحب شــانس توپ طال بدانند، با 25قطع توپ 
بهترين عملكرد را از اين حيث داشت. هموطن او، دي لورنتزو 
19تكل زد كه بيشترين بود. دي لورنتزو از بازي سوم به تركيب 
اضافه شد و جاي فلورنتزي را در دفاع راست گرفت. بيشترين 
پاس كليدي هم در اختيار يك بازيكن ايتاليايي بود. وراتي كه 
2 بازي اول غايب بود و بيش از يك سوم دقايق بازي تيمش را 

از دست داد، 14پاس كليدي براي هم تيمي هايش فراهم كرد.
انگليســي ها در جدول بهترين هاي هر مهارت يك نماينده 
داشتند؛ رحيم استرلينگ 20بار دريبل موفق داشت. بيشترين 
پاس گل هم به يك سوئيسي به نام استيون زوبر رسيد. در تعداد 
پاس ها هم طبيعي اســت كه بهترين عملكرد به يك بازيكن 
اسپانيايي برسد. الپورت كه درست پيش از آغاز يورو مليتش را 
از فرانسوي به اسپانيايي تغيير داد، 690پاس صحيح در 6بازي 

به هم تيمي هايش داد. تازه او يك مدافع بود.

   تيم منتخب
تيم منتخب جــام از لحاظ فني و طبــق نرم افزارها و نظر 
كارشناسان به اين شــكل بود كه البته مثل همه تيم هاي 
منتخب پســت بازيكنان در آنها براســاس تنگي قافيه و 
ضرورت شعري)!( تعيين شده. به طور مثال دولبرگ مهاجم 
نوك است، رونالدو را مي شد در پست قبلي اش يعني وينگر 
چپ گذاشت و كيه زا هم وينگر راست. رحيم استرلينگ هم 

وينگر چپ بود.
دروازه بان: دونارومــا )ايتاليا(- مدافع چپ: لوك شــاو 
)انگليس(- مدافع راســت: مهله )دانمــارك(- مدافعان 
وســط: مگواير )انگليس(، كيه ليني )ايتاليا(- هافبك هاي 
دفاعي: پوگبا )فرانســه(، ژاكا )ســوئيس(- وينگر چپ: 

رحيم اســترلينگ )انگليس(- وينگر راســت: دولبرگ 
)دانمارك(- هافبك پشت مهاجم: كيه زا )ايتاليا(- مهاجم 

نوك: كريستيانو رونالدو )پرتغال(.
اما تيم منتخب رسمي كه از سوي تيمي متشكل از مربيان 
و صاحب نظران طرف قرارداد با يوفا مثل كامبياسو، كاپلو، 
كارانكا، رابــي كين، ديويد مويز و يك ســري افراد گمنام 

معرفي شده، با اين تركيب فرق دارد. در اين تيم بازيكنان 
در پســت غيرتخصصي به تركيب راه نيافته اند و خبري از 
لوك شاو ، رونالدو و وراتي كه بهترين عملكردها و آمار فني 

را داشتند، نيست.
دروازه بــان: دوناروما )ايتاليا(- مدافع چپ: اســپيناتزوال 
)ايتاليا(- مدافع راست: كايل واكر )انگليس(- مدافعان وسط: 

مگواير )انگليس(، بونوچي )ايتاليا(- هافبك ها: هويبيرگ 
)دانمارك(، پدري )اسپانيا(، جورجينيو )ايتاليا(- مهاجمان: 
رحيم استرلينگ )انگليس(، فدريكو كيه زا )ايتاليا( و لوكاكو 

)بلژيك.(
خودتان تيمي منتخب درست كنيد كه تركيبي از اين 2 ليست 

باشد با احتساب عالقه مندي ها و نظرات شخصي خودتان!

 دوناروما  چگونه بهترين شد

در شرايطي كه ليگ برتر 
و جام حذفــي در ايران 
هنوز در حــال برگزاري 
است و ســپاهان هم در هر دو ليگ مدعي كسب عنوان 
قهرماني محسوب مي شود، باشــگاه پورتيموننزه پرتغال 
خريد ايراني خودش براي پست دروازه باني را قطعي كرد و 
پيام نيازمند، گلر 26ساله سپاهان رسما به عنوان دروازه بان 
فصل آينده اين تيم پرتغالي معرفي شد. زماني كه تيم ملي 
در بحرين حضور داشــت، چند خبرنگار پرتغالي حضور 
نيازمند در پورتيموننزه را قطعي مي دانستند ولي او ترجيح 
داد اين خبر را تكذيب كند. اما باشگاه پرتغالي سرانجام روز 
دوشنبه از خريد ايراني اش رونمايي كرد. در مطلبي كه در 
سايت باشگاه پورتيموننزه منتشر شده، مدت قرارداد پيام 
نيازمند تا سال2024عنوان شده و همچنين 10ميليون 
يورو حق فســخ براي اين بازيكن درنظر گرفته شده كه 
عدد عجيب و غريبي است و نشــان مي دهد پورتيموننزه 
خيلي به آينده نيازمند و درآمدزايي از فروش اين بازيكن 

اميدوار است.
به نوشته وب ســايت پورتيموننزه، در پرتغال باشگاه هاي 
مختلفي براي جذب اين بازيكن با يكديگر در رقابت بودند 
و در نهايت نيازمنــد اين تيم منطقه آلگــراوه را انتخاب 
كرد؛ نيازمند كه در جام ملت هاي آسيا 2019حاضر بوده 
فوتبال خود را از باشــگاه پيكان آغاز كرده و بعد از آن به 
سپاهان پيوسته است. درخشش در همين تيم اصفهاني 
و حضور دائمي در جمع مدعيان ليگ ايران باعث شد تا او 
در نهايت ليگ پرتغال را انتخاب كند. گفته مي شود باشگاه 

سپاهان براي حفظ نيازمند مبلغ 12ميليارد تومان را براي 
يك فصل به اين بازيكن پيشــنهاد داده ولي نيازمند اين 
پيشنهاد را رد كرده  است. اين در حالي است كه نيازمند 
براي بازي در پورتيموننزه مبلغي حدود 130تا 150هزار 
دالر دريافت خواهد كرد. اين دروازه بان كه تاوارس )مربي 
سابق دروازه بان هاي سپاهان( نقش مهمي در بردن او به 
پرتغال داشت، بر اساس شنيده ها از يك مبلغ قابل توجه 
براي ماندن در ليگ برتر ايران گذشــته و حاال در فوتبال 
اروپا دنبال هدف هاي جديدش خواهد بود. او بدون شك 
درصورت صعود ايــران به جام جهانــي مي تواند يكي از 

3دروازه بان ايران در قطر باشد.

   جانشين نيازمند از استقالل مي آيد
ســپاهان از همين حاال درصدد انتخاب جانشــين براي 
پيام نيازمند اســت. آخرين اخبار حاكي از آن اســت كه 
سپاهاني ها با رشيد مظاهري گلر نيمكت نشين استقالل 
مذاكره كرده و حتي با اين دروازه بان به توافق رسيده اند. 
مظاهري در اين فصل عملكرد بدي در اســتقالل نداشت 
ولي مدتي اســت كه در اين تيم نيمكت نشين شده و به 
دوستان نزديكش هم گفته كه قصد ماندن در استقالل را 
ندارد. گفته مي شود باشگاه سپاهان به مظاهري مبلغ 10تا 
12ميليارد را پيشنهاد داده و طرفين به توافقات كلي دست 
پيدا كرده اند. با از دست دادن نيازمند، انتخاب مظاهري 
مي تواند براي سپاهان انتخابي مطمئن و بي دردسر باشد، 
هر چند كه باشگاه استقالل هم حاضر نيست به راحتي او 

را از دست بدهد. 

مظاهري در راه سپاهان
با قطعي شدن انتقال پيام نيازمند، گفته مي شود سپاهان با دروازه بان 

نيمكت نشين شده استقالل براي فصل آينده به توافق رسيده است

جنگ شماره يك در غربت
جذابيت ليگ پرتغال براي ايراني ها بيشتر شد

ســرانجام خبري كه از مدت ها قبل اعالم شده بود، به طور 
رســمي مورد تأييد قرار گرفت و باشــگاه پورتيموننزه در 
پرتغال جذب پيام نيازمنــد را تأييد كرد. بــه اين ترتيب 

دروازه بان 26ســاله ايرانــي فصل بعــد به جمع 
لژيونرهاي پرتعــداد ايراني در پرتغال خواهد 

پيوســت. بند فســخ قــرارداد نيازمند با 
پورتيموننزه 10ميليون يورو اعالم شده و 
اين نشان مي دهد باشــگاه پرتغالي آينده 
خوبــي براي پيــام متصور اســت. از همه 
جالب تر اما اين اســت كه براي فصل جديد 
عليرضا بيرانوند هم راهي ليگ پرتغال شده 
و به ايــن ترتيب 2گلر نامــدار فوتبال ايران 
در خاك اين كشــور، رقابت شانه به شانه و 

هفتگي براي تصاحب پيراهن شماره يك تيم ملي خواهند 
داشــت. بيرانوند كه در عضويت باشــگاه آنتورپ اســت، 
به صورت قرضي به بواويشتا پيوســته و اميدوار است آنجا 
بتواند بازي كند. قصه قشنگ تر مي شد اگر امير عابدزاده 
هم پرتغال را تــرك نمي كرد و هــر 3گلر اصلي 
تيم ملي در اين ليگ مي ماندنــد. عابدزاده كه 
فصل موفقي را در ماريتيمو پشت سر گذاشته 
بود، با آغاز فصل جديد راهي يك تيم دسته 
دومي در ليگ اســپانيا شــد. به طور قطع 
عابدزاده در اســپانيا هم تــالش خودش را 
ادامه خواهــد داد و نهايتا بايد ديد كداميك 
از اين دروازه بان هاي فرنگ نشــين پيراهن 
شماره يك تيم ملي را به دست مي آورند.

اميرحسين اعظمي
خبرنگار
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ووشو و سلحشور

وزير ورزش و معاون قهرماني ايــن وزارتخانه در روزهاي 
واپسين دولت ســورپرايزهاي عجيبي براي اهالي ورزش 
دارند. از يك ســال پيش هر مجمــع انتخاباتي كه وزارت 
ورزش برگزار كرده بي حاشيه نبوده. از انتخابات فدراسيون 
دووميداني كه ابطال شد تا انتخابات فدراسيون ورزش هاي 
زورخانه اي و دوچرخه سواري كه در آستانه ابطال هستند. 
وزارت درپي برگزاري انتخابات فدراسيون هاي ژيمناستيك 
و تيراندازي است اما تصميماتي كه براي اين دو فدراسيون 
گرفته، شــائبه برانگيز اســت. زهرا اينچه درگاهي، رئيس 
فعلي فدراســيون ژيمناســتيك صالحيتش احراز نشده 
و علــي دادگر، رئيس فدراســيون تيرانــدازي كه دوران 
رياستش به اتمام رســيده به عنوان سرپرست فدراسيون 
انتخاب شده است. دادگر خودش براي انتخابات ثبت نام 
كرده و يكي از مهم ترين وظايف سرپرست برگزاري مجمع 
انتخاباتي عادالنه است. شــنيده مي شود مهدي علي نژاد، 
معاون قهرماني وزارت ورزش قصد دارد در انتخابات كميته 
ملي المپيك شــركت كند و اين اتفاقات شايد بي ربط به 

زمينه چيني او براي رياست كميته نباشد.

عروسكي كه فدراسيون ووشــو با حضور مديران ورزش 
رونمايي كرد، ســوژه طنز فضاي مجازي شــد و صداي 
هنري ها را درآورد. سلحشور به عنوان نماد مسابقات ووشو 
در ايران معرفي شده اســت اما مورد پسند عموم نيست. 
كاربران در فضاي مجازي خيلي به اين عروســك انتقاد 
كرده اند و فدراسيون در دفاع از طرح خود مدعي شده اين 
عروسك با مشورت هنرمندان طراحي شده و در طراحي 
آن نگاه به ببر ايراني لحاظ شده است. اين دفاعيات، عادل 
بزدوده، كارگردان تئاتر و طراح و ســازنده عروســك را 
بيشتر شاكي كرده است: »اين عروسك نه نماد ببر ايراني 
است و نه نماد ورزش ووشو بلكه عروسكي الكن است كه 
مي توانست نشانگر خيلي عناصر باشد.« با توجه به واكنش 
كاربران در فضاي مجازي و اهل فن بهتر بود فدراســيون 
ووشــو در رونمايي از اين عروســك كمي دقت بيشتري 
مي كرد. بعيد نيست فدراسيون مجبور شود اين عروسك 

را تغيير بدهد.

كشتي آزاد يك طال مي گيرد 
 بسياري از كارشناسان با نااميدي نتايج كاروان ايران در المپيك را پيش بيني مي كنند

 اما عليرضا رضايي، معتقد است كشتي از آبروي ورزش ايران دفاع مي كند 

زير يك خم

سورپرايزهاي انتخاباتي وزارت ورزش 

عليرضا رضايي كه مدال نقره المپيــك آتن2004 را دارد، 
روزهاي گذشته مهمان تيم المپيكي كشتي بود. او به اردو 
رفته بود تا هم از تجربياتش به كشتي گيران بگويد و هم به 
آنها روحيه بدهد. رضايي با كادر فني هم ديدار و گفت وگو 
كرد. او به همشهري  مي گويد كه آزادكاران ايران در توكيو 

مي توانند 6 مدال بگيرند.

  چه شد كه به اردوي تيم ملي رفتيد؟
با دعوت فدراسيون كشتي و تماس هاي دوستان به خانه كشتي 
رفتم. خوب بود. هم از خاطرات گذشــته ياد كرديم و هم اينكه 
بچه هاي  ملي  پوش را ديدم و برايشان آرزوي موفقيت كردم. در 
اين روزهايي كه تا شــروع المپيك مانــده، هركس كه كاري از 
دستش برمي آيد بايد براي اين بچه ها انجام بدهد و كوتاهي نكند 

تا بهترين نتيجه را در المپيك بگيرند.

   شرايط ملي پوشان را چطور ديديد؟
خدا را شــكر، همه ســرحال بودنــد و از چند روز ديگر فشــار 
تمريناتشان كم مي شود تا براي حضور در ميدان بزرگ المپيك 

آماده شوند.

   اين 6 كشــتي گير مي تواننــد در توكيو مدال 
كسب كنند؟

حتما. كشتي ايران هميشــه در المپيك از آبروي ورزش كشور 
دفاع كرده اســت و اين دوره هم بچه هــا مي توانند در المپيك 

بزرگي كنند.

   خيلي  ها معتقدند آزادكاران فقط در 3 وزن باال )86، 97و 
125كيلوگرم( شانس كسب مدال دارند. شما هم همين نظر را داريد؟

به هيچ وجه اينطور نيست، كشتي گيران ما در هر 6 وزن شانس مدال 
دارند ولي اينكه در هر 6 وزن مدال بگيريم، كار بسيار سختي است. 
همه بچه ها تجربه الزم را دارند ولي در روز مسابقه يك اتفاق مي تواند 
سرنوشت كشتي را تغيير دهد. پيش بيني من براي المپيك كسب 3 

تا 4 مدال است كه دور از دسترس هم نيست.

   رنگ مدال ها را چطور پيش بيني مي كنيد؟
پيش بيني رنگ مدال ســخت اســت ولي حداقل رنگ يك مدال 

مي تواند طاليي باشد.

   حضور مســئولين در اردوها و وعده هايي را كه 
مي دهند، به نفع كشتي گيران مي دانيد؟

اين بچه ها بايد شارژ روحي و مالي شوند. حضور مسئولين با دست پر 
مي تواند در باال رفتن روحيه ملي پوشان تأثيرگذار باشد. دادن قول هم 

خوب است ولي به شرطي كه بتوانند عملي ا ش كنند.

   خانه كشــتي بازسازي شده اســت. تغييرات را 
مي پسنديد؟

سال ها بود كه از خانه كشتي به صورت مستمر استفاده مي شد و اين 
تغييرات قطعا نياز بود. بازسازي خانه كشتي كار ماندگاري است كه 
آقاي دبير براي كشتي و كشتي گيران انجام داده است. محل اردوي 
ملي پوشان كشتي بايد در شان ورزش اول ايران باشد كه حاال با حضور 

در خانه كشتي اين حس را داريم.

حدادي: آبروريزي نمي كنم 
احسان حدادي اميدوار اســت در المپيك نتيجه اي بگيرد كه باعث آبروريزي ورزش ايران نشود. حدادي كه مدال نقره پرتاب 
ديسك بازي  هاي المپيك لندن را دارد، چندي پيش خبر داد كه ديسك كمرش آســيب ديده است. او در بازي هاي المپيك 
پكن و ريودوژانيرو هم مصدوم بود و پرتا ب هاي خوبي انجام نداد. او كه ديروز در مراسم تجليل المپين هاي استان تهران حضور 
داشت، درباره پرتابش در المپيك توكيو و شرايط آمادگي اش گفت: »من قديم يكي از شانس هاي اصلي كسب مدال بودم، االن 
سعي مي كنم افتخاري را براي كشور كسب كنم تا باعث آبروريزي نشود. همه توان خود را به كار خواهم بست تا بهترين نتيجه 

را در توكيو كسب كنم. 2ماه ونيم است كه براي درمان كمرم فيزيوتراپي مي كنم.«

معروف نامزد شد 
سعيد معروف در توكيو غيراز كاپيتاني تيم ملي واليبال، كار ديگري هم دارد؛ او يكي از 30ورزشكاري است كه براي عضويت 
در كميسيون ورزشكاران IOC نامزد شده است.انتخابات كميسيون از ديروز آغاز شده است و تا 12مرداد ادامه دارد. 30 نفر 
براي اين انتخابات عضو شده اند، فقط يك واليباليست نامزد شده كه سعيد معروف است. هر ورزشكاري مي تواند به 4نامزد رأي 
بدهد اما اين 4نفر نمي توانند در يك رشته باشند. از بين اين 30ورزشكار، 12 نفر براي حضور در كميسيون انتخاب مي شوند. 
ورزشكاران كميسيون صداي ورزشكاران جهان هستند. المپين ها در دهكده و در غرفه هاي ورودي سالن غذاخوري مي توانند 

رأي بدهند. ورزشكاران قايقراني و دوچرخه سواري هم در دهكده هاي خودشان رأي مي دهند.

محسن محمود  صفري 
روزنامه نگار
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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3978
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

973628415
824153697
651974328
795432861
248516973
316789542
482391756
167845239
539267184

متوسط

5 9 8       
6   2  3    
 3   7 8    
   5 9   4  
  3    1   
 2   4 6    
   8 6   9  
   1  9   7
      5 1 6498627135
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946712583
173568942
852394716
534276891
217983654
689451327

ساده

متوسط

598614732
671253489
234978651
867591243
943782165
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712865394
456139827
389427516

سخت

9   6    1  
  4   3   7
 5      2  
     2 8   
2    1    3
  6 7      
 8      5  
1   8   2   
 3    7   4

ساده

  8  2  1   
 2 5 1  9 4 6  
   8 4 5    
 4    1   8  3
  7 3    9   
 5   3    1  
   2 7 6    
 1 7 9  3 6 5  
  8 9  5  3   
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چرابرايخريدتراكتور،وثيقهشهريميخواهند
بانك كشــاورزي براي خريدن تراكتور وثيقه ملكي شــهري تقاضا 
مي كند. درحالي كه بديهي است خريدار تراكتور، روستايي است و يك 
كشاورز ساكن روستا كه تبارش روستايي است از كجا وثيقه شهري 

تهيه كند. اين چگونه مانع زدايي از اشتغال و توليد است؟
محمدخواجويازآققال

مشتركانپرمصرفآب،جريمهسنگينشوند
تعداد زيادي از مغازه ها و نمايشــگاه هاي اتومبيــل واقع در خيابان 
17شــهريور، به مدت طوالني محوطه جلوي محل كار خود را با آب 
لوله كشي جارو مي كنند! با توجه به گرماي شديد امسال و كم آب بودن 
كشور، جا دارد جريمه هاي سنگيني براي اين افراد درنظر گرفته شود.
كالنتريازتهران

نبودامكاناترفاهيدرشهركابريشم
به رغم اينكه جمعيت شهرك ابريشم در سال هاي گذشته چند برابر 
شده اســت متأســفانه امكانات رفاهي مثل پارك، درمانگاه و مراكز 
تفريحي و ورزشي به اندازه جمعيت آن وجود ندارد. از مسئولين تقاضا 

مي كنيم توجه بيشتري به شهرك ها كنند.
سرابيازشهركابريشمكرج

آرامگاهشيخصدوقدرشهررينيازمندبازسازي
آرامگاه شيخ صدوق واقع در شهر ري، مدتي است كه در حال تخريب و 
نابودي است. جا دارد مسئوالن هر چه زودتر نسبت به تعمير و مرمت 

اين اثر تاريخي اقدام كنند.
سلطانيازتهران

ورامين،فاقدمبلمانشهريمناسبوكافي
ورامين با وجود جمعيت نسبتا زياد، فاقد مبلمان شهري مناسب و كافي 
است. به طوري كه اهالي اين شــهر مجبور به پياده روي هاي طوالني 

هستند؛ چرا كه جايي براي استراحت و توقف بين مسيرها نيست.
اصالنيازورامين

بيتوجهيبهدرختانكلكچالادامهدارد
چندي قبل در پيامــي از بي آبي درختان مســير كوهنوردي پارك 
جمشــيديه به كلكچال گاليه كرده بوديم و شــهرداري منطقه يك 
نيز در 23بهمن ماه سال گذشــته در اين خصوص جوابيه اي داد اما 
واقعيت اين است كه بي توجهي به سرنوشت درختان اين مسير )در 
ارتفاع 2600 متري( مانند گذشته ادامه دارد، به نحوي كه آب جاري از 
ارتفاعات، درختان مسير را مشروب نكرده و ضمن هرز رفتن، موجب 
فرسايش خاك مسير كوهنوردي مي شود. تقاضا مي شود مسئوالن به 

اين مهم توجه كرده و مشكل را برطرف كنند.
يككوهنوردازتهران

چرابرايسرويساوليهخودرو،پولميگيرند
آبان سال 99يك دستگاه پژو 206 از نمايندگي خودرو در كرمانشاه 
خريدم.  ماه گذشــته كه براي اســتفاده از خدمات رايگان گارانتي و 
سرويس اوليه رفتم اظهار داشتند بايد مبلغ 400هزار تومان پرداخت 
كنيد. پرســيدم مگر خدمات گارانتي رايگان و يا الاقل با درصدي از 
قيمت كل نيســت كه گفتند اين قانون اكنون جواب نمي دهد و بايد 
پول بپردازيد. حتي يكي از پرســنل آنجا گفت چون از قطعات اصلي 
استفاده نمي شود ارائه گارانتي شدني نيست. با نماينده تهران تماس 
گرفتم جوابي نگرفتم و با وجود داشتن گارانتي 400هزار تومان براي 
يك سرويس اوليه پرداختم. اين را اطالع رساني كنيد  به كل كساني كه 

مي خواهند از اين سرويس اوليه يا گارانتي استفاده كنند.
قياسيازكرمانشاه

جلويورودآقايانبهواگنهايمخصوصخانمهارابگيرند
مدتي است كه متأسفانه واگن هاي مخصوص خانم ها توسط آقايان 
اشغال مي شود. نه به اعتراض هاي خانم ها توجه مي كنند و نه ماموري 

رسيدگي مي كند. لطفا اقدامي صورت گيرد.
مهدويازتهران

كتاببهتراستياقمه؟
اما شگفت انگيزتر خبري است كه اخيراً منتشر  ادامهاز

شد و آن ســوي ديگر وضعيت جامعه را روشن صفحهاول
مي كند. اينكه هيات تطبيق مصوبات شورا در فرمانداري تهران چهار 
رديف از نامگذاري هاي شوراي شهر را رد كرده است. اين چهار خيابان 
در همســايگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان قرار دارند و 
شوراي شهر تصويب كرده بود كه از اين پس به نام چهار تن از بزرگان 
كتاب و فرهنگ و ادبيات كــودك و نوجوان كشــور يعني »مهدي 
آذريزدي«،  »جبــار باغچه بــان«،  «صمد بهرنگي«  و »هوشــنگ 

مرادي كرماني« نامگذاري شوند.
اينكه هيأت محترم تطبيق تقريباً  همزمان با روز ملي ادبيات كودك 
و نوجوان چنيــن تصميمي بگيرد و بي توجه بــه پيامدهاي اينگونه 
برخورد با فرهنگ و بزرگان ادبيات كودك و نوجوان با شــوراي شهر 
تهران نامه نگاري كند و بخواهد اين چهار نام را حذف كند، بر شگفتي 
رويداد مي افزايد. روز ملي ادبيات كودك همزمان با روز درگذشــت 
يكي از همين چهار تن در تقويم رسمي كشور ثبت شده است. ديگري 
سال هاست عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي است و انتشار 
كتاب هايش فراتر از مرزهاي كشــور بارها موجب افتخار بوده است 
و هرچند، از درگذشــت دو تن ديگر نيز دهه ها گذشته است اما نام 

نيكشان، ياد و آثارشان همواره در جامعه زنده بوده و است.
دوستان! نام اين بزرگان به شهر و خيابان هاي شهر زينت مي بخشد و 
به شهروندان پيام قدرشناسي و احترام به بزرگان و مفاخر را مي دهد 
وگرنه براي خود آنان چه دستاوردي خواهد داشت؟ دوستان بزرگوار! 
مي خواهيم نام و آثار فرهنگي و كتاب  و ادبيات را از دســت شــهر و 
شــهروندان بگيريم كه چه چيزي جاي آن را بگيرد؟ كتاب و ادبيات 
كودك به زندگي و جان مخاطب آرامش مي بخشد، واقعيت و تخيل 
را برايش درهم مي آميزد، با زيبايي و دوستي مأنوسش مي كند، به او 
گفت وگوكردن و شنيدن صداي ديگري را مي آموزد و او را به تفكر و 
تأمل فرامي خواند. اگر مي خواهيم جامعه مان اخالق را فراموش نكند 
و قانون را زير پا نگذارد و قمه نكشد، راهش از كتاب و ادبيات مي گذرد 
نه از بي حرمتي به ادبيات و بزرگان ادب. جاي آن اســت كه از چنين 
برخوردهايي بترسيم زيرا كسي و جامعه اي كه قدر بزرگانش را نداند، 

روي بزرگي و سعادت را نخواهد ديد.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

اسرارمرگ
رزيدنتبيمارستان

با كشف جسد رزيدنت بيمارستاني در پشت 
فرمان ماشينش، تحقيقات براي كشف اسرار 
مرگ وي آغاز شده است. به گزارش همشهري، 
روز دوشــنبه خانواده دختري 32ســاله كه 
رزيدنت بيمارســتاني در تهران بود از غيبت 
دخترشان نگران شدند و به بيمارستان زنگ 
زدند. وقتي از همكارانش شنيدند كه او به محل 
كارش نرفته، نگران شدند و به دوستانش زنگ 
زدند اما هيچ كس اطالعي از او نداشت. از سوي 
ديگر هرچه به موبايلش زنگ مي زدند پاســخ 
نمي داد. خانواده اين دختر بامداد سه شنبه به 
سمت محل كار وي رفتند تا اينكه در نزديكي 
آنجا، خــودروي دخترشــان را يافتند. دختر 
جوان پشت فرمان خودروي 206 خود بي جان 
افتاده بود كه خانواده وي با ديدن اين صحنه با 
پليس و اورژانس تماس گرفتند. با حضور تيم 
تحقيق در محل، بررســي ها آغاز شد اما علت 
مرگ دختر جوان مشــخص نبود؛ با اين حال 
به گفته پزشــكي قانوني حدود 12ساعت از 
مرگ وي مي گذشت. از بيني و دهان او خون 
زيادي خارج شــده بود و به درستي مشخص 
نبود كه وي به چه دليل فوت شــده است. در 
اين شــرايط ماجرا به قاضي مصطفي واحدي 
بازپرس جنايي تهران گزارش شد و او دستور 
داد تا جسد دختر 32ساله به پزشكي قانوني 
انتقال يابد. از ســوي ديگر خانواده وي عنوان 
كردند كه دخترشــان با هيچ كس خصومتي 
نداشت و ســابقه بيماري هم نداشته است. با 
دستور بازپرس، بررسي تصاوير دوربين هاي 
مداربسته و همچنين تحقيق از دوستان متوفي 
در دستوركار پليس قرار گرفته تا اسرار مرگ 

دختر جوان فاش شود.

مرگهولناكپسر3ساله
درخودرويپدر

غفلت پدري در جاگذاشتن پسر 3ساله اش در 
خودرو از يك ســو و گرماي هوا از سوي ديگر 
باعث مرگ هولناك اين كــودك در خودرو 
شــد. به گزارش همشــهري، از چند روز قبل 
فيلمي در شــبكه هاي اجتماعي منتشر شد 
كه در آن ادعا شــده بود افراد ناشناسي پس از 
ربودن كودكي 3ســاله در خوزستان اعضاي 
بدن او را جداســازي كرده و جسدش را رها 
كرده اند. اين فيلم موجب جريحه دار شدن افكار 
عمومي شد و گمانه زني ها در اين خصوص ادامه 
داشت تا اينكه پليس ماجرا را به كلي تكذيب 
و اعالم كرد كودك ربايي در كار نبوده اســت. 
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه اين 
كودك در خودروي پدرش جا مانده و به دليل 
قفل بودن درها و گرماي هوا جــان خود را از 
دست داده است. سرهنگ حكيم عبداللهي، 
معاون اجتماعي فرماندهــي انتظامي گفت: 
چندي پيش در يكي از مناطــق اهواز در پي 
بازيگوشــي كودكي 3ســاله درون خودروي 
پدرش و قفل كردن در  هاي خودرو، اين كودك 
به علت شدت گرما فوت شــد. متأسفانه افراد 
سودجو با انتشــار فيلم دلتنگي هاي خانواده 
عزادار، اين موضوع را با داســتان خيالي قتل 
كودك، در فضــاي مجازي منتشــر كردند. 
عبداللهي ضمن تكذيب موضوع قتل و ربايش 
اعضاي بدن كودك، توصيه كرد كه در مراقبت 
از فرزندان شــان دقت الزم را داشته باشند تا 

شاهد چنين حوادث دلخراشي نباشيم.

نوجوان  قمه كش  در  اداره  پليس
با شناسايي دختران نوجواني كه در پاركي در اصفهان با 

هم درگير شده و يكي از آنها اقدام به قمه كشي كرده بود پيگيري
معلوم شد كه دورهمي آنها يك قرار در فضاي مجازي 
بوده كه به خاطر اختالف و كل كل در فضاي مجازي به درگيري كشيده 

شده است.
به گزارش همشهري به دنبال انتشــار كليپي از درگيري چند دختر 
نوجوان در پاركي در اصفهان و قمه كشي يكي از آنها كه جنجال زيادي 
در فضاي مجازي به وجود آورد تحقيقات پليس براي شناســايي اين 
دختران آغاز شد و مأموران موفق شدند در مدت كوتاهي محل زندگي 

آنها را شناسايي كنند.
صبح ديروز دختر نوجواني كه در اين كليپ اقدام به قمه كشي كرده بود 
و همچنين فردي كه اين كليپ را در فضاي مجازي منتشر كرده بود 
با همراهي اعضاي خانواده شان به پليس شهر اصفهان منتقل شدند و 
تحقيقات از آنها آغاز شد. در اين تحقيقات معلوم شد كه اين دختران از 
مدتي قبل در فضاي مجازي با هم آشنا و دوست شده بودند اما كل كل ها 
و كري خواني هايشان در اين فضا باعث به وجود آمدن اختالف ميان آنها 
شده بود و به همين دليل در يكي از پارك ها با هم قرار گذاشته بودند اما 
دراين قرار بين تعدادي از آنها درگيري به وجود آمده و يكي از آنها اقدام 

به قمه كشي كرده بود.

همچنين مشخص شــد كه پس از اين درگيري فرد ديگري اقدام به 
فيلمبرداري كرده و سپس اين فيلم را در شبكه هاي اجتماعي منتشر 

كرده بود.
در همين حال، ســرهنگ جهانگيركريمي، معاون اجتماعي پليس 
استان اصفهان گفت:  پس از انتشار كليپ و نمايش قداره توسط يكي 
از دختران نوجوان به لحاظ حساسيت موضوع و باز نشر گسترده آن در 
فضاي مجازي موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار گرفت 
كه درنهايت عوامل انتشار دهنده اين كليپ و دختر نوجوان كه اقدام به 

درگيري كرده بود شناسايي و ضمن هماهنگي قضايي احضار شدند.
وي ادامه داد: بررسي هاي اوليه نشان دهنده اين است كه افراد پس از 
آشنايي در فضاي مجازي تحت تأثير القائات منفي دوستان ناباب خود 

دست به اينگونه رفتارها زده اند.
براساس اين گزارش تحقيق از دختران نوجوان ادامه دارد و پرونده آنها 
براي تصميم گيري در اختيار مرجع قضايي قرار خواهد گرفت اما آنچه 
در اين ميان اهميت بيشتري دارد نظارت خانواده ها بر رفتار فرزندان 
نوجوانشــان چه در فضاي مجازي و چه در دنياي واقعي است چرا كه 
گاهي اشتباهات بچگانه نوجوانان دور از چشم خانواده هايشان ممكن 
است ابعاد گسترده اي پيدا كند و حتي باعث به وجود آوردن احساس 

ناامني در جامعه شود.

اراذل و اوباش صحنه حمله به طباخي را بازسازي كردند

دستگيري عامالن سرقت از بانك قائمشهر

پسر شيشه اي با انگيزه سرقت وارد 
خانه زن همسايه شد و او را به قتل جنايي

رســاند اما از ترس، فراموش كرد 
انگشتر طاليي را كه روي ميز گذاشته بود سرقت 

كند.
به گزارش همشــهري، تحقيقات در اين پرونده 
جنايي از هشتم مرداد پارسال شروع شد. آن روز 
پسري جوان كه چندين بار به موبايل و تلفن خانه 
مادرش زنگ زده و پاسخي نشنيده بود خودش 
را به خانه وي در حوالي شــرق تهران رساند. او 
هرچه در زد، كسي جوابش را نداد و درحالي كه 
نگران وضعيت مادرش بود با كليدي كه داشت 
وارد خانه او شــد. اما به محض ورود با صحنه اي 
هولناك روبه رو شــد؛ خانه به هم ريخته و جسد 
مادر درحالي كه روسري دور گردنش پيچيده و 

خفه شده بود در سالن پذيرايي افتاده بود.
پسر وحشت زده با پليس تماس گرفت و لحظاتي 
بعد مأمــوران كالنتــري190 مجيديه، قاضي 
محمد حســين زارعي، بازپرس جنايي تهران و 
تيم تجسس پليس آگاهي تهران در صحنه جرم 
حضور يافتند. شواهد حكايت از اين داشت كه 
چند ســاعتي از مرگ زن تنها مي گذرد و علت 
مرگ فشــار بر عناصر حياتي گردن بوده است. 
به هم ريختگي خانه نشان مي داد كه عامل جنايت 
پس از قتل به جست و جو در خانه پرداخته است 
اما چيزي از آنجا ســرقت نشــده بود. طالهاي 
مقتول داخل جعبه و زيــر كمد لباس ها پنهان 
بود و ظاهرا قاتل فرصت كافي نداشته تا همه جا 
را بگــردد و آن را پيداكند. از ســوي ديگر تمام 
النگوهاي طالی مقتول همچنان در دستش بود 
به جز انگشتر طاليش. اگرچه در ابتدا تيم جنايي 
حدس زد كــه قاتل تنها موفق به ســرقت يك 
انگشتر طال شــده اما دقايقي بعد همان انگشتر 

روي يكي از ميزهاي عسلي پيدا شد. 

ردپايجوانهمسايه
جسد مقتول با دستور قاضي به پزشكي قانوني 
انتقال يافت و تيمــي از مأموران تحقيقات خود 
را براي شناسايي عامل اين جنايت آغاز كردند. 
شواهد حكايت از اين داشت كه قتل از سوي يك 
آشنا رخ داده است چون قفل در سالم بود و اثري از 
ورود اجباري به داخل خانه ديده نمي شد. در اين 
شرايط مأموران، تحقيقات خود را روي آشنايان 
متمركز كردند تا اينكه به جوان همسايه مشكوك 
شدند. او پسري معتاد بود كه از مدت ها قبل در 
دام شيشه گرفتار شــده بود. وي به اداره آگاهي 
احضار شــد اما در برابر پرسش هاي تيم جنايي، 
پاسخ هاي ضد و نقيضي مي داد. همين باعث شد 
كه بازپرس جنايي دستور بازداشت وي را صادر 
كند. او 4 ماه بعد از جنايت دستگير شد اما در اين 
مدت اصرار داشت كه قتلي مرتكب نشده و روز 
حادثه به محل كارش رفته است. با وجود اين وي 
در بازداشــتگاه اداره آگاهي بود و هر روز تحت 
بازجويي قرار مي گرفت. اما هربار همان جمله هاي 

قبلي را تكرار مي كرد.

شكستسكوت7ماهه
حدود 11 ماه از جنايت و 7 ماه از بازداشت جوان 
همسايه گذشــته بود و او همچنان قتل را انكار 
مي كرد تا اينكه متهم 36ساله روز دوشنبه گذشته 
سكوت خود را شكست و اسرار قتل زن همسايه 
را برمال كرد. او گفت با انگيزه ســرقت دست به 
قتل زن تنها زده است اما چيزي نصيبش نشده و 
به خاطر ترس و وحشت از آنجا فرار كرده است. 
متهم با قرار بازداشت در اختيار اداره آگاهي قرار 

گرفت و تحقيقات از او ادامه دارد.

   گفت وگو با متهم
چراتصميمبهسرقتازخانهزنهمسايهگرفتي؟

من معتاد به شيشــه بودم و آن روز خيلي شيشه كشــيده بودم. هر وقت در مصرف آن زياده روي مي كردم توهمات عجيب به 
سراغم مي آمد. گاهي در ذهنم صداهايي مي شنيدم و گاهي دست به كارهايي عجيب مي زدم. آن روز انگار تشنه سرقت بودم. دلم 
مي خواست پول يا طال بدزدم. دچار توهمات عجيب و غريب شده بودم و آرامش نداشتم. آن روز با مادرم در پاركينگ ساختمان 
در حال جابه جاكردن تعدادي وسيله بوديم. بعد سوار آسانسور شديم كه به خانه برويم. خانه ما طبقه چهارم و خانه مقتول طبقه 
دوم بود. بيشتر از چند بار مقتول را نديده بودم اما مي دانستم تنها زندگي مي كند. ناگهان ياد او افتادم چون چندبار ديده بودم طال 

به  خودش آويزان مي كند. درواقع اتفاقي به ذهنم آمد كه از او سرقت كنم.
اماسرقتيانجامندادي؟

فقط دستانم به خون يك انسان آلوده شد و عذاب وجدانش تا آخر عمرم با من است. نتوانستم سرقتي انجام بدهم چون خيلي 
دستپاچه و ترسيده بودم.

چرا؟ازروزحادثهبگو؟
آن روز تصميم گرفتم به خانه پيرزن بروم. به مادرم گفتم بايد به سركار بروم و خودم را مقابل خانه پيرزن رساندم. در زدم و وقتي 
در را باز كرد با دستانم دهانش را گرفتم و او را به داخل خانه هل دادم. بعد وارد شدم و دستانم را برداشتم اما مقتول داد و فرياد راه 
انداخت و ناچار شدم با روسري خفه اش كنم. بعد انگشترش را از دستش خارج كردم. مي خواستم النگوهايش را هم سرقت كنم اما 
نتوانستم از دستش بيرون بياورم و چون صداي همسايه ها را مي شنيدم ترسيده بودم. بي خيال النگوها شدم و انگشتر را روي ميز 
عسلي گذاشتم كه هنگام خروج از خانه آن را بردارم. سپس به داخل اتاق ها رفتم و شروع كردم به جست و جو اما طاليي پيدا نكردم. 
از سوي ديگر صداي همسايه ها را همچنان مي شنيدم و مي ترسيدم مبادا برسند و لو بروم. وحشت زده بودم و تصميم گرفتم خانه 
را ترك كنم. بيرون كه آمدم به سمت محل كارم كه حوالي فشم بود رفتم. در آنجا بود كه يادم آمد انگشتر را در خانه مقتول جا 

گذاشته ام. به اين ترتيب من بي آنكه نقشه سرقت را اجرا كنم،  دست به آدمكشي زده بودم.
شغلتچيست؟

نصاب كولر هستم اما اعتياد به شيشه زندگي مرا نابود كرده. دوسالي مي شود كه معتاد شده ام و همين ماده مخدر باعث شده تا 
تبديل به قاتل شوم.

در7ماهيكهزندانبوديچراسكوتكردهبوديوحقيقترانميگفتي؟
به خاطر وحشت از قصاص. من از مرگ مي ترســم. شــايد باور نكنيد اما از روزي كه قتل اتفاق افتاده من يك شب هم راحت 
نخوابيده ام. مدام كابوس مي بينم و عذاب وجدان دارم. مدام تصوير جنايت مقابل چشــمانم است. بارها خواستم اعتراف كنم و 
حقايق را بگويم اما نتوانستم چون وقتي به مرگ، قصاص و چوبه دار فكر مي كنم دست و پايم مي لرزد. به همين دليل سكوت كردم 

اما ديگر نتوانستم به سكوتم ادامه دهم و تصميم گرفتم حقايق را بيان كنم.
چهشدكهپليسبهتومشكوكشد؟

چند وقت بعد از قتل از من تحقيق كردند. هول شده بودم و دروغ مي گفتم. همين دروغ بافي كار دستم داد و باعث شد تا پليس 
به من مشكوك شود. 4 ماه بعد از جنايت هم بازداشــتم كردند و از آذر پارسال تا تير امسال در بازداشتگاه بودم و مدام بازجويي 
مي شدم تا اينكه در آخرين بازجويي، با خودم گفتم كه بهتر است حقيقت را فاش كنم. چون هرچه مي گفتم قاتل نيستم مأموران 

باور نمي كردند.

پسرهمسايه7ماهپسازبازداشت

اسرارقتلزنتنهارافاشكرد  ناكامي در سرقت 
پس از قتل زن همسايه

تحقيقات پليس درخصوص تخريب ديوار بانكي در قائمشهر 
و دستبرد به آنجا باعث دستگيري 5سارق شد.

به گزارش همشهري، بامداد روز شنبه 19تيرماه امسال وقتي 
كارمندان بانكي در قائمشهر به محل كارشان رفتند، با صحنه 
عجيبي روبه رو شدند. آنها مشاهده كردند كه بخشي از ديوار 
بانك تخريب و مبلغي پول از آنجا ســرقت شــده است. اين 
شواهد نشان مي داد كه سارقان ساعتي قبل با تخريب ديوار 
وارد آنجا شده و نقشه سرقت را عملي كرده اند. از همان زمان 
تحقيقات پليس براي دستگيري عامالن اين سرقت آغاز شد. 

مأموران در همان ساعت هاي اوليه به سرنخ هايي درباره يكي از 
سارقان دست پيدا كردند. سرهنگ علي قيصري، رئيس پليس 
آگاهي مازندران در اين باره گفت: مأموران پس از بررسي هاي 
همه جانبه يكي از سارقان را شناســايي و با هماهنگي هاي 

قضايي، وي را در عملياتي غافلگيرانه دستگير كردند.
وي ادامــه داد: متهــم در مواجهه بــا ادله هاي پليســي و 
بازجويي هاي به عمل آمده به ســرقت از بانك با همدستي 
4نفر ديگر از دوستان خود اعتراف كرد. پس از هماهنگي هاي 
قضايي، در ادامه اين عمليات، ســارقان كه ســاكن تهران و 

قائمشهر بودند، در كمتر از 48 ساعت به دام افتادند و بخشي 
از وجوه سرقتي از آنان كشف و ضبط شده است. وي افزود كه 
متهمان پس از تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شدند 
و موضوع همچنان در دست بررسي است. رئيس پليس آگاهي 
استان مازندران بي توجهي مسئوالن بانك به مسائل امنيتي 
را از داليل وقوع اين سرقت برشــمرد و از متصديان بانك ها 
و مراكز تجاري خواســت ضمن توجه به هشدارهاي پليس 
نسبت به نصب سيســتم هاي الكترونيكي هشداردهنده در 

محل فعاليت خود اقدام كنند.

چند روز پس از حمله چند نفر از اراذل و اوباش شرق تهران به يك طباخي، مأموران پليس 
امنيت ضمن دستگيري اين افراد شرور آنها را براي بازســازي صحنه درگيري به طباخي 

منتقل كردند.
به گزارش همشهري، اين درگيري چند شب قبل در يك طباخي در خيابان دماوند اتفاق افتاد 
و در جريان آن يكي از اشرار منطقه همراه با چند نفر از دوستانش به آنجا يورش بردند و ضمن 
تخريب طباخي با يكي از مشتريان آنجا درگير شدند. بررسي ها نشان مي داد كه آنها از سال ها 

قبل با اين مرد خصومت داشتند و وقتي او را در طباخي ديدند، تصميم به درگيري گرفتند.
به دنبال اين حادثه درحالي كه به طباخي خســارت زيادي وارد شده و چند نفر نيز مجروح 
شده بودند، تحقيقات توســط پليس امنيت آغاز شــد. مأموران با رصد تصاوير ضبط شده 
توسط دوربين هاي مداربسته توانستند متهمان را شناسايي و در عملياتي غافلگيرانه آنها 

را دستگير كنند.
با گذشت چند روز از اين حادثه متهمان روز گذشته توسط مأموران پليس امنيت به طباخي 
منتقل شدند و در حضور افســران پليس صحنه درگيري در طباخي را بازسازي و جزئيات 

بيشتري از اين حادثه را بازگو كردند.
براساس اين گزارش تحقيقات در اين باره همچنان ادامه دارد.

مامورقالبيازمردمزورگيريميكرد
ماموران پليس آگاهي تهــران بزرگ فردي را كه با معرفي خود به عنــوان مأمور اقدام به 

زورگيري از شهروندان كرده بود، بازداشت كردند.
به گزارش همشهري، روز بيست وســوم خرداد ماه امســال، پرونده اي با موضوع سرقت 
مسلحانه در پوشش مأمور پليس با شكايت 2نفر از اتباع كشور افغانستان به پليس آگاهي 
تهران بزرگ ارجاع شد. در جريان رسيدگي به اين پرونده يكي از شاكيان به پليس گفت: 
ساعت 6عصر سيزدهم خرداد ماه درحالي كه در تقاطع اتوبان آزادگان و فتح به عنوان مسافر 
سوار بر يك دســتگاه خودرو پرايد131 سفيدرنگ شــديم ناگهان راننده با معرفي خود 
به عنوان مأمور پليس و با تهديد به وسيله يك قبضه ســالح كمري همه اموال و مدارك 
همراه مان شامل گوشي تلفن همراه، 2كارت عابربانك و رمز آن، مقاديري پول نقد و... را از 

ما گرفت و پس از رها كردن ما در خيابان از محل متواري شد.
با به دست آمدن اين اطالعات و در راستاي پيگيري موضوع اقدامات پليسي نظير بازبيني 
تصاوير دوربين هاي مداربسته و بهره گيري از شيوه هاي علمي كشف جرم و... مأموران موفق 
شدند كه رد تلفن همراه يكي از مالباختگان را به دست آورند كه در جريان آن مشخص شد، 
تلفن همراه در اختيار فردي به هويت كريم است. شاكيان وقتي تصوير اين فرد را ديدند او 
را به عنوان سارق اموال شان شناسايي كردند. تحقيقات درباره كريم ادامه داشت تا اينكه 
مأموران پي بردند او عالوه بر سرقت در پوشش مأمور قالبي در زمينه فروش مواد مخدر نيز 
فعاليت مي كند. در اين شرايط بود كه مأموران در عملياتي ضربتي او را در يكي از مناطق 
غربي تهران دستگير كردند. متهم در جريان بازجويي ها به جرم خود كه سرقت تحت عنوان 

مأمور پليس بود اعتراف كرد. براساس اين گزارش تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.
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سرديسهايبزرگان
موسيقيدرپايتخت

براســاس مصوبــه شــوراي 
تجسمی

 
نامگذاري شــهر تهران يك 
ســرديس بــه نــام ابراهيم 
قنبري مهر و 3 نيم چهــره ديواري به نام 3 
استاد موســيقي ازجمله غالمحسين بنان، 
پرويز ياحقي و هوشــنگ ظريف در تهران 

نصب مي شود. 
به گزارش همشــهري، براســاس مصوبه 
شوراي نامگذاري شهر تهران يك سرديس 
به نام ابراهيم قنبري مهر )سازنده ساز( كه 
قبال بوستان شقايق سعادت آباد به نام او شده 
بود، در محوطه اين بوســتان نصب خواهد 
شــد. همچنين 3 نيم چهره ديواري به نام 
استادان بزرگ موسيقي غالمحسين بنان، 
پرويز ياحقي و هوشــنگ ظريف در ابتداي 
2 خيابان در كنار »موزه موســيقي ايران« 
و يك خيابان در منطقه ظفر) دستگردي( 
نصب خواهد شد.  قرار است دهم مرداد ماه 
روز تولد قنبري مهر، سرديس اين استاد در 
بوستان »شقايق مهر« با حضور مسئوالن 
و هنرمنــدان نصــب شــود. همچنين تا 
 پايان شــهريور نيز نيم چهره 3 استاد ديگر

نصب مي شود.

شهراستوبزرگانش
انجمن نويسندگان كودك و نوجوان در دفاع از  

 نام گذاری 4 خيابان به نام بزرگان ادبيات كودك و 
نوجوان بيانيه صادر كرد

انجمن نويسندگان كودك و نوجوان در بيانيه اي نسبت 
به مخالفت فرمانداري تهران با نامگذاري 4خيابان به نام 
بزرگان ادبيات كودك و نوجوان ايران واكنش نشان داد.

به گزارش همشهري، انجمن نويســندگان كودك و 
نوجوان در بيانيــه اي درباره نامگــذاري خيابان هاي 
پايتخت به نام بــزرگان ادبيات آورده اســت: »روزي 
روزگاري... شهر بسيار بزرگي بود كه كودكانش حتي 
در روزهاي كرونايي كتاب هديه مي گرفتند و فرصت 
پيدا مي كردند شهر را آنطور كه دوست داشتند از پشت 
پنجره هاي خانه هايشان نقاشــي كنند. آسمان شهر 
نقاشــي هاي كودكان رنگارنگ بود، در نقاشي هايشان 
روباه ها حضور داشتند و گوسفندهاي شاد در شهرشان 
بازيگوشي مي كردند، شهر را به زير آب مي بردند، شهر 
آب نباتي درست مي كردند، از ماشين هاي شهرشان به 

جاي دود برف بيرون مي آمد...«
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده: »روزي روزگاري... 
شهر بسيار بزرگي بود؟ نه، شهر بسيار بزرگي هست كه 
هيأتي در فرمانداري اش نشســته اند و به سليقه خود 
مصوبه شوراي شهر را رد مي كنند. اعضاي اين هيأت 
آگاه نيستند كه نويسنده ها و مخصوصا نويسنده هايي 
كه بــراي كــودكان و نوجوانان مي نويســند، چه كار 
بزرگي مي كنند. آنها خبر ندارند نويســنده ها چگونه 
ذره ذره جان خود را در آثارشان مي ريزند تا قصه هاي 
خوب براي بچه ها گردآوري كنند و لذت تخيل و فكر 
كردن و جست وجو را به كودكان و نوجوانان بچشانند؛ 
تا دنياي بچه ها را وســعت ببخشــند، به زندگي شان 
آرامش بدهند و آنها را براي ســاختن شهر و كشور و 
دنيايي بهتر و زيباتر آماده ســازند.« ايــن انجمن در 
بيانيه همچنين به نقــش غيرقابل انــكار ادبيات در 
هويت اجتماعي اشاره كرده و عنوان مي كند: »روزي 
روزگاري... شــهر بســيار بزرگي بود؟ نه، شهر بسيار 
بزرگي هســت كه هيأتي در فرمانداري اش نشسته اند 
كه با نگاهي غيرفرهنگي به شــهر و زندگي و ادبيات 
مي نگرند و بيگانه با نقش غيرقابل انكار ادبيات در قوام 
يافتن هويت فردي و اجتماعي شهروندان و تأثير ادبيات 
كودك بر تلطيف روحيه مخاطبان، ترويج دوســتي و 
محبت و كاستن از خشــونت و ناهنجاري در جامعه، 
تصميم مي گيرند. مهم ترين پيام اينگونه تصميم گيري  
بــه جامعــه، ناديده گرفتــن كــودكان و نوجوانان و 
 ادبيــات ويژه آنان اســت و گويي اعضــاي اين هيأت 
متوجه نيستند نويسنده هايي كه زندگي شان را به پاي 
بزرگ شــدن كودكان و نوجوانان مي ريزند، چگونه در 
بزرگ شدن شهر نقش دارند و چرا بايد شهر به نامشان، 
به تخيلشان، به آثارشان و به همه نشانه هاي بودنشان 
احترام بگذارد و قدرشان را بداند. شهر با نام بزرگانش، 
قد مي كشد و بزرگ مي شود و به خود مي بالد؛ چرا و با 
چه استداللي گروهي اندك مي خواهند اين فرصت را 
از شهر و مردم شــهر بگيرند؟ قدرداني از اين بزرگان، 
قدرداني از كتاب و ادبيات و هنر و فرهنگ اســت و به 
شهر و اهالي شهر بزرگي مي بخشد وگرنه وجود نازنين 

اين عزيزان به چنين نامگذاري هايي نياز ندارد.
اين قدرداني، هرچند وظيفه اي ملي و انساني است، اما 
بيشتر از آن، نشانه اي است براي كودكان و نوجوانان و 
جوانان امروز كه آينده شهر و كشور در دست آنها قرار 
خواهد گرفت.« انجمن نويسندگان كودك و نوجوان 
از اعضاي محترم شوراي شــهر تهران تشكر مي كند 
كه4خيابان اطــراف كانون پرورش فكــري كودكان 
و نوجوانان را به نــام 4تن از پيشكســوتان آموزش و 
كتاب و ادبيات كودك و نوجــوان، يعني آقايان »جبار 
باغچه بــان«، »مهدي آذريــزدي«، »صمد بهرنگي« 
و »هوشــنگ مرادي كرمانــي« نامگــذاري كرده اند، 
همچنان كه قدردان اســت كه در ديگر مصوبات شورا 
نام شــماري ديگر از بزرگان ادبيات كودك و نوجوان 
را براي برخي معابر شــهر برگزيده اند؛ يادآور مي شود 
كه هركدام از اين بزرگان بخشي از خاطره هاي جمعي 
مردم ما را شكل داده و در بارور شدن خالقيت و تخيل 
 شــمار زيادي از كودكان ديروز و امــروز جامعه نقش
 داشته اند. باوركردني نيست كه چنين مصوبه اي، بدين 
آســاني و بي توجه به پيامدهاي فرهنگــي و اجتماعي 
آن رد شــود. انجمن نويســندگان كودك و نوجوان، نه 
فقط نظر ســليقه اي هيأت تطبيق فرمانداري تهران را 
غيرقابل قبول مي داند، بلكه بر اين باور اســت كه چنين 
اعمال سليقه هاي غيرفرهنگي، پاسخي در خور از مردم 
و به ويژه نســل جديد خواهد گرفت. تن دادن جامعه به 
اين قبيل تصميم هاي زيان بار، هم به شهر و مردم آسيب 
مي زند و هم به هويت جمعي و منافع ملــي؛ از اين رو، 
انجمن نويسندگان كودك و نوجوان انتظار دارد مسئوالن 
ذي ربط، هرچه زودتر ضمن اعالم بطالن نظر اعالم شده 
هيأت تطبيق فرمانداري تهران در ايــن زمينه، به طور 
جدي به اعضاي اين هيأت يادآوري كنند كه الزم است از 
تصميم گيري هاي تنگ نظرانه، غيركارشناسي و سليقه اي 

بپرهيزند، تا ديگر بار شاهد چنين خبرهايي نباشيم.

ادبيات

فيلم »قهرمان« اصغر فرهادي، روز 
گذشته نخستين نمايش رسمي و گزارش

جهاني خود را در ساعت 15:30به 
وقت كن و 18به وقت تهران در سالن اصلي »كاخ 
لومير« به همراه برگزاري مراســم فرش قرمز با 
حضور عوامل اين فيلم تجربــه كرد. اين فيلم در 
مجموع قرار است 5بار در جشنواره كن به نمايش 
درآيد. »قهرمان« يــك روز پس از اكران اوليه در 
14ژوئيه )23تير( ســاعت 9:30)به وقت كن(در 
ســالن »آي مكس« مجموعه بزرگ ســينمايي 
تازه تاسيس ســينئوم به معرض نمايش گذاشته 
می شود. در همان روز 14 ژوئيه، )امروز( ساعت 
11:30)به وقت محلــي(، »قهرمان« بار ديگر در 
سالن اصلي »كاخ لومير« نمايش داده می شود. در 
15ژوئيه )24تير( نيز فيلم »قهرمان« ســاعت 
12:30)به وقت كن( در سالن »اسكرين ايكس« 
مجموعه سينمايي جديد »سينئوم« و درنهايت 
16ژوئيه )25تير( ساعت 8:30)به وقت محلي( در 
سالن »ساله دو سواكسانتيم« جشنواره كن نمايش 

خواهد داشت.

استقبالخريدارانوموفقيتبزرگتجاري
»قهرمان«

در روزهاي اخير اخبار و گزارش هايي نيز درباره 
موفقيت هاي تجاري »قهرمان« منتشر شده كه 
بسياري از اهالي سينما و منتقدان را به موفقيت 

بزرگ هنري اين فيلم هم اميدوار كرده است. 
استقبال خريداران از فيلم »قهرمان« اصغر فرهادي 
اگر نه بي سابقه كه كم سابقه بوده است. به گزارش 
اســكرين ديلي، كمپاني »ممنتو اينترنشنال« 
اخيرا از تعداد زيــادي از قراردادهاي فروش فيلم 
»قهرمان« اصغر فرهادي كه براي كســب نخل 
طالي كن در بخش فيلم هاي مسابقه اصلي اين 
جشنواره حضور دارد، رونمايي كرده است. »آمازون 
استوديوز« نخستين كمپاني بود كه در  ماه آوريل 
امسال اعالم كرد حق پخش و توزيع »قهرمان« 
اصغر فرهادي در آمريكا را به دســت آورده است. 
چندي پيش آمازون همچنين از خريد حق پخش 

و توزيع »قهرمان« در كانادا خبر داد. 
در اروپا نيز كمپاني »كينوپاواساريس« حق انتشار 
اين فيلم در كشــورهاي حوزه بالتيك را به دست 
آورده اســت. در كشــورهاي »بنلوكس«)هلند، 
بلژيك و لوكزامبورگ(، نيز حق پخش»قهرمان« با 
كمپاني»سينه آرت« است. در بلغارستان )بولگاريا 
فيلم ويژن(، فنالند )سينما موندو(، آلمان و اتريش 
)نوئه ويزونن(، يونان )اسپنتزوس(، ايتاليا )الكي 
رد(، لهستان )گوتك فيلمز(، پرتغال )آالمبيكه(، 
كشورهاي اسكانديناوي )اسكن باكس(، اسپانيا 
)كنترا كورينه(، سوئيس )فيلم كپي( و يوگسالوي 
ســابق )مگاكام(، حق پخش و توزيع»قهرمان« 
آخرين فيلم اصغر فرهادي را از آن خود كرده اند. 

در ســاير نقاط دنيــا از جمله، اســتراليا )هاي 
گالس(، نيوزيلند )وندتــا(، چين )رود پيكچرز(، 

تركيــه )بيــر فيلــم(، روســيه )پروزگيلياد(، 
 آمريــكاي جنوبــي )كاليفرنيــا فيلمــس(،

هنگ كنگ )گلدن سين(، كره جنوبي )جين جين(، 
تايوان )مووي كلود(، هنــد )ايمپاكت فيلمز( و 
اندونزي )پي تي فالكون( حــق پخش فيلم اصغر 
فرهــادي را خريداري كرده اند. قــرارداد فروش 
»قهرمان« در بريتانيا و ايرلند همچنان تأييد نشده 
و مراحل مقدماتي آن در حال انجام است.  متيو 
دلوناي، مدير بخش فروش »ممنتو اينترنشنال« 
درباره »قهرمــان« اصغر فرهادي گفته اســت: 
فيلم خوش ســاخت و قوي است؛ به همين دليل 
بسياري از خريداران وفادار براي خريد اين فيلم 

اقدام كرده اند. 
فيلم »قهرمان« اصغر فرهادي در دوران شــيوع 
كرونا در شيراز ساخته شده و پس از مدتي وقفه، 
دوباره ساخت آن از ســر گرفته شد. »قهرمان« 
نهمين ساخته اين كارگردان نام آشناي ايراني و 
ازجمله آثار پربازيگر اين فيلمســاز است. در اين 
ساخته متاخر اصغر فرهادي، امير جديدي، محسن 
تنابنده، فرشته صدر عرفايي و تعدادي از بازيگران 

شيرازي جلوي دوربين رفته اند. هايده صفي ياري 
نيز مانند بسياري از آثار فرهادي، تدوين اين فيلم را 
عهده دار بوده است. در فيلم »قهرمان« داستان مرد 
جواني به اسم »رحيم« روايت مي شود كه به دليل 
بدهي در زندان است. هنگامي كه او چند روز به 
مرخصي مي آيد، متوجه مي شود كه نامزدش يك 
كيف پر از پول پيدا كرده، اما تصميم مي گيرد از 
اين پول براي پرداخت بدهي اش اســتفاده نكند. 
زماني كه خبر اين اقدام او در شــهر مي پيچد، به 
چهره اي خاص بدل شده و همشهري هايش براي 
كمك به او دســت به كار مي شوند. انتظار مي رود 
فيلم »قهرمان« اصغر فرهادي عالوه بر موفقيت 
در كن 2021بتواند به عنــوان نماينده ايران در 
اسكار2022يكي از شانس هاي اصلي دريافت اين 
جايزه معتبر سينمايي در بخش بهترين فيلم هاي 

بين المللي باشد.

مكرونقوانينجديدمقابلهباكرونارااعالم
كرد؛جشنوارهكنتعطيلنميشود

امانوئل مكــرون، رئيس جمهور فرانســه قوانين 

بهداشتي جديدي را همزمان با برگزاري جشنواره 
فيلم كن و حضور هزاران نفر در اين جشــنواره، 
به منظور مقابله و جلوگيري از گســترش نسخه 
دلتاي ويــروس كرونا در فرانســه، اعالم كرد. به 
گزارش ورايتي فيلــم، اصلي ترين قانون جديدي 
كه در اين باره به اجرا گذاشته خواهد شد، اجباري 
بودن همراه داشــتن »گواهــي ديجيتال كوويد 
اتحاديه اروپا« اســت. ايــن گواهــي را در اروپا 
»پاســپورت ســالمت« مي نامند. به موجب اين 
قانون ارائه اين گواهي در تمــام مراكز فرهنگي 
ازجمله ســالن هاي ســينما، تئاتر و كنسرت از 

21ژوئيه امسال اجباري خواهد بود.
اجراي طرح »پاسپورت ســالمت« از اول ژوئيه 
امسال به منظور تسهيل در مســافرت ها و انجام 
تست هاي متوالي كرونا در اتحاديه اروپا آغاز شده 
است. براساس اين طرح، افراد پس از انجام تست 
كرونا يا واكسينه شــدن، يك كد QR دريافت 
خواهند كرد و آن را به عنوان تأييديه رســمي در 

زمان ورود به اماكن فرهنگي ارائه خواهند كرد. 
ارائه اين گواهي تا به امروز تنها در جشــنواره ها و 
رويدادهاي فرهنگي با حضور بيش از 5هزار نفر، 
نظير جشنواره كن، اجباري بوده است. مسئوالن 
برگزاري جشنواره كن نيز همراه داشتن اين گواهي 
را براي تمام مدعويني كه قصد تماشاي فيلم در 
سالن »كاخ لومير«)جايي كه در زمان جشنواره 
كن تعــداد زيادي از فيلم ها اكران مي شــوند( را 
دارند و همچنين در بازار پرازدحام فروش فيلم كن، 
اجباري كرده اند.  مدعوين انگليسي و آمريكايي 
حاضــر در جشــنواره كن هم كه دسترســي به 
»پاسپورت ســالمت« ندارند، بايد هر 48ساعت 
يك بار تست كوويد داده و برگه منفي بودن تست 
را در ورودي سالن هاي سينما در كن ارائه دهند. 

فرانسوا دروسو، دبيركل بازار فيلم كن، اخيرا اما 
اخبار و شايعات مربوط به افزايش تصاعدي ابتال به 
كرونا در جريان برگزاري جشنواره كن را رد كرده 
است. او به ورايتي گفته است كه هزاران نفر در كن 
طي يك برنامه روزانه تست كرونا انجام مي دهند و 
به طور ميانگين روزانه 3نفر به كرونا مبتال مي شوند. 
پيش تر شايعاتي به گوش رسيده بود كه مسئوالن 
جشنواره فيلم كن به دليل افزايش موار د ابتال به 
شــيوع كرونا در زمان برگزاري اين جشنواره به 
ناچار محدوديت هاي بيشــتري را اعمال كرده و 
اين احتمال وجود دارد كه مســئوالن كن ناگزير 
به خاتمه دادن به جشــنواره پيش از موعد مقرر 
شوند. با وجود اين شايعات، طبق مقررات جديد 
اعالم شده از سوي رئيس جمهور فرانسه، جشنواره 
كن با رعايت پروتكل هاي سفت و سخت و مقررات 
جديد بهداشتي مرتبط با ويروس كرونا به كار خود 

به صورت فيزيكي ادامه خواهد داد. 
فرانسه در روز يكشنبه، تعداد 4هزارو256 مورد 
جديد ابتال به كوويد داشته كه در قياس با هفته 
پيش همين موقع، نزديــك به 67درصد افزايش 
نشان مي دهد. اوليويه وران، وزير بهداشت فرانسه 
نيز اعالم كرده كه با توجه به شيوع نسخه جديد 
كوويد، احتمال ابتالي بيش از 20هزار نفر در روز 

در اين كشور به كرونا، دور از ذهن نخواهد بود.

قهرمان  روی فرش قرمز
موفقيت هاي تجاري فيلم آخر اصغر فرهادي همه را به موفقيت بزرگ اين فيلم اميدوار كرده است

آرشنهاوندی
 روزنامه نگار

تشويق 9دقيقه اي »گزارش فرانسوي« در كن

ث
مك

برگزاريكنسرتآنالين
كيهانكلهرباهمراهيارزنجان
چهارمين كنسرت آنالين )برخط( كيهان 

موسيقی
 

كلهر، نوازنده بين المللــي به همراهي 
»اردال ارزنجان« نوازنــده اهل تركيه 
ششم مرداد پيش رو برگزار خواهد شــد.  به گزارش 
همشهري، كلهر تا كنون 3 كنسرت آنالين را در موزه 
آبگينه، كاخ چهلســتون و خانه اتحاديه برگزار كرده 
است. كيهان كلهر در اول خرداد سال گذشته نخستين 
كنسرت آنالين خود را در موزه آبگينه برگزار كرد و در 
آن اجرا به تنهايي و با سه تار خود براي دوستدارانش 
نواخت. پس از آن نيز در نيمه مرداد سال گذشته وي به 
همراه كوارتت مينياتور كنسرت شهر خاموش خود را 
برگزار كرد. اين كنســرت كه پيش تر در بســياري از 
شهرهاي ايران و جهان اجرا شده بود، به شكل مجازي 
نيز در كاخ چهلستون و خانه اتحاديه اجرا شد. كلهر در 
صفحه رسمي خود در شبكه هاي مجازي از برگزاري 
چهارمين كنسرت آنالين خود اين بار با همراهي نوازنده 
باغالما و موسيقي دان اهل كشــور تركيه خبر داد. در 
صفحه شخصي كلهر آمده است: كنسرت آنالين كيهان 
كلهر در موزه آبگينه، كاخ چهلستون و خانه اتحاديه؛ 
اين بار به همراهي »اردال ارزنجان« به تاريخ ششــم 
مرداد ماه رأس ســاعت بيســت  و يك و سي دقيقه در 

خدمت شما مخاطبان گرانقدر هستيم.

اواســط ســال98 بود كه خبر نگارش 
فيلمنامه »سووشون« شنيده شد؛ خبر فيلم

حكايت از ساخت ســريالي با اقتباس از 
»سووشون«، رمان مشهور ســيمين دانشور، مي داد و 
بعدها نام چند كارگردان براي ساخت اين سريال شنيده 
شــد. حاال بدون تأييد يا تكذيب خــود كارگردان، نام 
نرگس آبيار به عنوان كارگردان اين ســريال شــنيده 
مي شود؛ كارگرداني كه اين روزها سفير چين در تهران 
از او نام مي برد و عنوان كرده كه اين فيلمساز قرار است 
به چين برود تا فيلمي درباره »جاده ابريشم« بسازد. تا 
زماني كه سيمين دانشور در قيد حيات بود رايزني هايي 
براي ساخت ســريال زده شــد اما رايزني ها به خاطر 
نرسيدن توافقات مادي به مرحله اجرا نمي رسيد.  دي 98 
بود كه نوشــا عبداهلل زاده عنوان كرد مشــغول نگارش 
فيلمنامه اي براساس رمان سووشون است. او همچنين 
گفته بود كه حــق اقتباس سووشــون از ليلي رياحي، 
خواهرزاده و فرزندخوانده مرحوم دانشور دريافت شده 
است. البته مشخص نيست كه فيلمنامه عبداهلل زاده قرار 
است توســط آبيار كارگرداني شــود يا اينكه خودش 
نگارش فيلمنامه را در دســت گرفته است. با اين حال 
گفته شده كه آبيار مهر امســال قرار است سووشون را 
بسازد و براي نقش اول سريال كه پخش آن از پلتفرم ها و 
به صورت نمايش خانگي است، بهنوش طباطبايي انتخاب 
شده است. همزمان با اين خبر، چانگ هوآ، سفير چين، 
نيز عنوان كرده:»نرگس آبيار براي ساخت فيلمي درباره 
جاده ابريشــم به چين مي رود.« چانگ 
هوآ در توييتي در حســاب شخصي 
خود در توييتر از سفر نرگس آبيار به 
چين براي تهيه فيلم مشترك درباره 
جاده ابريشــم خبر داد. سفير 
چيــن در تهران نوشــت: 
»بسيار خوشــحالم كه با 
خانــم نرگــس آبيار، 
كارگردان معروف ايران، 
مالقات كردم. ايشــان 
براي توليد مشترك فيلم 
در مورد جاده ابريشم به چين 

خواهند رفت.«

جادهابريشمياسووشون؟
نرگس آبيار براي ساخت فيلمي درباره جاده 

ابريشم به چين مي رود

فيلم»گزارشفرانسوي«تحسينشدهترينفيلمجشنواره
كن2021تابهامروزاست.درمراســماكراناينفيلمساخته
»وساندرســون«تعدادزياديازســتارگانسينماحضور
داشتند.تعدادمدعوينوحضاردرسالناصلي»كاخلومير«در
زماننمايش»گزارشفرانسوي«بهحديزيادبودكهاينتصور
بهبينندهدستميدادكهبهدورانپيشاكرونابازگشتهاست.
درزماننمايش»گزارشفرانســوي«خيابانهاياطرافكاخ
جشنوارهبستهشدهبودندو»تيموتيشاالمت«ازبازيگران
اصلياينفيلمكهلباسنقرهايبرتنداشت،درحالامضادادن

بهتماشگرانديدهميشد.
دوساعتبعدوپسازپاياننمايشفيلم،»گزارشفرانسوي«

بهشدتوبهمدت9دقيقهموردتشويقتماشاگرانقرارگرفت.
درزمانايناستقبالكمنظير،»وساندرسون«وتيمبازيگران
مطرحفيلم»گزارشفرانسوي«ازجمله»بيلموراي«،»اوئن
ويلسون«،»تيلداســوئينتن«،»آدريانبرودي«،»استيفن
پارك«،»بنيسيدلتورو«و»تيموتيشاالمت«حضورداشتند.
»لئاسيدو«اماغايببزرگمراسماكران»گزارشفرانسوي«
بود،اوبهدليلاينكهتستكرونايشمثبتشدهنتوانستهبود
دركنحضوريابدوخودرادرپاريسقرنطينهكردهبود.درفيلم
گزارشفرانسوي،تعداديداستاندرقالبداستاناصلياين
فيلمكهدربارهيكمجلهآمريكايياستودريكشهرخيالي

قرنبيستميفرانسهمنتشرميشود،روايتميشود.

نوای مرغ سحر در كن

ديروزمراسمرســمیاوليننمايشجهانیقهرمانآخرينســاختهاصغرفرهادیدر
هفتادوچهارمينجشــنوارهبينالمللیفيلمكنبانوایتصنيفمرغســحرشادروان

محمدرضاشجريانبرگزارشد.
گروهسازندگانفيلمشاملامينخنكال)دســتيارفرهادی(پريساگرگين)برنامهريز(
محمديمينی)مديرتوليد(علیقاضی)مديرفيلمبرداری(هايدهصفیياری)تدوينگر(،
الكساندرمالهگی)تهيهكننده(اميرجديدی،اصغروسارينافرهادیپسازعبورازمقابل

عكاسانواردكاخجشنوارهشدندتانمايشفيلمآغازشود.
درحاشيهمراسمفرشقرمز،اصغرفرهادیدرگفتوگوباخبرنگاركانال2فرانسهگفت:
تصورنمیكردمجشنوارهكندرشرايطشيوعكروناوبااينتعدادتماشاگربرگزارشود.
تصورماينبودكهكارخيلیسختیخواهدبوداماكارهاراخوبانجامدادندوهمهچيزدر

اينجشنوارهبهخوبیپيشمیرودومشكلیهمبهوجودنيامدهاست.
اصغرفرهادیدربارهفيلمجديدشگفت:اگرچهفيلمهايیكههرفردمیسازديكمسير
مشابهراطیمیكنند.امااگرقدریدقيقترشويممتوجهمیشويمكهدرهرفيلمجديد
گويادنيایجديدیكشفمیشودوزوايايیكهدرفيلمهایقبلیشايدفرعیبودندوكمتر

بهآنهاپرداختهمیشددراينفيلمتبديلبهزوايایاصلیمیشوند.
اميرجديدینيزدربارهبازیكردندرفيلمفرهادیبهكانال2فرانسهگفت:كاركردنبا
فرهادیافتخاراست،ازاواخالقوانسانيتيادگرفتم،همكاریبااوبسيارلذتبخشاست

وباعثافتخارماستكهبافيلمفرهادیدرجشنوارهكنحضوردارم.

ث
مك

نمايیازفيلمقهرمانساختهاصغرفرهادی

استقبالازفيلمگزارشفرانسوي
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بحران اقتصادي سوريه از يك سو ميراث 
جنگ داخلي 10ساله و تخريب گسترده 
زيرساخت هاي اقتصادي است و از سوي 
ديگر به تحريم ســزار مربوط مي شود؛ 
تحريمي وضع شــده از ســوي وزارت 
خزانه داري آمريكا كــه هرگونه تعامل 
اقتصادي با دولت ســوريه را مشمول 
مجازات هاي مالي بي سابقه اي تعريف 

كرده است

 زيگمار گابريل
رئيس جمهور سابق آلمان

كيوسك

 همزمــان با پيشــروي 
نيروهاي طالبان در نقاط گزارش 1

مختلف افغانستان، بيش از 
هزار نيروی امنيتي از پست هاي مرزي 
گريخته و به خاك كشورهاي همسايه 
پناه برده اند. رسانه هاي افغانستان روزانه 
گزارش هــاي متعددي درباره تســليم 
تعدادي از نيروهاي ارتــش و پليس به 
طالبان دارند. عقب نشــيني و ســقوط 
شهرها به كليدواژه خبرهاي افغانستان 
طي هفته هاي اخير تبديل شده است. 
همه اينها باعث شده تا ناگهان، نگاه ها از 
حمالت طالبان فاصلــه  بگيرد و متوجه 
سمت ديگر ميدان شود. نيروهاي ارتش 
و پليــس افغانســتان در تامين امنيت 
مناطق مختلف اين كشور ناكام بوده اند.

وضعيت امروز ريشــه در يك سال قبل 
دارد. امضاي نماينده ويژه رئيس جمهور 
آمريكا و معاون سياسي طالبان كه پاي 
توافق صلح نشست، برخي از مقام هاي 
بلندپايه نظامي در كابل احساس خطر 
كردند؛ چراكه توافق دوحه شامل بندي 

بود براي خروج نيروهــاي آمريكايي و 
ديگر نيروهاي خارجي از افغانســتان. 
آمريكايي ها تصميم خود را گرفته بودند. 
زمان تصميم هاي سخت در كابل رسيده 
بود اما اشرف غني، رئيس جمهور و حلقه 
اطرافيان او نشــان دادند بــراي اتخاذ 
تصميم هاي ســخت آمادگي و شــايد 

تجربه الزم را ندارند.
اسداهلل خالد، وزير دفاع وقت افغانستان، 
در جلســه  اي به اشــرف غني گفت كه 
همزمان با آغاز روند خــروج نيروهاي 
خارجي، زمان ايجاد تغييرات در مواضع 
نيروهاي ارتــش و پليس در سراســر 
افغانستان فرارسيده است. پيشنهاد او 
اين بود كه نيروهاي امنيتي، پست هاي 
دورافتاده در روســتاها را تخليه كنند و 
به جاي آن مواضع خود را در شــهرها، 
جاده ها، گذرگاه هاي مــرزي و مناطق 
استراتژيك تقويت كنند. اسداهلل خالد 
تأكيد داشت كه مهلت باقيمانده تا زمان 
خروج كامل آمريكا فرصتي براي تغيير 
آرايــش نيروهاي نظامي افغان اســت 
چراكه اين نيروها بايد خود را با كاهش 
پشــتيباني هوايي آمريــكا در جنگ با 

طالبان وفق دهند.

اشــرف غني و مشــاور امنيت ملي او 
حمداهلل محب، اما مخالــف بودند. اين 
دو، مدارج دانشــگاهي را طي كرده  اند 
اما تجربه ميداني در جنگ ندارند. شايد 
دليل ايــن تصميم هم همين مســئله 
بوده است. رسانه هاي افغانستان همان 
زمان به نقل از محب نوشــتند: »حتي 
از يك سانتي متر از خاك كشورمان هم 
عقب نشــيني نمي  كنيم.« كمتر از يك 
ســال بعد از اين صحبت ها، طالبان بر 
بخش هاي مهمي از خاك افغانســتان 
تسلط پيدا كرده است. نيروهاي طالبان، 
هم آن پست هاي دورافتاده را در دست 
دارند و هم برخي از مهم ترين جاده ها، 

شهرها و گذرگاه هاي مرزي را.
به جاي عقب نشــيني، مناطق مختلف 
افغانســتان درگيــر ســقوط پي درپي 
شــده اند. بيش از 200شهرســتان از 
مجمــوع بيــش از 400شهرســتان 
افغانستان اكنون در اختيار طالبان است. 
دست كم 150شهرستان فقط طي 2 ماه 
گذشته ســقوط كرده اند. كار به جايي 
رسيده كه نهادهاي اطالعاتي آمريكا در 
مورد سقوط پايتخت هم هشدار داده اند.

دولت، ناتوان از مديريت بحران امنيتي 
اخير، دست نياز به ســمت فرماندهان 
جهادي دراز كرده اســت. نتيجه اينكه 
شمار زيادي از هواداران آنها در مناطق 
مختلف براي مقابلــه با حمالت طالبان 
مسلح شــده اند. اينكه، اين گروه ها در 
سايه ادامه ناامني ها بار ديگر سالح هاي 
خود را تحويــل دهند يا خير، ســؤال 
ديگري است كه فعال كسي در افغانستان 

به آن فكر نمي كند.
به ســاختار ارتش و پليس افغانستان و 
توانايي آنها در تامين امنيت شــهرها و 
روستاها هميشــه انتقاداتي وارد بوده 
اما كســي فكرش را نمي كرد شــيرازه 
نيروهاي امنيتي با چنين ســرعتي از 
هم بپاشــد. حتي نيروهاي طالبان هم 
از سرعت پيشروي هاي خود شگفت زده 
شده  اند. 300هزار نيروي ارتش و پليس 
در برابر حدود 70هزار نيروي طالبان، در 
موقعيت ضعف و شكست هاي پي درپي 
قــرار گرفته اند. آمريكا پس از ســقوط 
طالبان، براي ايجاد نيروي پليس و ارتش 
اين كشور تعلل بسيار كرد اما به هر حال 
اين نيروها سال هاســت كه در جنگ با 

طالبان هستند و در ميدان جنگ آبديده 
شــده اند. نيروهاي كماندوي ارتش، در 
بهترين دوره هاي آموزشي در كشورهاي 
غربي آموزش ديده انــد و تجربه جدي 
ميدان دارند. نيروهاي پليس به شــدت 
درگير فســاد مالي هســتند اما شمار 
آنها آن قدر زياد اســت كه در تمام نقاط 
افغانســتان حضور دارند. ســؤال مهم 
در اين روزهاي بحراني افغانســتان كه 
پيشــروي هاي طالبان ادامه دارد، اين 
است كه آيا ارتش و پليس مي تواند خود 

را احيا كند. 

شكست و عقب نشيني هاي پي درپي نيروهاي ارتش 
و پليس افغانستان در برابر طالبان، بحران امنيتي در 

اين كشور را پيچيده تر از قبل كرده است

معماي نيروهاي 
امنيتي در افغانستان

بزرگ تريــن تظاهرات شــهروندان كوبايي 
عليه خفقان سياســي، فقر و انــزوا از زمان 
انقالب سوسياليستي در اين كشور تا كنون، 
بازتاب هاي گسترده اي در رسانه هاي جهاني 
داشته است. روزنامه العربي الجديد در گزارش 
خود اين تظاهرات را مهم ترين تهديد داخلي 
عليه نظام كمونيســتي كوبا به شمار آورده 
است. نيروهاي امنيتي تظاهرات مسالمت آميز 
شهروندان در روز يكشنبه را به طور گسترده 

سركوب كردند.

روزنامه تايمز ]انگليس[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

 هشدار در مورد بازگشايي ها
در انگليس

صبر كوبا لبريز شد

روزنامه تايمز در گزارشــي به نقل از برخي 
پزشكان و كارشناسان هشــدار داده كه در 
صورت عجله دولت انگليس براي بازگشايي ها 
و پايان دادن به قرنطينه سراســري، احتمال 
افزايش ناگهاني شمار مبتاليان و افراد بستري 
شــده وجود دارد. تايمز تخمين زده با پايان 
قرنطينه و بازگشــايي تمامي كسب وكارها، 
روزانه 4هزارو800نفر در سراسر انگليس در 

بيمارستان ها بستري شوند.

نگاه

اروپا مي تواند همپاي آمريكا، غرب را 
نجات دهد؟

 جــو بايــدن، رئيس جمهــور آمريكا 
ســرانجام ماموريت خود را پيدا كرده 
اســت: تامين امينت غــرب با تقويت 
دمكراســي هاي ليبرال در برابر وسوســه هاي اقتدارگرايانه، هم 
در خارج و هم در داخل. او با مشــاهده چيــزي كه عمال مي توان 
كودتا خواند و همينطور نابرابري هاي عميق و فزاينده اقتصادي و 
اجتماعي در آمريكا، به خوبي مي داند كه دمكراسي ها، تا زماني كه 
وعده هايشان درباره عدالت،  برابري و امنيت را در خانه عملي نكرده 

باشند، نمي توانند در خارج به دنبال حمايت باشند.
اگر اروپا مي خواهد در اين احياي دمكراسي شريك آمريكا باشد، 
بايد كارش را با درك واقع گرايي در دستور كار دولت آمريكا شروع 
كند. بايدن، برخالف رئيس جمهور پيشين آمريكا، به دنبال دوران 
شكوه و عظمت گمشــده آمريكا نيســت. او بر آينده تمركز دارد 
و  نگران مسائلي اســت كه همزمان هم ليبرال دمكرات ها و هم 
محافظه كاران را تهديد مي كند. براي نمونه، چطور مي توانيم براي 
آنها كه از ســرمايه داري جهاني جا مانده اند فرصت سازي كنيم 
و اجازه ندهيم در دام وعده هاي دروغين پوپوليســت ها بيفتند؟ 
چطور مي توانيم تعهد كشورهاي پيشرفته دمكراتيك به ارزش هاي 

دمكراتيك را دوباره احيا كنيم؟ 
مفهوم »غرب« هميشــه يك مفهوم جهاني بوده است؛ مفهومي 
كه سازوكاري براي هم زيستي مســالمت آميز براي تمامي مردم 
ارائه مي كرد. حقوق بشر، آزادي بيان، حق حاكميت دمكراتيك، 
و حاكميت قانــون مخصوص بخش و منطقه خاصــي از دنيا و يا 

كشورهاي به خصوصي نيست.
اما اگر شــما يك رهبر چيني باشــيد، اين ســؤال را از خودتان 
مي پرســيد كه چرا بايد از غرب پيروي كنيــد، به خصوص حاال 
كه چيني ها نظم جهاني برســاخته غرب را در تضاد و دشــمني 
با بلندپروازي هاي خود مي بينند. از ايــن منظر، دوران اروپايي-

آمريكايي به پايان رسيده است.
نشانه هاي انحطاط غرب در همه جا ديده مي شوند؛ از فاجعه جنگ 
عراق گرفته تا رياست جمهوري ترامپ و خروج انگليس از اتحاديه 
اروپا. درحالي كه آمريكايي ها و اروپايي ها بر اهميت حقوق بشــر 
فردي تأكيد دارند، چيني ها با اعتماد به نفس زيادي ايده حقوق 
بشــر اجتماعي را در برابر ايده غربي ها علــم مي كنند؛ تحصيل، 
 تغذيه، مسكن به اندازه كافي و چيزهايي مثل اين. در اين حيطه، 
دستاوردهاي چين آنچنان بوده كه نمي توان آن را ناديده گرفت؛ 
چين در 4دهه اخير، بيش از 800ميليون نفر را از فقر نجات داده و 

به باالي خطر فقر برده است.
خطوط، مدت هاست كه ترسيم شده و حدود را مشخص كرده اند. 
اروپا بايد قوي تر شود تا بتواند به صورت قابل توجه و چشمگيري به 
بايدن در انجام ماموريتش كمك كند و از آنجا كه سياست هايش در 
مسئله امنيت و روابط خارجي اش خيلي خيلي آرام پيش مي رود، 
اروپا بايد طرح هايش براي توسعه بازار واحد،  كه تنها جذابيت عمده 

و منبع قدرت اين قاره است را هم پيش ببرد.
اما بــازار واحد تنها وقتــي مي تواند جذابيت را دوباره به دســت 
بياورد كه پوياتر و متنوع تر شود. اروپا براي اينكه يكي از رهبران 
دنياي فناوري شود و در عين حال وابســتگي كمتري به آمريكا 
و چين داشته باشــد، بايد بيشــتر در بخش تحقيقات و توسعه، 
ديجيتال كردن و هوش مصنوعي سرمايه گذاري كند. همچنين بايد 
سياست اقليمي مشتركي را با آمريكا پيگيري كند. و درحالي كه 
كشورهاي گروه هفت توافق كرده اند تا شراكت جهاني خود را بهتر 
از گذشته بسازند تا با ابتكار كمربند و راه چين در آسياي مركزي، 
آفريقا و آمريكاي التين مقابله كنند، اتحاديــه اروپا بايد كارهاي 
بيشــتري براي حمايت از طرح گروه7 انجام دهد و درعين حال، 

قدرت بازدارنده ناتو را هم تقويت كند.
آلمان كه تا چند ماه ديگر انتخابات سراسري برگزار مي كند، بايد 
اين مسئله را به بحث بگذارد كه چطور به عنوان بزرگ ترين اقتصاد 
اتحاديه اروپا مي خواهد به تقويت اين بلوك در سال هاي پيش رو 
كمك كند. از آلمان اما صدايي شــنيده نمي شود؛ تمامي احزاب 
اصلي آلمان،  احتماال به اين دليل كه مي خواهند ببينند همه گيري 
كرونا چطور پيش مي رود، در اين باره ســكوت كرده اند. بسياري 
نگران هستند كه كشــورهاي ثروتمندتر شمال خيلي زود از نظر 
اقتصادي به شرايط قبلي بازمي گردند درحالي كه ديگران - يعني 

مشخصا ايتاليا و فرانسه- بيشتر از گذشته عقب خواهند افتاد.
بودجه بهبود اقتصادي 750ميليــارد يورويي اتحاديه اروپا حتي 
نمي تواند به برقراري توازن بين شــمال و جنوب نزديك شود؛ در 
واقع، حتي آنقدر نيست كه بتواند از بيشتر شدن فاصله بين شمال و 
جنوب جلوگيري كند. از آنجا كه اعضاي فقيرتر اتحاديه اروپا همين 
حاال هم بيش از اندازه بدهكار هستند، نمي توانند بيش از اين قرض 

بگيرند، به خصوص اگر نرخ بهره افزايش يابد.
در اين شــرايط، تنها راه برون رفت، »اتحاديــه انتقالي« خواهد 
بود كه براســاس آن كشــورهاي ثروتمندتر ماننــد آلمان بايد 
سرمايه گذاري هاي مالي خود را در كشورهاي ضعيف تر اتحاديه 
افزايش دهــد. ســرمايه گذاري هاي بزرگ تر در زيرســاخت ها، 
ديجايتاليزاسيون و تحقيق و توسعه نه فقط براي تقويت كارايي و 
توليد در كشورهاي از نظر اقتصادي ضعيف تر الزم است كه براي 
حفظ حوزه يــورو و اتحاديه اروپا در كنار هم ضروري اســت. راه 
پيش رو بسيار طوالني اســت و احتماال طوالني تر هم خواهد شد 

چون اروپا فعال ابزارهاي مورد نياز براي انجام اين سفر را ندارد.
در آلمان نگاه اين است كه بيشتر از داخل، به اتحاديه نگاه مي شود 
و سرمايه گذاري ها بيشتر در خارج است تا داخل. اما واقعيت اين 
اســت كه آلمان از چيزهايي كه به بيرون مي دهد،  بسيار بيشتر 
ســود مي برد. رهبران آلمان به جاي اينكه اينطــور وانمود كنند 
كه به بازار صادرات چين وابسته هســتند، بايد صريح بگويند كه 
وابستگي واقعي اين كشور بازار اروپاست؛ نيمي از صادرات آلمان 
به كشورهاي اروپايي است درحالي كه چين و آمريكا هركدام تنها 

مقصد 10درصد صادرات آلمان هستند.
در درازمدت، آلمان فقط مي تواند به اندازه همسايگانش خوب عمل 
كند. هرچه زودتر اين را متوجه شويم، همه بيشتر از آن نفع خواهند 
برد. ايده بايدن براي درست كردن امور در خانه براي ما هم صادق 
است. ما بايد نشان دهيم كه جوامع قانون مدار دمكراتيك ما بهتر از 
جايگزين هاي اقتدارگرايشان هستند. در غيراين صورت، ايده غرب 

همچنان درخشش خود را از دست خواهد داد.
project-syndicate.org :منبع

با گذشت كمتر از يك هفته از پايان 
آخريــن نشســت آســتانه ميــان گزارش 2

نمايندگان روسيه، تركيه و ايران، بار 
ديگر نشانه هاي از ســرگيري تنش هاي نظامي در 

حاشيه استان ادلب به چشم مي خورد.
 3بازيگر اصلي بحران سوريه در جريان شانزدهمين 
نشست آســتانه كه روز پنجشــنبه برگزار شد بر 
تمديد آتش بــس موقت در مناطق شــمال غربي 
سوريه و مشــخصا اســتان ادلب به توافق رسيده 
بودند. اگرچه انتظار مي رفت اين نشست با بيانيه اي 
قاطع مبني بر محكوميت هرگونه اقدام نظامي در 
ادلب از سوي 3كشور همراه باشد اما تحركات اخير 
جبهه تحريرالشــام )جبهه النصره ســابق؛ شاخه 
القاعده در ســوريه( مانع از آن شد كه نمايندگان 
ايران و روسيه چنين تضميني در اختيار گروه هاي 
تروريستي قرار دهند. حاال با گذشت كمتر از يك 
هفته از اين نشســت، چندين محور از جبهه هاي 
جنوبي و شرقي ادلب، ازجمله مناطق جبل الزاويه 
و حاشيه شمالي حماه شاهد درگيري هاي نظامي 

ميان ارتش سوريه و تحريرالشام است. 
همزمان با پيشــروي هاي تدريجي ارتش سوريه، 
حمالت هوايي جنگنده هاي روســي عليه مواضع 
تروريست ها نيز به طور چشمگيري افزايش يافته؛ 
امري كه نشــان مي دهــد عزم مســكو به منظور 
همراهي با دمشــق براي حركت به ســوي مركز 
استان ادلب و بســتن آخرين پرونده باقي مانده از 

جنگ داخلي سوريه جدي است.
استان ادلب طي يك سال گذشته و مشخصا پس از 
توافق دوجانبه روسيه و تركيه براي آتش بس، شاهد 
آرامش نســبي بود. اين توافق پس از حمله شبانه 
جنگنده هاي روسي به پايگاه نيروهاي ارتش تركيه 
در ادلب و تنش هاي نظامــي به وجود آمده در پي 
آن، در جريان مذاكرات مستقيم پوتين و اردوغان 
به دست آمد. روزنامه العربي الجديد با اشاره به اين 
مسئله مي نويسد: ادلب يكي از مهم ترين محورهاي 
روابط مسكو و آنكارا طي سال هاي اخير بوده است. 
بر اين اساس مي توان گفت تشديد حمالت هوايي 
روسيه به اين استان و چراغ ســبز براي پيشروي 

ارتش سوريه، بخشي از برنامه مسكو براي فشار بر 
آنكاراست. اين روزنامه همچنين پيش بيني كرده 
تنش هــاي نظامي، تا موعد برگــزاري هفدهمين 
نشست آســتانه در اواخر ســال ميالدي 2021و 
مذاكرات مستقيم مسكو-آنكارا ادامه داشته باشد.

تشديد بحران انساني در ادلب
ســازمان ملل همزمان با از ســرگيري تنش هاي 
نظامي در استان ادلب، ضمن ابراز نگراني نسبت به 
وضعيت اين منطقه از طرف هاي درگير خواسته به 
قطعنامه صادر شده توسط شوراي امنيت در سال 
2014براي ارسال كمك هاي انساني به داخل ادلب 
پايبند باشند. اين قطعنامه گذرگاه باب الهوي در 
مرز تركيه و سوريه را به عنوان منطقه بي طرف براي 
ضمانت ارسال كمك هاي انساني به مناطق جنگي 
معرفي كرده بود. هم اكنون اما گزارش هاي محلي 
حاكي از آن اســت كه با آغاز مجدد بحران نظامي، 
تمام گذرگاه هاي زميني ازجمله باب الهوي مسدود 

شده و نيرويي براي حفظ امنيت آن وجود ندارد. 
براساس گزارش ســازمان ملل، بيش از 4ميليون 
شــهروند غيرنظامــي در مناطــق مختلف ادلب 
زندگي مي كنند؛ ازجمله 2ميليون ساكنان بومي 
و همچنين 2ميليون آوارگاني كه بخشــي از آنها 
هنوز در اردوگاه هــاي جنگي، خــارج از مناطق 
شهري به ســرمي برند. ســازمان ملل پيش بيني 
كرده درصورت تداوم انســداد گذرگاه باب الهوي، 
دست كم 2ميليون و 300هزار شهروند غيرنظامي 
با بحران روزانه براي تاميــن مواد غذايي و دارويي 
مورد نياز خود روبه رو خواهند شــد. ارتش سوريه 
در جريــان درگيري هاي ســال2018 بــا وجود 
پيشروي هاي قابل توجه نتوانست به گذرگاه هاي 
شمالي و يا حتي بزرگراه هاي اســترات ژيكي نظير 
»ام 4« دسترســي پيدا كند. كنترل دولت اسد بر 
اين بزرگراه، شبكه تجاري ميان مناطق مركزي و 
شمالي سوريه را پس از 8سال مجددا احيا خواهد 
كرد. بزرگراه بين المللــي »ام 4« كه بخش اعظم 
آن هم اكنون تحت سيطره جبهه تحريرالشام قرار 
دارد، شمال سوريه را به استان هاي حلب، دمشق 
و در نهايت مرزهاي لبنــان متصل مي كند. بر اين 
اســاس مي توان گفت مجموعه تنش هاي نظامي 
در ادلب بدون تعيين سرنوشــت شبكه گذرگاه ها 

و بزرگراه هاي اســتراتژيك ايــن منطقه متوقف 
نخواهد شد.

سايه فقر بر سر سوريه
به موازات تداوم بحران نظامي و فشارهاي خارجي 
بر سوريه، شــرايط اقتصادي اين كشور روزبه روز 
وخيم تر مي شود. اين بحران از يك سو ميراث جنگ 
داخلي 10ساله و تخريب گسترده زيرساخت هاي 
اقتصادي اســت و از ســوي ديگر به تحريم سزار 
مربوط مي شود؛ تحريمي وضع شده از سوي وزارت 

خزانــه داري آمريكا كه هرگونــه تعامل اقتصادي 
با دولت ســوريه را مشــمول مجازات هــاي مالي 
بي ســابقه اي تعريف كرده اســت.  دولت سوريه با 
هدف كمك به شرايط معيشتي شهروندان اين كشور، 
روز يكشنبه حقوق كاركنان دولتي را تا 50درصد و 
بازنشستگان را تا 40درصد افزايش داد. اما اين مصوبه 
دولت، بازخورد مثبتي در جامعه سوريه نداشت چرا 
كه همزمان با افزايش دستمزدها، موج قابل توجهي 
از افزايش قيمت كاالهاي مصرفي نيز توســط بانك 
مركزي اعالم شد. بر اين اساس نرخ رسمي مازوت تا 

177درصد و همچنين نــرخ نان تا 100درصد گران 
شد. اين در حالي اســت كه دولت هفته گذشته نيز 
500لير بر قيمت هر ليتر بنزيــن افزوده بود. اگرچه 
مجموعه تصميمات جديد دولتــي محدود به موارد 
ذكر شــده اســت اما بايد توجه داشــت كه افزايش 
نرخ مازوت، موجي از گراني در بســياري از كاالهاي 
مصرفي مردم، به ويژه كاالهاي غذايي و كشــاورزي 
را به دنبال خواهد داشت.  خبرگزاري دولتي سوريه، 
تحريم ها و عدم دسترسي دولت به منابع نفتي كشور 
را 2عامل مؤثر در گراني قيمت مازوت معرفي كرده 
اســت. براي درك بهتــر اين وضعيت كافي اســت 
بدانيم دولت ســوريه تا پيش از جنــگ داخلي اين 
كشــور روزانه 380هزار بشــكه نفت توليد مي كرد، 
رقمي كه هم اكنــون به كمتر از 20هزار بشــكه در 
روز رسيده اســت. تمام اينها در حالي است كه حتي 
افزايش حقوق كاركنان نيز ممكن است با پيامدهاي 
تورمي براي اقتصاد ســوريه همراه باشــد؛ چرا كه 
دولت غيراز اســتقراض از بانك مركــزي و يا چاپ 
اسكناس، راه ديگري براي افزايش 50درصدي حقوق 
كاركنان خود در اختيار ندارد؛ گزينه هايي كه در هر 
صورت منجر به تشديد تورم و كاهش ارزش پول ملي 
خواهد شد.  از سوي ديگر بايد توجه داشت كه حقوق 
كاركنان با وجود افزايش 50درصدي همچنان فاصله 
بسيار بااليي با مخارج ماهانه شهروندان سوريه دارد. 
هم اكنون هزينه معاش ماهانه در اين كشور بيش از 
يك ميليون لير ارزيابي مي شــود درحالي كه حقوق 
كارمندان با درنظر گرفتــن مصوبه اخير دولت فقط 
70هزار لير است. مجموعه اين عوامل باعث شد دامنه 
فقر در ســوريه بيش از هر زمان ديگري توسعه يابد. 
به نوشــته روزنامه العربي الجديد، هم اكنون حدود 
90درصد از شهروندان سوريه زير خط فقر قرار دارند. 
اين در حالي است كه وضعيت خدمات عمومي در اين 
كشور نظير برق، آب، بهداشت و... نيز به دليل جنگ 

داخلي 10ساله به شدت بحراني است.

   تيرباران 22 كماندوي ارتش 
ديروز ويدئوي كوتاه 19ثانيه اي 
در شبكه هاي  اجتماعي منتشر 
شد كه نشان مي دهد نيروهاي 
طالبــان 22كماندوي ارتش را 
كه به نشانه تسليم دست خود 
را باال آورده و سالح هاي خود 
را تحويل مي دهنــد، به رگبار 
مي بندند. اين نيروها در شهر 
دولت آباد استان فارياب در مرز 

تاجيكستان در حال مقاومت در برابر نيروهاي طالبان بودند. نرسيدن نيروهاي كمكي و 
تمام شدن مهمات باعث شد تا اين نيروها تصميم بگيرند خود را تسليم كنند. نيروهاي 
طالبان كه اين افراد را محاصره كرده اند، با وجود تســليم آنها، با فريادهاي  اهلل اكبر 
كماندوهاي ارتش را به رگبار مي بندند. در ويدئوي 45ثانيه اي ديگري كه ساعتي بعد 
منتشر شد، يكي از ساكنان دولت آباد كه شاهد اين صحنه است، با التماس فرياد مي زند: 
»شليك نكنيد.« او به زبان پشــتون مي گويد: »چطور شما پشتون ها خون افغان ها را 

مي ريزيد؟«

   روي خط خبر
  با افزايــش حمــالت طالبان به 
استان هاي باميان، دايكندي و غزني 
در مناطق هزاره جــات، دولت 2والي 
جديد در اين مناطــق معرفي كرده 
اســت. محمدطاهر زهير، به عنوان 
والي باميان و ژنــرال مرادعلي مراد 
به عنوان والي دايكندي تعيين شده اند. 
هزاره جات جزو معدود مناطقي است 
كه هنوز پاي طالبان به آنها باز نشده 
اســت. دولت اعالم كــرده به دنبال 
تقويت نيروهاي امنيتي در هزاره جات 

است.
  حامد كرزي، رئيس جمهور پيشين 
افغانستان، در نشســتي در كابل به 
مردم وعده داد كه به زودي مذاكرات 
جدي صلح بــراي پايــان دادن به 
درگيري ها آغاز شود. او گفت كه ريشه 
جنگ كنونــي در مداخله قدرت هاي 
جهان در افغانستان در بيش از 200سال 
اخير اســت. كرزي همچنين از مردم 
خواست به  خود اعتماد داشته باشند 

و كشور را ترك نكنند.
  عبداهلل عبداهلل، رئيس شوراي عالي 
صلح افغانستان، روز جمعه 25تير در 
رأس هيأتــي عالي رتبه براي ديدار با 
سران طالبان به قطر سفر خواهد كرد. 
جزئيات اين سفر هنوز مشخص نيست. 
اما هفته گذشته ســخنگوي طالبان 
اعالم كرد كه اين گروه تا يك ماه آينده 
طرح مكتوب خود براي صلح با دولت 

افغانستان را ارائه خواهد كرد.
  شماري از ســاكنان استان قندوز 
در شــمال افغانســتان با راه اندازي 
اعتراض هايــي، از دولــت و طالبان 
خواستند به درگيري ها پايان دهند. 
آنها از طرفين درگيري خواسته اند كه 

در آستانه عيد قربان، آتش بس كنند.
  امــراهلل صالــح، معــاون اول 
رئيس جمهور افغانســتان، بار ديگر 
پاكستان را به حمايت از طالبان متهم 
كرد. او گفت: از ديد تشكيالتي، طالبان 
به 3 بخش تقسيم شده اند كه بخش 
نخست آنان را هســته هاي نيروهاي 
اصلي تشكيل مي دهند كه از پاكستان 

هدايت و راهنمايي مي شوند.

سوريه در آتش جنگ و فقر
همزمان با آغاز موج جديد درگيري هاي نظامي در حاشيه استان ادلب  

بحران اقتصادي سوريه وارد مرحله بي سابقه اي شده است

تأثير مصوبات اخير دولت بر اقتصاد سوريه

بعد از مصوباتقبل از مصوبات

500لير180ليريك ليتر مازوت

3000لير2500ليريك ليتر بنزين اوكتان 95
200لير100ليرنان

1000لير600ليريك كيلو برنج

3250لير2500ليريك دالر

يك ميليون و 40هزار لير770هزار ليرهزينه معاش ماهانه يك خانواده
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 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
به درجه هاي واال دست نيابد كسي كه از 

عادت هاي ناپسند فرمانبرداري كند.
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حواشــي مربــوط بــه كنكور  سراسري هر سال درست چند فاطمه عباسي
روز بعد از برگزاري اين آزمون بزرگ شــروع مي شود. 
عده اي مدعي مي شوند كه سؤاالت كنكور از قبل لو رفته 
و عده اي ديگر اين ادعا را كذب و شايعه مي خوانند. آخر 
سر هم معلوم نمي شود كه باالخره سؤاالت لو رفته يا نه. 
اما امسال اين حواشي كمي فرق داشت. رئيس سازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشــي به تازگي مدعي شده 
است كه 16 سؤال كنكور 1400 خارج از كتاب درسي و 
3سؤال هم به كل اشــتباه بوده است! داوطلباني هم كه 

كنكور داده اند، از سختي سؤاالت گله كرده اند. درست 
است كه طراحان ســؤال در كنكور يكي از شيريني ها و 
زنگ تفريح هاي زندگي شان اين است كه هر سال با طرح 
سؤاالتي كه فضايشان با سؤال هاي سال قبل از زمين تا 
آسمان فرق دارد، دوست دارند داوطلبان را هيجان زده 
كنند، اما ســؤال هر چه كه باشــد، بايــد از محتواي 
كتاب هاي درسي طرح شود، به ويژه اينكه پاسخ اشتباه 
نمره منفي دارد. حاال رئيس سازمان سنجش گفته كه 
ســؤال هاي خارج از كتاب به نفع داوطلبان در كنكور 
1400 حذف مي شــود. اما درواقع نمره منفي را بايد به 

طراحان سؤال داد، چون داوطلبي كه به صورت نرمال سر 
جلســه كنكور در جهنم اضطراب غوطه ور اســت، با 
سؤاالتي روبه رو مي شود كه حتي به چشمش هم آشنا 
نيست، بعد درصد استرس و اضطراب افزايش ناگهاني 
پيدا مي كند و شايد حتي در جواب دادن به بقيه سؤاالت 
هم مشكل پيدا كند و نتيجه اي كه مي خواهد را نگيرد. 
اينجاست كه جبران يك ســال تالش و درس خواندن 
چندان هم آسان نخواهد بود و حذف سؤاالت اشتباه و 
خارج از كتاب، ممكن اســت ديگــر دردي از داوطلب 

پذيرفته نشده، دوا نكند.

نمره منفي به طراحان سؤال كنكور

پهلو به پهلو، نخ به نــخ كنار هم نشســته اند گاهي مهديا گل محمدي كفش هايي كه در جاكفشــي ســاده يــك خانه 
شناسنامه آن خانه اند. گالش هايي كه خستگي مادربزرگ را مي پوشد، پوتين هاي 
سربازي پسر خانواده كه تاريكي پادگان را در خود فرو برده و سكوت كفش هاي 
پاشنه خوابيده و لب ورچيده يك پدر همه وهمه داستان هاي ناگفته آن خانه اند. 
حاال يك هنرمند ايراني كفش هاي پارچه اي ايراني را بدون سوارهاشــان به كلن 

آلمان برده تا شايد راوي اين داستان هاي ايراني براي آنها باشد.
اين كفش ها بي هيچ سواري راهي بس طوالني را از تهران آغاز كرده و سرانجام به 
فينساي ايتاليا و سپس كلن آلمان رسيدند. افزون بر اين كفش ها پوسترهايي هم از 
قهوه خانه هاي بين راهي و اتوبوس هاي مسافربري براي برگزاري نمايشگاه به آلمان 
منتقل شد. مهرنوش شاه حسيني، خالق اين كفش  در پاسخ به اين پرسش كه چرا 
تصميم به طراحي كفش گرفته، مي گويد: »شخصيت آدم ها از بُعد شناختي نه از 
بعد قضاوت، براي من با كفش تعريف مي شود. از بچگي هم همينطور بودم، كفش   
توجهم را جلب مي كرد، شايد به اين دليل كه مدام به من گفته مي شد، پابرهنه راه 
نرو، دمپايي بپوش، كفش بپوش. بعد از يك مدت ديدم با نگاه كردن به كفش ها 

مي توانم شخصيت آدم ها را تا حدي تحليل كنم.«
او در سال2015 ميالدي به اين فكر افتاد كه كفش هايي را كه هميشه در خيالش با 
كوالژي از پارچه و چرم ساخته بود، در ايتاليا خلق كند. به همين خاطر با راهنمايي 
دوستي به ميالن رفت و از آنجا به فينسا سفر كرد؛ شهري كه مركز كارخانه هاي 
بزرگ كفاشي دنياست. در فينسا با يك سازنده كفش كه در ميالن با او آشنا شده 
بوده، از اين كارخانه به آن كارخانه مــي رود تا باالخره كار به مرحله پيش توليد و 

اسم گذاري كفش ها مي رسد: صفوي، كهكشان، گوبلن، آبتن و...
اين نمايشگاه كه حاال چشم هاي آلمانی ها را دعوت به تماشا كرده تا هفدهم ژوئيه 
با نام »زاده شده در تهران، بزرگ شده در ايتاليا« در گالريCO3 شهر كلن قابل 

بازديد است.

داستانسرايي
كفشهايايرانيدرآلمان

نفر
مدیرعامل سازمان 

تاكسیرانی شهر تهران 
گفته: آمار فوتی های كرونا 
درمیان رانندگان تاكسی به 
40تا50 مورد در  ماه رسیده 
است كه آمار بسیار باالیی 
بوده و هر چه سریع تر باید 

برای واكسیناسیون این افراد 
فكری عاجل كرد.

50

راننده
تا پایان خرداد در پایتخت 
425راننده تاكسی به دلیل 

ابتال به كووید-19جان 
باخته اند و از زمانی كه وارد 
پیك پنجم شده ایم، میزان 
مرگ ومیر افزایش یافته 

است.

425

میلیون
روزانه حدود 3تا4میلیون نفر 
در طول روز توسط رانندگان 
تاكسی در پایتخت جابه جا 

می شوند و تاكسی ها به دلیل 
شرایط كرونا مسافران 

بیشتری نسبت به مترو و 
اتوبوس دارند و به رغم توجه 
به این موضوعات و اینكه 

گاهی مسافر نیم ساعت تا 
40دقیقه در تاكسی است 
و احتمال انتقال كرونا بین 

راننده و مسافران وجود دارد، 
واكسیناسیون آنها انجام 

نشده است.

4

عروسك هاي ماتروشكا كه از چوب درخت 
زيرفون ساخته مي شوند و 5عروسك تو در 
تو هستند برخي را ياد ساختار تو در توي 
پياز مي اندازند. در چند روز گذشــته اما 
ماتروشكا هر وب گردي را به ياد الماسي 
مي اندازد كه 800ميليون ســال سن و 
ســال دارد و به تازگي و اتفاقا در زادگاه 
اين عروسك ها يعني روسيه كشف شد. 
اين الماس از آنجا كه يكي مثل خودش را 
درونش جاي داده است به الماس ماتروشكا 
مشهور شــد. الماس ها فقط كافي است 
تا فقط الماس باشــند تا قيمت شان سر 
به فلك بكشــد و تعداد صفر هــاي ارقام 
قيمتش را نتوانيم بشماريم. اين يكي كه 
در شهر نيورباي روسيه كشف شده با اين 
تو در تو بودنش به طور حتم چندين برابر 
الماس هاي ديگر قيمت خواهد داشــت. 
قيمتي كه هنوز هيچ كارشناسي نتوانسته 

آن را تعيين كند.
كارشناســان جواهرات با اســتفاده از 
عكس هاي ايكس ري توانستند مشخص 
كنند كه اول الماس داخلي شكل گرفته 
و ســپس الماس رويي طــي ده ها هزار 
سال سخت و به شكل كنوني آن در آمده 
است. كوالچوك  يكي از اين كارشناس ها 
مي گويد: براي ما پرســش اين است كه 
هواي ميان اين دو الماس چگونه شكل 
گرفته اســت. الماس يادشــده در ابعاد 
4.8در 4.9و ضخامت 2.8ميلي متر است. 
الماس داخل آن در ابعــاد 1.9در 2.1و 
ضخامت 0.6ميلي متر است. وزن الماس 
62قيراط كه 20قيراط آن مربوط به وزن 

الماس داخلي است.

الماس ماتروشكايی

شــهر بيلبائو مركز ايالت  جدايي طلب باسك واقع شهنام صفاجو
در شمال اسپانيا، با ســاخت يك موزه هنري مدرن طي 
25سال اخير به رونق اقتصادي قابل توجهي رسيده است. 
اين شهر بندري فقير كه 345هزار نفر جمعيت دارد و اهالي 
آن بيشتر به مشــاغل صنعتي و دريايي اشتغال دارند، با 
پروژه تحول آفرين گوگنهايم ) Guggenheim ( به شهرتي 
دست يافته  كه صنعت توريســم به حرفه اصلي مردمان 
متعصب شهر بدل شده و حتي جشنواره فيلم بيلبائو و تيم 
فوتبال اتلتيك بيلبائو كه نمادهاي اصلي باسكي ها هستند 

نيز تحت تأثير آن قرار گرفته است.
مــوزه گوگنهايــم بيلبائــو توســط معمــار بــزرگ 
جهاني »فرانك گــري« طراحي و ســاخته شــده و از 
سال1997تاكنون، به يكي از تأثيرگذارترين مجموعه هاي 
هنــري دوران مدرن تبديل شــده اســت. تأثيرگذاري 
 اين موزه در شــهر به گونه اي بوده كه نام آن را اثر بيلبائو 
) Bilbao Effect ( هم گذاشته اند؛ يك محرك نوسازي 
اقتصادي كه هر ســال، يك ميليون بازديدكننده دارد. 
موزه بيلبائو بخشي از شــبكه گوگنهايم است كه شامل 
گالري هاي هنري در نيويورك، ونيز و ابوظبي نيز مي شود. 

 اين مــوزه در كناره بنــدر بيلبائو و در امتــداد رودخانه
 Nervión واقع شــده و هم اينك يكي از محبوب ترين 

مقاصد فرهنگي و تفريحي كشور اسپانياست.
ساختمان موزه بيشتر شبيه قايقي است كه زندگي سنتي 
در بندر بيلبائو را تداعي مي كند. منحني هاي نماي بيروني 
آنكه از عنصر تيتانيوم، ســنگ آهك و شيشــه رفلكس 
ساخته شده نيز در جذب نور طبيعي، تهويه هوا و انعكاس 

نور خورشيد مؤثر واقع مي شود.
در موزه بيلبائو، 19گالري و نمايشگاه در 3سطح طبقه بندي 
شده و توسط چندين پل، راهرو، پله و آسانسور به هم متصل 
هستند. درحالي كه نماي بيروني ساختمان، دهليز و برخي 
گالري هاي طبقه همكف با نماي هندسي پيچيده، فرم هاي 

منحني و استفاده زياد از نور طبيعي مشخص مي شوند، 
بيشتر سازه هاي نمايشگاهي آن شبيه جعبه هاي سفيدرنگ 
ساده اي هستند كه دهانه يا چشم اندازي به بيرون ندارند. 
عالوه بر اين، درحالي كه نماي بيرونــي موزه با ورق هاي 
تيتانيوم براق پوشانده شده، فضاي داخلي آن متشكل از 
پارتيشن هاي چوبي زيادي اســت كه چنين كنتراستي 
باعث مي شود اين سازه عظيم به مساحت 24هزار مترمربع، 

از منظر بصري خيره كننده به نظر برسد.
مجموعه موزه بيلبائو بيشــتر متمركز بر آثار هنرمندان 
نقاش و مجسمه ساز معاصر نظيراندي وارهول، ژان ميشل 
باسكيات، آنسلم كيفر، ويلم دي كونينگ، رابرت مادرول، 
ســيگمار پولكه، گرهارد ريشــتر، جيمز روزنكوئيست، 
كليفورد استيل، سي تومبلي، جوزف بويز، مارك و رابرت 
راوشنبرگ، مارك روتكو، فرانچسكو كلمنته و ُسل لويت 
است. اين موزه همچنين توجه ويژه اي به هنرمندان مدرن 
و معاصر باسكي و اسپانيايي چون ادواردو چيليدا، خوان 

مونوز، خورخه اوتيزا، آنتونيو سائورا و آنتوني تاپيس دارد.
يكي از رويدادهاي ويژه موزه بيلبائو هم برنامه اي با عنوان 
Art After Dark اســت كه هر ماه و در يك روز تعطيل 

برگزار مي شود.

موزه گوگنهايم؛ اثر بيلبائو
بر و برگ

کاشت درختان حرا، تاالب  ها و سواحل آبگير هاي اندونزي را نجات داده است. عكس: گاردين اول آخر

عدد خبر

بي پولي
حميد نعمت اهلل 
همين جوري پوالي من بدبختو 
نفله كردي هــا... كالس كنكور 
بــرم ماما بشــم، پيــش دكتر 
كرماني برم الغــر مي كنه، الغر 
كنم ســكه مي ده به آدم، بريم 
ديزين با بچه هــا، دلم مي خواد 
سايت داشته باشم، قبض تلفن 
مي اومد قد يه كباب ســلطاني، 
بريم با بچه هــاي وبالگ نويس 
آران و بيدگل، بريم اردهال سر 
خاك ســهراب ســپهري، مث 
بچه فنچ شــونزده هفده ساله، 
زن گنده پا شــدي رفتي قمصر 
كاشون جشــن گالب گيرون. 
اصال مي خوام بدونم االن تو اين 
بدبختي و بي پولــي، اين آقاي 
سهراب سپهري مياد 10شاهي 

بذاره كف دست ما؟

برفك
 

دان دليلو
وقتــي آگهي هــاي ترحيــم را 
مي خوانم هميشــه سن متوفي 
را نــگاه مي كنــم. ناخــودآگاه 
عدد را با ســن خودم مقايســه 
مي كنم. فكر مي كنم، 4ســال 
مانده. 9سال ديگر. 2سال ديگر 
مي ميرم. قــدرت اعداد هيچ گاه 
به اندازه وقتي كه براي محاسبه 
زمان مرگ مان ازشــان استفاده 
مي كنيم نمايان نمي شود. بعضي 
اوقات بــا خودم چانــه مي زنم. 
دوست دارم 65سالگي بميرم؟ 
چنگيزخان هم 65سالگي مرد. 
سليمان محتشــم 76سال عمر 
كرد. بــد هم نيســت، خصوصا 
با حــال و روز االنــم، ولي وقتي 
به 73سالگي برســم نظرم چه 

خواهد بود؟

ديالوگ

بوك مارك

حافظ

حسن تو هميشه در فزون باد
رويت همه ساله الله گون باد

گرينويچ

در 2دهه اخير، نســل جديد  عالقه مندان به ادبيات شانس صابر محمدی
اين را داشــته اند كه مرتباً پاي حرف هاي ابراهيم گلســتان 
بنشــينند. اين اتفاق، در رابطه بــا ديگر اعضاي نســل اول 
داستان نويسي ايران صادق نيست. صادق هدايت و صادق چوبك 
تن به گفت وگو ندادند، از بزرگ علوي گفت وگوهاي معدودي 
باقي اســت،حيات ادبي جمالزاده نيز پيش از اينكه به نسل ما 
برسد به اتمام رسيد. از آن نسل، اين تنها ابراهيم گلستان بوده 
كه هر چند وقت يك بــار روبه روي خبرنگاري نشســته و از 
گذشته هاي بسيار دور گفته است. شانس بزرگي است كه ما 
مي توانيم با آدمي كه يك قــرن از تاريخ معاصر را زيســته و 
دســت كم در 8دهه از اين يك قرن آدم مسئله مندي بوده، به 
گفت وگو بنشــينيم. البته چنين فرصتي، آســيب كمی هم 

به دنبال نداشته است.
 مهم ترينش اينكه تصويري كه از گلســتان براي نسل جديد 
ترسيم شده، پيرمردي سربه ســر انتقاد و غرولند بوده است. 
اين تصوير، اغلب با كاريزمايي كه او به عنوان يكي از مهم ترين 
قصه نويس ها و سينماگران چهاردهه بيســت و سي و چهل 
و پنجاه اختيار كرده بود، همراه نبوده اســت. ترســيم تصوير 
دو،سه دهه اخير ابراهيم گلســتان كه محصول ولع گفت وگو 
با اوست، شناخت آن كاريزماي گذشــته را حسابي به تعويق 
انداخته اســت. با اين حــال، البه الي هميــن گفت وگوهاي 
پيرانه ســرانه او، فرازهايي هم يافت مي شود كه خيلي به درد 
مي خورد. مي دانيم كه كمتر كسي در ادبيات ايران هست كه 
ابراهيم گلستان، ستايش اش كرده باشد؛ مثال در رابطه با صادق 
چوبك نيز مي دانيم كه بناي رابطه آن دو، بر اختالف نظر بوده 
است. اما گلســتان تيرماه 1394طي گفت وگويي مي گويد: 
»چوبك خيلي براي من عزيز بود. در كاليفرنيا كه بودم هر روز 
مي رفتم پهلوي چوبك. با چوبك قصه فراوان داريم. از مازندران 
كه آمده بــودم و توي خيابان كاخ خانــه گرفته بودم، چوبك 

هم عقب خانه مي گشــت. همان صاحبخانه من خانه  ديگري 
هم رو به روي خانه ما داشــت. آن خانه را براي چوبك گرفتم. 
بالكن هامان رو به روي هم بود و يكي،دوســال با هم همسايه 
بوديم. بعد من رفتم آبادان و چوبك نيامد. نخواســت بيايد و 
تهران ماند. بعد كه برگشتم تهران، گفت زميني را كه داشته 
فروخته و يك زمين در دروس خريده. چوبك به من گفت، سيد 
تو هم بيا و يك زمين توي دروس بخر. گفتم برويم تماشا كنيم. 
ما را برد و از روي نقشه جاي همين خانه اي را كه االن در تهران 
دارم انتخاب كردم. من و چوبك هر دو در دروس خانه ساختيم. 

همه ش با هم بوديم. مرد نجيب واقعا درجه اولي بود چوبك«.
چوبك، تير آخر عشق را اينگونه به قلب گلستان شليك كرده 
است: »يادم مي آيد كه يك بار از چندين ماه پيش به من گفته 
بود كه براي تعطيالت عيد با هوشنگ سيحون و چند نفر ديگر 
قرار گذاشته كه بروند دور كوير را بگردند. شبي كه مي خواست 
فردا صبحش راه بيفتد آمد خانه من و با هم شــام خورديم و 
خداحافظي كرديم و رفت كه صبح برود. صبح ساعت نه تلفن 
زنگ زد. چوبك بود. گفتم چرا نرفتي؟! گفت نرفتم. گفتم چرا 
نرفتي؟ گفت نمي خواستم تو را تنها بگذارم. البته اين را هم به 
اين راحتي نگفت. من آن موقع دست كم از نظر چوبك در يك 
وضع روحي خيلي خطرناكي بــودم و او فكر مي كرد اگر برود 
ممكن است خودم را بكشم. من البته اين كار را نمي كردم اما 
به هر حال بــراي اين خاطر او نرفت و ايــن خب واقعا محبت 
فوق العاده اي بود ديگر«. گلستان پيش از اينها در گفت وگو با 
پرويز جاهد در كتاب »نوشتن با دوربين« گفته بود كه نخستين 
بار چوبك را در حلقه صادق هدايت در كافه فردوس ديده بود 
و رفاقتشان ســال1321 از آنجا آغاز شــده بود؛ رفاقتي كه با 
اختالف آرا همراه بود: »هيچ گفت و گو ندارد كه اختالف فكري 
عجيب و غريب هم با هم داشتيم. ولي خود اين اختالف فكري 
سبب گفت و گو مي شــد و گفت و گوهايمان هم خيلي خيلي 

دوستانه و خيلي خيلي انساني بود«.

اين روايت امروز به چه درد ما مي خورد؟

رفاقت، مي تواند با تعصب و حسادت هم همراه باشد؛ مثال در رابطه با حسادت مي توانيم حدس بزنيم که رفاقت چوبك با پرويز 

ناتل خانلري براي گلستان قابل تحمل نبوده است. اين را از ارادت چوبك به تصحيح خانلري از ديوان حافظ و انتقاد گلستان 

به ارادت چوبك به آن تصحيح مي شود فهميد. از آن سو در رابطه با تعصب نيز اين را هم مي شود فهميد که يكي از داليل بغض 

گلستان نسبت به نجف دريابندري، انتقادات تند و تيز دريابندري به صادق چوبك بوده است. اما در اين ميان، چه باقي مي ماند؟ 

همه اختالف نظرها باقي است اما هيچ مهم نيست. مهم اين است که وقتي رفيقي ياد رفاقت مي کند، نشاطي بدود زير پلك هايش.

 چه مي ماند 
جز رفاقت؟

طرفين برخورد   صادق چوبك- ابراهيم گلستان
نوع برخورد  رفاقت و همسايگي

محل برخورد    کافه فردوس
تاريخ برخورد   1321

چهره به چهره



 تخت جمشید 
سرودي براي همیشه

اگرچه همه گيري کرونا حضور گردشگران را در محوطه 
 باستانی تخت جمشيد کاهش داد، اما فرصت شد بسياری

 از مسيرها مرمت شود
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چهارشنبه 23 تیر 1400      3  ذي الحجه 1442     سال بیست و نهم    شماره 8269   4 صفحه

زهرا تاجیکی
خبرنگار

وجود بيش از ۱۵۰اثر باســتانی در کنــار معروف ترین جاذبه 
گردشگری ایران، یعنی تخت جمشــيد، مرودشت را به یکی از 
بزرگ ترین مقاصد گردشگری ایران در اســتان فارس تبدیل 

کرده است.
 تخت جمشيد تنها یکی از یادگارهای تاریخ خواندنی و پر فراز و 
نشيب این سرزمين کهن دراین شهر به حساب می آید که ساالنه 

ميزبان گردشگران بی شماری از داخل و خارج ایران است.
با وجود اینکه شيوع ویروس کرونا درحدود یک سال ونيم اخير، 
ميزان بازدید از این ميراث جهانی را کاهش داده است، اما هنوز 
هم گردشگرانی که پا به اســتان فارس می گذارند، بدون دیدن 
تخت جمشــيد و محوطه های باســتانی اطراف آن، این استان 

پرجاذبه را ترک نمی کنند.
البته در سال های اخير این بنای باستانی با تهدیدهای متفاوتی 
نظير ترک خوردن ســنگ ها، آبگرفتگی، گل سنگ، فرونشست 
زمين و ساخت وسازهای غيرمجاز در حریم این محوطه مواجه 
بوده است، اما هيچ  کدام از آنها تا امروز نتوانسته تخت جمشيد را 
به زانو درآورد. اکنون ایجاد و تعریف مسير گردشگری در منطقه 
تخت جمشيد از مطالبه های مردم استان است که عالوه بر بهتر 

دیده شدن ظرفيت های فرهنگی و تاریخی منطقه، سبب رونق 
اقتصاد محلی نيز می شود.

مرودشت؛ چشم به راه زیرساخت های گردشگری
پروین ســتاری، یکی از ســاکنان مرودشــت که در محوطه 
تخت جمشــيد فروشــگاه صنایع دســتی دارد، به همشهری 
می گوید: هرسال گردشگران زیادی برای بازدید از این محوطه 
تاریخی به مرودشــت می آیند و از این منطقه بازدید می کنند. 
البته بيش از یک سال است که به دليل شيوع ویروس کرونا، از 
تعداد گردشگران نيز کاسته شده، اما بازهم در برخی از روزها، 
مانند روزهای تعطيل، عده ای برای بازدیــد از آثار تاریخی، به 

تخت جمشيد می آیند.
او معتقد اســت که با ایجاد زیرساخت های گردشگری در دیگر 
نقاط این شهرستان، می توان از وجود گردشگران بهره برد و به 
اقتصاد محلی کمک کرد؛ »هرچند وقــت یک بار آثار جدیدی 
در محوطه تخت جمشــيد کشف می شــود که افراد زیادی را 
برای تماشــا به این منطقه می کشــاند، اما اگر تعداد هتل ها و 
مهمانســراها دراین شــهر افزایش پيدا کند، این گردشگران 
به جای اینکه در شــيراز مســتقر شــوند، برای چنــد روز در 
 مرودشــت می مانند و از دیگر نقاط دیدنی این شهر نيز بازدید 

می کنند.«

آخرین کاوش ها
نخستين بار کاوش های پروفســور »ارنست هرتسفلد« آلمانی 
پنجره ای رو به اســرار 2هزار و ۵۰۰ســاله کاخ هــا و بناهای 
امپراطوری بزرگ هخامنشی گشــود و از سال ۱۳۱۰ تاکنون، 
عمليات مرمــت در تخت جمشــيد، به صورت مــداوم انجام 
شده اســت و همواره در طول نزدیک به ۹۰ســال، یافته های 
تازه ای معرفی می شــوند که نزد محققان و باستان شناسان از 
اهميت بسياری برخوردار است. در آخرین کاوش های باستان 
شناسان، در حدود یک ماه پيش »دروازه تخت جمشيد« به روی 

گردشگران گشوده شد.
این محوطه باســتانی معروف به »تل آجری« رســماً به عنوان 
ســایت موزه پردیس پارسه معرفی و به فهرســت جاذبه های 

تاریخی و گردشگری استان فارس اضافه شد.
حميد فدایی، مدیر پایگاه ميراث جهانی تخت جمشيد با اشاره 
به آثار فراوانی کــه در حریم و منظر فرهنگی تخت جمشــيد 
وجود دارد و در ســال های گذشــته به مرور کشف شده است، 
به همشهری می گوید: تعدد آثار واقع در حریم ایجاب می کند 
برنامه ریزی جامعی در زمينه مســير گردشگری انجام شود تا 
بتوانيم از ظرفيت حداکثری حضور گردشــگر، نه تنها در تخت 
جمشــيد، بلکه در دیگر محوطه های تاریخی و طبيعی منطقه 
هم بهره مند شویم. به گفته وی، با نگاه جدید به حریم و منظر 

تاریخی تخت جمشيد، می توان شاخص های موجود دراین پهنه 
را به عرصه گردشگری افزود.

فدایی همچنين با اشــاره به کاهش بازدید گردشگران در ایام 
کرونا، عنوان می کند: حضور گردشــگران، به ویژه گردشگران 
خارجی در محوطه باســتانی تخت جمشــيد از سال گذشته 
کاهش زیادی داشته است، اما سبب شد بسياری از مسيرها در 

نبود گردشگران مرمت و بازسازی شود.

رشد اقتصاد محلی
مدیــر پایــگاه ميراث جهانی تخت جمشــيد ادامــه می دهد: 
تحقق توسعه گردشــگری دراین مجموعه جهانی در گرو ورود 
سرمایه گذاران و بخش خصوصی و نيز بازنگری و محدود کردن 
ضوابط حرایم محوطــه و محدوده و ســاده گيری درخصوص 
مشاغل مبتنی بر اقتصاد گردشگری است. ارائه خدمات متناسب 
و ایجاد زیرساخت ها می تواند ماندگاری گردشگر را پس از کرونا 
در منطقه تضمين کند که خود در رشــد اقتصاد جامعه محلی 

نقش چشمگيری خواهد داشت.
فدایی با بيان اینکه گردشــگری در تخت جمشــيد سابقه ای 
دیرینه دارد، می افزاید: در یکصد ســاله گذشــته تا به امروز، 
به دنبال اکتشاف مجدد و احيای دوباره اطالعات فراموش شده 
این دوره و محوطه سترگ، هرســال به جمع بازدیدکنندگان 

این مجموعــه افزوده شــده و به ویژه پس از جــای گرفتن در 
فهرست ميراث جهانی، به عنوان مقصد همه گردشگرانی که به 
ایران سفر می کنند، قرار گرفته است و چنين روندی تا پيش از 
ایام کرونا ادامه داشــت. اکنون نيز با وجود کرونا، به علت اینکه 
تخت جمشيد دارای فضایی باز اســت، با رعایت پروتکل های 
 بهداشتی همچنان گردشگران می توانند از این محوطه دیدن 

کنند.
مدیر پایگاه ميراث جهانی تخت جمشــيد می گوید: باتوجه  به 
ظرفيت هایی که در حوزه تاریخی منطقه و دشــت مرودشت 
به مثابه یکی از مهم ترین حوزه های سکونتی هخامنشيان وجود 
دارد و پيش از این هم آثار آن در  پارسه شناسایی و کاوش شده 
است، ایجاد زیرساخت های الزم گردشگری در زمينه پذیرایی، 
اقامت، توليد و عرضه هنرهای سنتی و صنایع دستی از مهم ترین 

دغدغه های این پایگاه به شمار می رود.
فدایی با اشــاره به وجود محوطه های باســتانی مجاور تخت 
جمشــيد، ازجمله نقش رســتم و نقش رجب، اضافه می کند: 
موضوع جهانی این مجموعه ها در قالب پيوست به پرونده تخت 
جمشيد درحال انجام است که مسيرهای ثابتی را در گردشگری 
منطقه پدید خواهد آورد و با برنامه ریــزی در زمينه جانمایی 
خدمات گردشگری در قالب بســته های سرمایه گذاری، رونق 

مضاعفی در گردشگری منطقه به وجود می آید.

4 3,2

تیشه خشکسالی 
به ریشه دامداری 

گناباد 

 خواهرخوانده های 
بی مزیت

یکی از جلوه های دیپلماســی شــهری، انعقاد تفاهم نامه های 
خواهرخواندگی میان شهرهاست که می تواند در رونق فرهنگی 
آنها بسیار تاثیرگذار باشد. شهرهایی که اشتراک ها و تشابه های 
فرهنگی و... دارند، می توانند با یکدیگر خواهرخوانده شــوند و 
تبادالت تجاری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قابل توجهی میان 

آنها شکل گیرد.
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قزویــن از گذشــته های دور موردتوجه  بســیاری از تجار و بازرگانان از  ممالک قزوین
مختلف بوده اســت. در گذشته که جاده 
ابریشم از نزدیکی این شهر عبور می کرد، 
تجار سراسر دنیا از این خطه عبور می کردند و یکی از شاهرگ های اصلی بازرگانی 
در ایران باستان شمرده می شد. امروزه نیز این استان شاهراه مواصالتی کریدور 
مرکزی فالت ایران به شمار می رود، از این رو عقد خواهرخواندگی قزوین با ۱۲شهر 
از گوشه وکنار جهان، از نمودهای جذابیت این شهر تاریخی برای هم پیمانان این 
عقود بوده است. هم پیمانانی از شــهرهای سالنگور مالزی، بیشکک قرقیزستان، 
چواشستان روسیه، غازی و دنیزلی ترکیه، بعلبک لبنان، ایروان ارمنستان، هایکو 
چین، سوون و اوسان کره جنوبی، آلن تخو پرتغال و همچنین پروجا از ایتالیا که 
حاال همه عقد خواهرخواندگی با قزوین دارند؛ خواهرخواندگانی که می توانستند 
بعد از این تفاهم نامه ها، به منفعت های مشــترک، تبادالت فرهنگی، ورزشــی، 
اقتصادی و بازرگانی و... دســت یابند، اما تاکنون این هم پیمان شدن، از حد یک 
امضای دیپلماتیک درمیان تشویق حضار و رد و بدل کردن این پیمان نامه ها فراتر 

نرفته است و حاصل مشخصی برای قزوین نداشته است.
 

گرگان، به عنوان شهرمرکز استان گلستان،  3پیمان خواهرخواندگی با شهرهای دیگر گلستان
جهان دارد. ســال ۲007 میان شهرهای 
گــرگان و اوکتائو در قزاقزســتان پیمان 
خواهرخواندگی امضا شد. این پیمان عالوه بر تالش برای رونق اقتصادی و تجاری 
میان دو کشور که سابقه کهن تجاری با یکدیگر داشتند، یک کارکرد مهم فرهنگی 
نیز دارد؛ حدود 8هزارشهروند قزاق تبار دراین استان و شهرگرگان سکونت دارند. 
به گفته کارشناســان، پیمان خواهرخواندگی میان دوشــهر بر روحیه مشارکت 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنان تاثیر مثبتی برجا گذاشته است. دومین پیمان 
خواهرخواندگی گرگان در سال ۲0۱۱ با شهر سامسون در ترکیه منعقد شد؛ شهری 
که از زمان انعقاد تفاهم نامه همکاری تا امروز دلیل مشخصی برای انتخاب آن بیان 
نشده است، چراکه هیچ مسیر گردشــگری ویژه، تبادل تجاری قابل توجه یا نماد 
مشترک فرهنگی و تاریخی میان این دوشهر وجود ندارد. سال ۲0۱9 نیز قرارداد 
خواهرخواندگی دیگری میان گرگان و یکی از شهرهای آسیای شرق دور منعقد 
شد. این بار دوشهر گرگان و گوانگجو در چین، به عنوان دو شهر محوری در جاده 
ابریشم، با هدف احیای تجاری این مسیر و همچنین پاسداشت میراث فرهنگی و 
تاریخی بزرگ ترین محور تجاری جهان، عهد خواهرخواندگی به امضاء رساندند. 

۱4خواهرخوانــده، بــا  اصفهــان  اصفهان از شــهرهایی اســت کــه بیشــترین  
خواهرخوانده را در ایــران دارد. اولین 
خواهرخوانده اصفهان، شهر شی آن چین 

اســت که پیمان خواهرخواندگی این دو در سال68 بســته شد. آخرین 
خواهرخوانده اصفهان نیز شهر سمرقند ازبکستان است که در 

۱۱تیر ۱400 پیمــان خواهرخواندگی بســتند. 
خواهرخوانده های دیگر اصفهان شهرهای 
کواالالمپور مالزی، فلورانس ایتالیا، سن 

پترزبورگ روســیه، یاش رومانی، 
بارسلون اسپانیا، ایروان 

 ، ن منستا ر ا

یبورگ  ا فر
آلمــان، هاوانای کوبا، 
الهور پاکســتان، کویِت کویت، 
داکار سنگال و بعلبک لبنان هستند. شهرهای 
حیدرآباد هند و پورتو پرتغال نیز شهرهایی هستند که در 
نوبت بعدی بــرای خواهرخواندگی قرار دارنــد. در این میان ارتباط 
اصفهان با شهرهای فرایبورگ، شی آن، سن پترزبورگ و کواالالمپور بیشتر است. 
این ارتباطات اغلب به صورت برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی و دعوت از 
گروه های هنری در شهرهای خواهرخوانده محدود می شود. اتاق های بازرگانی 
هم براساس تفاهم نامه به هم مرتبط می شوند، اما هنوز فعالیت بارز اقتصادی یا 
گردشگری دراین حوزه اتفاق نیفتاده است. نمود بارز خواهرخواندگی دراصفهان 
خیابانی به نام یکی از خواهرشــهرهایش )فرایبورگ( اســت. به نظر می رسد 
بسیاری از قراردادهای خواهرخواندگی اصفهان، بدون هدف گذاری مشخص اند؛ 
خواهرشهرهایی که در دیپلماسی شهری ظرفیت خوبی به شمار می آیند 
و می توانند در توســعه فرهنگی، گردشــگری و اقتصادی نقش 

مؤثری ایفا کنند.

در اســتان گیالن تنها رشــت به لحاظ 
شباهت های فرهنگی و اقتصادی، با ۲شهر گیالن

آســتاراخان روســیه و ترابــوزان ترکیه 
خواهرخوانــده هســتند. تفاهم نامــه 
خواهرخواندگی رشــت با این دو شــهر در دهه 80 منعقد شده است و اکنون نیز 
شهرداری درحال رایزنی و آماده ســازی مقدمات خواهر خواندگی رشت با شهر 
لیریای پرتغال است. انعقاد تفاهم نامه خواهرخوانندگی به تبادل فرهنگی و درنهایت 
به مبادالت اقتصادی بین دو شهر می انجامد، اما متاسفانه بعد از خواهرخواندگی، 
تاکنون اتفاق ویژه ای دراین حوزه برای رشــت رخ نداده است تا بتوان آن را نتیجه 
چنین خواهرخواندگی دانست. این درحالی است که خواهرخواندگی بین شهرهای 
مختلف جهان به شناخت و معرفی بیشتر این شهرها کمک می کند و ظرفیت های 
جدید فرهنگــی و اقتصادی فراوانی بــرای آنها به همراه دارد. گفتنی اســت که 
درحال حاضر پیگیری تبادالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به دلیل مشــکالت 
فراوان در حوزه شهرداری از اولویت برنامه های شهرداری رشت خارج شده و البته 

شیوع و پاندمی کرونا نیز دراین امر بی تاثیر نبوده است.

پیمان خواهرخواندگی در ســمنان هنوز  به عنوان یک روش برای ســرعت دادن به سمنان
روند توسعه با استفاده از تبادل دیدگاه ها، 
در مدیریت شهری چندان برجسته نشده 
است. دربین ۲0شــهر اســتان، فقط مرکز این استان با ۲شــهر خارجی پیمان 
خواهرخواندگی امضا کرده است. سمنان در سال ۱395 ابتدا با ارومچی مرکز ایالت 
شین جیان چین، قرارداد خواهرخواندگی امضا کرد و در پایان همان سال نیز با شهر 
نجف اشرف قرارداد خواهرخواندگی بست؛ هرچند می توان گفت مقدمات این امر 
کمی زودتر انجام گرفت و نخستین گام برای عقد خواهرخواندگی شهری در استان 
سمنان، در سال ۱394 برداشته شد، یعنی درست زمانی که شاهرود و نیشابور عقد 
خواهرخواندگی امضا کردند. همان سال مسئوالن دامغان نیز اعالم کردند مذاکراتی 
برای خواهرخواندگی با برونته ایتالیا انجام داده اند کــه البته ظاهرا این مذاکرات 

به سرانجام نرسید و قرارداد خواهرخواندگی نیز امضا نشد. 
 

کرج اکنون با شهر چن دوو در چین و بوگور 
در اندونزی، خواهرخوانده است و البته در 
سال های گذشته بحث خواهرخواندگی با 
یکی از شهرهای تاجیکستان و استرالیا نیز مطرح بود که هنوز این اتفاق نیفتاده است. 
تبادل گردشگر، تعریف بسته هاي مشترک سرمایه گذاري، استفاده از ظرفیت هاي 
فني و کارشناسي جهت پیشبرد اهداف عمراني، ایجاد پل هاي ارتباطي در زمینه های 
مختلف فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی بین  دوشــهر  از اهــداف خواهرخواندگي 
کرج با این شــهرها اعالم شده اســت، اما باید گفت که این اهداف تاکنون آن طور 
که باید، محقق نشده اســت. باید گفت که این اهداف، نیازمند برنامه ریزی، مبادله 
تفاهم نامه های مختلف، طی مراحل قانونی و... است، اما این موضوع چندان 
موردتوجه نبوده است. هرچند برخی تعامالت در اندازه هایی 
بسیار اندک وجود داشــته، اما به نظر می رسد 
از این ظرفیت فراهم شــده، به خوبی 
استفاده نشــده و تاثیری در وضعیت 

استان نداشته است.

شرایط مناسب 
مازنــدران برای مــراودات 

تجاری و فرهنگی با شهرها و استان هایی 
از سایر کشورها، فرصت مناسبی را برای توسعه این اســتان ایجاد کرده است. 
به همین دلیل نیز طی ۱5ســال اخیر، رفت وآمد مســئوالن از سایر کشورها 
به این اســتان افزایش یافت و خروجی برخی از این ســفرها نیــز عقد قرارداد 
خواهرخواندگی بین بعضی شــهرهای مازندران و شهرهای خارجی بوده است؛ 
قراردادهایی که تقریبا از هیچ  یک بهره ای گرفته نشد و فقط به عقد قرارداد و ثبت 
چند عکس یادگاری محدود شد. خواهرخواندگی بابلسر و گائتا )ایتالیا(۱395، 
رامســر و پورتمونت )شــیلی(۱387، رامســر و الوکره )قطر(۱389، رامسر و 
شــیراز۱39۱، آمل و کانتو)ویتنام(۱394، آمل و الهور )پاکســتان(۱390، 
ســاری و گومل)بالروس( ۱388، ســاری و نجــف )عراق(۱39۱، ســاری و 
دارالسالم )تانزانیا(۱39۱، ساری و آستراخان )روسیه( ۱393 و ساری و مارکه 
)ایتالیا(۱395 نمونه های ثبت شــده از این قراردادهای شــهری هســتند که 
هیچ کدام منجر به تحول مناسبی برای این شــهرهای مازندران نشدند. حتی 
با وجود برگزاری رویدادهای بین المللی مانند جشنواره فیلم وارش و نخستین 
همایش گردشگری سالمت کشورهای عضو اکو نیز این قراردادها به کار نیامدند. 
با این حال انعقاد پیمان خواهرخواندگی با دو شهر آستاراخان روسیه و ترابوزان 
ترکیه و برگزاری رویداد بین المللی ساری۲0۲۲، درصورت مدیریت درست، 
شاید بتواند تاحدودی به یک فرصت برای دیپلماسی شهری در 

مازندران تبدیل شود.
 

بندرعباس با شهرهای بندری »کوبه« در  ژاپن، »بــاری« در ایتالیا، »بوســان« در هرمزگان
کره جنوبی و شــهری از کشــور فرانسه 
خواهرخوانده است. پیش ازاین نیز استان 
هرمزگان چنین پیمانی را با شهرهایی در کشورهای ترکیه، چین، روسیه و عمان 
برقرار کرده بود. براساس چنین طرحی، تبادل فرهنگی شکل می گیرد و تجربیات 
بین دو شهر رد و بدل می شود. با شکل گیری تفاهم های خواهرخواندگی می توان 
فرهنگ ها را منتقل و از تجربیات دیگر شهرها استفاده کرد. اگرچه انعقاد چنین 
تفاهم نامه هایی درصورتی که پای بندرعباس به عنوان پایتخت اقتصادی کشور در 
میان باشد، بسیار غرورآفرین است، اما تنها در همین مرحله باقی مانده و دستاورد 
ویژه ای برای اســتان نداشته اســت. انتظار مردم این اســت که مسئوالن برای 
شفاف سازی و آگاهی بخشی به جامعه، از نتیجه اجرای طرح های خواهرخواندگی 

با مردم سخن بگویند، اما تاکنون شفافیتی دراین حوزه وجود نداشته است.

خواهرخواندگی بین شهرها در نتیجه وجود 
تشــابهات از جنبه های مختلــف ازجمله زنجان

فرهنگی، اقتصــادی، سیاســی و... اتفاق 
می افتد. شــهر زنجان نیز تاکنون به عنوان 
خواهرخوانده شهرهای ترابوزان در ترکیه، کربال در عراق، مالکا در مالزی، چلیابینسک 
در روسیه و قره قروم در مغولستان شناخته شده و منجر به عقد قرارداد خواهرخواندگی 

شده است. مسئوالن در زمان اعالم خواهرخواندگی ها گفته بودند عالوه بر تسهیل 
اقامت زنجانی ها درآن شهرها، امکان حضور گردشگران این شهرهای خارجی در 

زنجان فراهم می شــود. به هرحــال تحقق چنین موضوعــی می تواند به 
گردشگری هر دو شهر کمک شایان توجهی کند، اما متاسفانه تاکنون هیچ 

اقدام عملی دراین زمینه انجام نشــده و تاثیری در رونق گردشگری زنجان 
نداشته است. درواقع این خواهرخواندگی ها تنها به قراردادی روی کاغذ ختم 

شده است و شهرداران و اعضای شورای اسالمی ادوار مختلف شهر زنجان نیز به 
این مساله اذعان کرده اند که تاکنون از عقد تفاهم نامه هاي خواهرخواندگي زنجان 

با شهرهای خارجی، بهره اي گرفته نشده است.

ارومیه با وجود داشتن تاریخ و تمدن کهن و  ظرفیت های خاص در حوزه های گردشگری  آذربایجانغربی
کشــاورزی و فرهنــگ، هنــوز نتوانســته 
خواهرخوانده های زیادی برای خود پیدا کند. 
 این شــهر در ســال های اخیر با شــهرهای ارزروم  در ترکیه، فوجیا در چیــن و وارنا 
در بلغارستان خواهرخوانده شده است. هرچند درمیان این شهرها، هیچ پایتختی دیده 
نمی شود، اما روند انعقاد خواهرخواندگی این شهر به صورتی منطقی و هدفمند پیش رفته 
و بیشترین موارد اشترا ک به خصوص در حوزه کشاورزی ارگانیک و اشتراکات فرهنگی 
درنظر گرفته شده است. مسئوالن استان تالش دارند تا چهارمین خواهرخواندگی ارومیه 
را با یکی ازشهرهای مهم کشاورزی اتریش که به کشت محصوالت ارگانیک کشاورزی 
شــهرت دارد، منعقد کنند. خواهرخواندگی ارومیه با ارزروم در سال های گذشته نتایج 
خوب فرهنگی داشته و برنامه های فرهنگی و نمایشگاه های اقتصادی برگزار شده است. 
همچنین پس از انعقاد خواهرخواندگی میان ارومیه و وارنا در بلغارستان، سفرهای متقابلی 
صورت گرفته و مقرر شده برنامه های فرهنگی و هفته های فرهنگی برگزارشود. مدیران 
تصمیم ساز استان معتقدند به جای تکثر خواهرخوانده های خارجی، باید بر استفاده بهینه 

از ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی با شهرهای فعلی تمرکز شود.

با توجــه به اهــداف خواهرخواندگی 
شهرها با یکدیگر، مناسبات بین آنها 
می تواند تاثیرات اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگــی قابل توجهی برای طرفین 
به همراه داشــته باشــد، اما این مهم تاکنون برای 
هیچ یک از شهرهای استان محقق نشده است. اگرچه 
در سال های گذشــته و به تازگی مذاکراتی درخصوص 
خواهرخواندگــی شــهرکرد با شــهرهای دوشــنبه در 
تاجیکستان، ماربورگ در آلمان و داغستان در روسیه انجام 
شده است، اما بیشترین پیشرفتی که دراین زمینه حاصل شده، 
تنظیم تفاهم نامه بوده و هیچ گاه به مرحله امضا نرسیده است. 
چهارمحال وبختیاری ظرفیت های بی شمار فرهنگی، اقتصادی و 
گردشگری دارد که می توان با انعقاد تفاهم های خواهرخواندگی با 
شهرهای بین المللی، زمینه مناسب برای شناسایی این استعدادها 
و رفت و آمدهای تجار و گردشــگران را فراهم کرد. دراین میان به نظر 
می رســد تاکنون تالش موثری دراین زمینه انجام نشده و جاذبه های 
این استان برای کشــورهای خارجی به درستی تبیین نشده است. شاید 
بتوان گفت یکی از عوامل توسعه نیافتگی این استان نیز در همین موضوع 

ریشه دارد.

شهرهای کردستان پتانســیل  مناسبی 
برای بهره مندی از مزایای خواهرخواندگی 
دارند، اما تاکنــون نتوانســته اند از این 
ظرفیت اســتفاده کنند. سال گذشــته 
مسئوالن سنندج در دیدار با سفیر اتریش، از آمادگی این شهر برای خواهرخواندگی 
با شــهر وین اتریش به دلیل وجود مشترکات این دو شــهر در حوزه موسیقی و 
توپوگرافی خبر دادند، چراکه سنندج در شبکه شهرهای خالق یونسکو ثبت جهانی 
شده  و وین هم پایتخت موسیقی جهان اســت. اما این موضوع در حد حرف باقی 

ماند و به مرحله امضای تفاهم نامه نرسید. به تازگی نیز پیشنهاد خواهرخواندگی 
سنندج و سلیمانیه عراق به منظور توسعه مراودات فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی و توسعه گردشگری به تصویب شورای شهر سنندج رسید. 
سلیمانیه دارای نمادها و تشابهات فرهنگی با سنندج است و ازسوی 
دیگر این ۲ شهر در سال ۱398 به انتخاب یونسکو، به شبکه شهرهای 

خالق جهان ملحق شدند. به منظور توسعه مراودات و نیز استفاده از 
پتانسیل های دوطرف برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری، پیشنهاد 

خواهرخواندگی سنندج، شــهر خالق موسیقی با سلیمانیه، شهر خالق 
ادبیات، تقدیم شورای شهر سنندج شد و مورد موافقت قرار گرفت، اما این 

مصوبه نیز درهمین حد باقی ماند.

بوشهر با وجود پیشینه تاریخی کهن خود، اما 
در سال های اخیر در حوزه توسعه دیپلماسی 
شهر، که یکی از نمودهای آن انعقاد پیمان های 
خواهرخواندگی  است، چندان که باید، موفق 
عمل نکرده اســت. پیشــنهاد خواهرخواندگی بندر بوشــهر با بندر ازمیر در ترکیه 
در دوره چهارم شورا ازســوی تعدادی از اعضا مطرح شــد و حتی در دستورکار قرار 
گرفت، اما دراین زمینه تاکنون اقدام عملی یا فرایندی که منجر به نتیجه مشــخص 
و روشنی شود، رخ نداده است و به نظر می رسد سرنوشت این پیشنهاد هم مانند سایر 
پیشنهادها و طرح هایی از این دست، نامشخص مانده است. دراین میان اگرچه پرونده 
خواهرخواندگی با بندر ازمیر در ترکیه بی نتیجه ماند، اما ســابقه تاریخی و تجاری 
بندر بوشــهر و مراودات و مبادالت فرهنگی و اقتصادی که این بندر جنوبی کشور با 
دیگر نقاط دنیا در گذشته داشته است، موضوعی اســت که می تواند در حوزه رونق 
دیپلماسی شهری ازسوی شورای شهر دوره ششــم مورد توجه قرارگیرد و گام های 

موثری بــرای خواهرخواندگی با بندر بمبئــی یا کلکته در 
 هندوستان برداشته شود. ناگفته نماند که این موضوع 

در ســفر ســال97 تعدادی از هنرمندان 
بوشهری به بمبئی نیز 

مطرح شده بود.

سیسیل در ایتالیا، غازی عنتاب 
در ترکیــه و اشــپلیت در کرواســی، 
خواهرخوانده های کرمانشاه در دهه 80 
هستند. سال 88 هم آخرین تفاهم نامه 
خواهرخواندگی کرمانشاه با شهر سیســیل در ایتالیا منعقد شد، اما آنچه از 
شواهد امر و مســتندات پیداســت، تنها مقدمات خواهر خواندگی شهرهای 
غازی عنتاب در ترکیه و کرمانشاه شــکل اجرایی به خود گرفت و دیگر موارد 
درحد حرف باقی مانده و تاکنون به مرحل عمل نرسیده است. خواهرخواندگی 
کرمانشاه و غازی عنتاب نیز هرچند ابتدا با پیشرفت هایی همراه بود و دوطرف 
در همکاری های فرهنگی، دانشگاهی، تجاری و حتی نامگذاری خیابان هایی 
نیز به توافق  رسیدند، اما هیچ خبری از توســعه روابط دو شهر  نیست و این 
خواهرخواندگی  مسکوت مانده است. همچنین رایزنی هایی با شهرهای ازمیر 
در ترکیه، اربیل در عراق و شهری در روســیه انجام شده، اما هیچ کدام از این 
اقدامات نیز هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده اســت. کرمانشاه  به عنوان یک 
استان مرزی، ظرفیت خواهرخواندگی و توسعه تعامالت بین المللی را دارد و 
با وجودی که روزگاری جاده ابریشم از این استان عبور می کرد، اما این استان 
آنچنان که باید نتوانسته از امتیاز خواهرخواندگی برای توسعه روابط خارجی 

خود استفاده کند.

در استان مرکزی، 3شــهر با شهرهای  دیگر پیمان خواهرخواندگی دارند. شهر مرکزی
اراک 5خواهرخوانده در جهان دارد که با 
آنها توافقنامه دوستی امضا کرده است. 
این شهرها شــامل »نووی ساد« در صربســتان، »قراغندی« در قزاقستان، 
»تفلیس« در گرجستان، »باتومی« در گرجستان و »براون شوآیگ« در آلمان 
است که از ســال ۲007 تا ۲0۱5 به خواهرخواندگی اراک درآمده اند. شهر 
دلیجان هم درســال ۲0۱۱ با هم نام خود »دیلیجان«، معروف به ســوئیس 
کوچک در جمهوری ارمنســتان قرارداد خواهرخواندگی منعقد کرد. شهر 
محــالت نیز در ســال ۲0۱6 بــا شــهر »ماریبــور« در اســلوونی پیمان 
خواهرخواندگــی بســته اســت. کارشناســان می گویند انعقــاد پیمان با 
خواهرخوانده ها به صورت مقدماتی انجام شــده، اما گفته می شــود چیزی 
به عنوان سند مکتوب در اســتانداری مرکزی، شــهرداری اراک و سازمان 
شــهرداری ها وجود ندارد. اگرچه تالش هایی شــده که ارتباطات موثری با 
شهرهای خواهرخوانده برقرار شــود، اما این پیمان ها نتوانسته اند به توسعه 

شهرهای اراک، دلیجان و محالت کمکی کنند. حتی این ایراد وارد 
است که بعضی از این شهرها از ظرفیت های اقتصادی 

چندانی برخوردار نیستند که مبدأ اعزام گردشگر 
به این 3شهر باشند.

خواهرخواندههایبیمزیت
یکی از جلوه های دیپلماسی شهری، انعقاد تفاهم نامه های خواهرخواندگی میان شهرهاست که می تواند در رونق فرهنگی آنها بسیار تاثیرگذار باشد. شهرهایی که اشتراک ها و تشابه های فرهنگی و... دارند، 
می توانند با یکدیگر خواهرخوانده شوند و تبادالت تجاری، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قابل توجهی میان آنها شکل گیرد. اما بررسی میزان تحقق مزایای پیمان خواهرخواندگی برای شهرهای مختلف 
کشور، نشان می دهد این پیمان ها در بیشتر موارد، آنچنان که باید، به اهداف از پیش تعیین شده دســت نیافته است. دراین گزارش ویژه، تاثیر امضای تفاهم نامه های خواهرخواندگی در رونق فرهنگی و 
اقتصادی استان ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین میزان استفاده از ظرفیت های خواهرخواندگی به ویژه در حوزه های فرهنگی و اقتصادی و نیز بررسی روابط فرهنگی دوجانبه و نمود عینی آنها در 

سطح استان ها یا شهرهای مختلف کشور مورد واکاوی قرار گرفته است.

همشهری در پرونده ویژه ای تاثیر امضای تفاهم نامه های 
خواهرخواندگی در رونق فرهنگی و اقتصادی شهرهای 

مختلف کشور را بررسی کرده است
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 از اوایل دهه ۹۰، پیگیری و تالش فراوانی 
شده تا شهر کرمان با یکی از شهرهای دنیا، کرمان

خواهرخوانده شود و جدی ترین پیشنهاد، 
مربوط به سال ۹3 و ثبت خواهرخواندگی 
کرمان و شهر »دامبووتیای« رومانی بود که به سرانجام نرسید، اما در ۲سال اخیر 
معاونت فرهنگی شهرداری کرمان تالش های بیش تری دراین زمینه داشت که این 
تالش ها سرانجام به بار نشست و اواخر اردیبهشت ماه امسال، نخستین تفاهم نامه 
خواهرخواندگی بین شهر کرمان و شهر آرماویر در کشور ارمنستان به صورت مجازی 
منعقد شد. به گفته مدیران شــهری  کرمان، قراراست براســاس این تفاهم نامه، 
تجربیات در حوزه های شهری و عمرانی، شهرسازی، خدمات شهری، درآمدهای 
پایدار شهری و نیز درحوزه های فرهنگی و گردشگری، با شهرداری »آرماویر« به 
اشتراک  گذاشته شود. همچنین با همکاری اتاق بازرگانی استان کرمان، در حوزه  
کشاورزی و حوزه آب نیز می توان با آرماویر تبادل تجربیات موفقی داشت. به زودی 
از شورای شهر و شهرداری آرماویر ارمنســتان گروهی به کرمان می آیند تا رسما 
خواهرخواندگی اعالم شود که این، نخستین خواهرخواندگی قطعی خواهد بود. بنا 
به گفته رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در اســتان کرمــان، به جز آرماویر، 
خواهرخواندگی کرمان با شــهرهایی از جمله تورین میالن در ایتالیا، باندونگ در 

اندونزی، ایگور در مجارستان و قاضی انتپ در ترکیه نیز در حال پیگیری است.

سال۹4 بود که در جریان سفر هیأت عالی  اســتان بابل عراق به ایــالم و با موافقت ایالم
طرفین، دو شــهر ایالم و حلــه در مرکز 
استان بابل، پیمان خواهرخواندگی امضا 
کردند. پیمان خواهرخواندگی میان این دو شهر با هدف افزایش همکاری های الزم 
در زمینه مدیریت شهری، شهرســازی، ترافیك، مبلمان شــهری منعقد شد. 
همچنین قرار بود مسئوالن دو شهر ایالم و بابل ضمن انجام بازدیدهای متقابل، به 
مراوده های دوجانبه ادامه دهند و راه های همکاری مشــترک را بررسی کنند. با 
این حال از 6ســال گذشــته تاکنون فعالیت خاصی دراین زمینه 
صورت نگرفته و ایالمی ها هنوز نمود روشنی را از این 

خواهرخواندگی دراین شهر ندیدند.

قرارداد 
ندگــی  ا هرخو خوا

درنتیجــه  ۲شــهر  بیــن 
آنهــا  بیــن  تشــابهاتی  و  اشــتراکات 

منعقد می شــود، اما هیچ کدام از شــهرهای استان لرســتان با وجود ظرفیت های 
باالی گردشــگری، اقتصادی و... نتوانســته اند با شــهر دیگــری در جهان پیمان 
خواهرخواندگی ببندند. گفتنی است که در ســال ۱3۹۵ قرار بود خرم آباد با یکی 
از شــهرهای فنالند خواهرخوانده شــود، اما این موضوع به ســرانجام مشــخصی 
نرســید. بعدها مدیر اجرایی باشــگاه گهر شــهرداری دورود هم به میــدان آمد و 
وعده خواهرخواندگی بین این باشگاه و منچسترســیتی را داد. البته این بار نیز این 
موضوع در حد وعده بود و بی نتیجه ماند. مســئوالن این باشگاه معتقد بودند چون 
 مالك باشگاه منچســتر ســیتی اصالت لرســتانی دارد، این موضوع عملی است.

 این درحالی است که لرستان ظرفیت های بی نظیری در حوزه فرهنگی، گردشگری و 
کشاورزی دارد و تعامالت آن با کشورهای دیگر در قالب خواهرخواندگی، می تواند این 
ظرفیت ها را به جهان معرفی کند. با وجود این توانمندی ها، اما مدیران لرستان دراین 
زمینه ضعیف عمل کرده اند و هنوز نتوانسته اند از این ظرفیت، استفاده مناسبی کنند. 

یزد تنها شهر استان یزد است که  تعدادی 

خواهرخوانده دارد. شــهر یزد به منظور یزد
اجرای فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصــادی و به ویــژه گردشــگری، با 
شــهرهایی همچــون یاســبرین در 
مجارستان، پوتی در گرجستان، خیوه در ازبکستان، گیومری در ارمنستان، لینز 
در اتریش، بلونیا در ایتالیا و سویا در اسپانیا خواهرخوانده شده است. با توجه به 
ثبت جهانی یزد انتظار می رفت تعامالت گردشگری بین این شهرها روز به روز 
افزایش پیدا کند، اما آنچنان که باید، از این ظرفیت ها بهره برداری نشد. شهرداری 
یزد عقیده دارد با انعقاد پیمان های خواهرخواندگی، بستر الزم برای بهره برداری 
بخش خصوصی از ظرفیت هــای خواهرخواندگــی را در حوزه های فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و گردشگری ایجاد کرده و حاال نوبت بخش خصوصی است 
که وارد عمل شــده و از این فرصت اســتفاده کند. البته اقداماتی از سوی اتاق 
بازرگانی استان یزد برای تعامالت اقتصادی با این کشورها انجام شده، اما چندان 
موفق نبوده است. تنها نمود بیرونی این خواهرخواندگی ها، نماد شهر یاسبرین 
است که به عنوان خواهرخوانده، در میدان آزادی شهر یزد نصب شده و متناسب 
با آن، نماد شهر یزد یعنی بادگیر هم در شهر یاسبرین نصب شده است. بعد از ثبت 
جهانی یزد، مسئوالن استان به ویژه شــهردار و اعضای شورای شهر، 
انعقاد پیمان خواهرخواندگی با بسیاری از شهرهای مطرح 
دنیا را دنبال می کنند، اما تنها انعقاد پیمان، 

کارساز نیست.

با توجه بــه اشــتراکات فرهنگی، 
درحال حاضــر شــهر های الهور در 

پاکســتان، کربال در عراق، ارومچی در 
چیــن و کراچی در پاکســتان به صورت 

رسمی خواهرخوانده های مشهد هستند. 
شهر نیشابور نیز در خراسان.رضوی با پیشینه 

فرهنگی بســیار غنی، با شــهرهای قونیه در 
ترکیه، غزنی در افغانســتان و تولوز در فرانسه 

خواهرخوانده  اســت. تربت جام نیز یکی دیگر از 
شــهرهای خراسان رضوی ا ســت که با شهر ریون 

در تاجیکســتان پیمــان خواهر خواندگــی منعقد 
کرده اســت. این خواهر خواندگی به بهانه تشــابهات 

 فرهنگی به ویــژه محبوبیــت »عبدالرحمــان جامی
» شاعر و عارف خراسانی درمیان مردم دو این شهر ایجاد 

نده شده است. همچنین شهر سبزوار با شهر هرات در افغانستان  ا هرخو خوا
هستند که معیارهای این انتخاب وجود مشترکات فرهنگی این دوشهر ازجمله 
وجود مقبره »کاشفی« نویســنده کتاب معروف روضة الشهدا بوده است. این 
خواهرخواندگی ها با رویکرد ایجاد روابط فرهنگی و اقتصادی ایجاد می شوند و 
شامل تصویب و اجرای طرح های عمرانی و برگزاری مناسبات فرهنگی هستند، 
اما درحال حاضر به دلیل وجود تحریم ها هنوز این مصوبات، آنچنان که باید، 

اجرایی نشده است.

کالنشــهر قــم بــا 7شــهر پیمــان 
خواهرخواندگــی دارد. آیوتایا در تایلند، قم

بعلبك در لبنان، ســانتیاگو دکمپوستال 
مرکز ایالت خودمختار گالیسیا در اسپانیا، 
بوداپست در مجارستان، لین شیا در چین، کربال و مشهد، خواهر خوانده های قم 
هستند. دانشگاه علوم پزشکی قم هم با دانشگاه جابرابن حیان کوفه در عراق، پیمان 
خواهرخوانده های ناشهری دارد. در ماجرای خواهرخواندگی قم حرف و سخن زیاد 
است و صوری یا واقعی بودن این پیمان ها همواره مورد نقد کنشگران اقتصادی، 
فرهنگی و گردشگری بوده است. با وجود گذشت ســال ها از امضای پیمان 
خواهرخواندگی، اداره بین الملل روابط عمومی شهرداری قم سال 
گذشــته فعال شــد و قرار بــود تنظیــم روابط با 
خواهرخوانده هــای فعلــی و تصویــب و ایجــاد 
خواهرخوانده های جدید، در اولویت این اداره باشد، اما 
بررسی ها نشان می دهد انعقاد این پیمان ها ظاهری بوده 
و ارتباطات بادوام و موثری با شهرهای خواهرخوانده برقرار 
نشــده اســت. منتقدان معتقدنــد تاکنون پیونــد قم و 
خواهرخوانده هایش نتوانسته به رونق گردشگری و توسعه 
اقتصادی و فرهنگی کمك کند. قرار بود تا پایان سال گذشته 
تعدادی خواهرخواندگی جدید میان قم و شــهرهای مهم دنیا 
برقرار شود. یك موضوع مهم هم این اســت که هنوز بسیاری از 
شهروندان نمی دانند قم چه تناسبی با شــهرهای خارجی طرف 

قرارداد خواهرخواندگی دارد.

رونــد خواهرخواندگــی تبریــز بــا 
شــهرهای جهان، از اوایل دهه ۹۰ آغاز 
شــد، اما منتقــدان معتقــد بودند این 
خواهرخواندگی ها با شــهری هم سطح 
تبریز منعقد نشده است. در ســال ۱3۹7 تبریز با پایتخت همسایه شمالی خود، 
خواهرخوانده شــد و درحال حاضر این شهر با ۹شــهر خارجی خواهرخواندگی 
دارد. باتوجــه به قرار گرفتن دفتــر نمایندگی وزارت امورخارجه شــمال غرب 

کشــور در تبریز، یکی از اولویت های این دفتر، برگــزاری  برنامه های 
فرهنگی مشترک بین تبریز و این شهرها بوده است. تا پیش 

از شیوع کرونا برخی برنامه های فرهنگی ازجمله 
برگزاری هفته های فرهنگی باکو و اســتانبول 
و نمایشــگاه های هنری در تبریز برپا می شد، اما 

منتقدان ازجملــه برخی اعضای شــورای پنجم، 
معتقدند ایــن خواهرخواندگی تنها بــر روی کاغذ 

باقی مانده و مسوالن اســتان عمال نتوانسته اند از این 
ظرفیت برای توسعه فرهنگی و سیاسی استان استفاده 

کنند. در مقابل، برخی تجار و اعضــای هیت مدیره اتاق 
بازرگانی تبریز معتقدند قــرار داد خواهرخواندگی تبریز با 

همسایه های شمالی، گام موثری در توسعه روابط اقتصادی 
بوده و توانسته اند همراهی بیشتری در رونق معامالت و تسهیل 

مقررات تجاری از طرف مقابل دریافت کنند.
 

شهرهای خوزستان با وجود 
بســیار، خوزستان ظرفیت هــای 

خواهرخوانده هــای زیــادی 
ندارند. آبادان سال۹۱ با کاراما در چین و 
سال۹۰ با بروجرد در استان لرستان خواهرخوانده شد. اوایل دهه8۰ هم خبر 
خواهرخواندگی آبادان با کاتانیا در ایتالیا اعالم شد؛ خبری که درهمین حد باقی 
ماند و به همکاری های خاصی نیانجامید. شهردار آبادان اعالم کرده بود که شهر 
کاتانیا در ایتالیا و آبادان به دلیل تشــابه آب وهوایي خواهر خوانده شــدند و 
راه اندازي نمایشگاه دائمي بین المللي، راه اندازي شهربازي، تبادل گردشگر و 
مبادالت علمي و فرهنگي و نیز سرمایه گذاري خارجي، از موارد توافق نامه آبادان 
و کاتانیا بود. دزفول هم سرنوشت مشــابهی با آبادان دارد و درحالی که اوایل 
دهه۹۰ با شــهر صور در لبنان خواهرخوانده شــد، بعد از اعــالم این خبر از 
فعالیت های مشترک اثری نبود. شهرت جهانی شهرهای دزفول و صور لبنان به 
مقاوم بــودن دربرابر تهاجم اشــغالگران و اشــتراک های تاریخی، مذهبی و 
جغرافیایی این خواهرخواندگی را رقم زده بود. اهواز اما به عنوان شــهرمرکز 
اســتان، هنوز خواهرخوانــده ای ندارد  ؛ گرچه ســال ها پیش فقــط درباره 
خواهرخواندگی این شهر با یکی از شهرهای اندونزی اعالم آمادگی شده بود. 
سایر شهرهای خوزستان هم سرنوشت مشابهی دارند و فقط درسطح استانی 
خوزستان با استان بورسای ترکیه خواهرخوانده اعالم شده است   ؛ این ۲استان 
ســال88 بــا امضــای تفاهم نامــه همــکاری اقتصــادی و تجاری، 
خواهرخواندگی خود را اعالم و اســتانداران خورســتان و 
بورسای ترکیه بیش از 3۰توافقنامه همکاری در زمینه 

انرژی، صنعت، گردشگری، خودروسازی 
و فوالد امضا کردند.

در مورد خواهرخواندگی شــهر اردبیل با 
شهرهای خارجی تاکنون بحث های زیادی 
صورت گرفته و گفت وگوهای بسیاری هم 
انجام شده است، اما درنهایت این تالش ها 
به نتیجه نرسیده و بالطبع، قراردادی هم منعقد نشده است. چندی پیش با هدف 
گسترش ارتباطات بین المللی و مبادالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با شرق 
ترکیه، اردبیل میزبان هیات استانی و شــهری »ارزروم« شد و بسیاری امیدوار 
بودند این میزبانی بتواند طلسم خواهرخواندگی دراین استان را بشکند و شاهد 
امضای نخســتین تفاهم نامه و قرارداد خواهرخواندگی دراین استان باشیم، اما 
ظاهرا همه چیز آنطور که انتظار می رفت انجام نشد و در ادامه دیدارهای دوجانبه 
مسئوالن از دو شهر، هیچ قراردادی به مرحله عقد و انعقاد نرسید. این، تنها موردی 
نبود که برسر راه اردبیل قرارگرفت تا یکی از شهرهای این استان با یك شهر دیگر 
جهان که تشابهات فرهنگی دارد، خواهرخوانده شود. پیش از این یك بار نیز بحث 
و حرف و حدیث هایی درباره خواهرخواندگی با ولگاگراد در روســیه مطرح شد، 
اما این موضوع نیز درهمین حد باقی ماند و این شــهرهم تاکنون خواهرخوانده 

رسمی اردبیل نشده است.

با دیگر شهرهای جهان استقبال چندانی خراسانجنوبی خراسان جنوبی از پیوند خواهرخواندگی 
نکرده اســت. ســال ۱3۹3 پیشــنهاد 
خواهرخواندگی شهر بیرجند به عنوان 
مرکز استان و شــهرهای تاریخی و فرهنگی خجند و دوشنبه در تاجیکستان 
مطرح شد، اما هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید. الزم است شهر بیرجند برای حفظ 
و حراست از پیشینه فرهنگی خود و ترویج باورها و سنت های مردم این دیار با 
سایر شهرها ارتباط برقرار کند. درهمین راستا به تازگی پیشنهاد خواهرخواندگی 
بیرجند با شهر ُکنسوئگرا در اسپانیا ازسوی دانشگاه بیرجند مطرح شده است. 
کنسوئگرا به دلیل مشترکات فرهنگی و آثار تاریخی معماری  اسالمی و از همه 
مهم تر، مرکز کشت زعفران در اسپانیا، گزینه مناسبی برای خواهرخواندگی با 
بیرجند محسوب می شود. خراسان جنوبی به عنوان تولیدکننده بزرگ زعفران 
در ایران، باید تعامالت فرهنگی ازجمله خواهرخواندگی با شهرهای تولیدکننده 
زعفران دراســپانیا را مدنظر قرار دهــد. باوجود اینکه زعفران تولیدی شــهر 
کنسوئگرا به لحاظ کمی و کیفی نسبت به محصول شهرهای تولیدکننده زعفران 
در خراسان جنوبی در سطح بسیار پایین تری قرار دارد، اما به دلیل برگزاری ساالنه 
جشنواره زعفران، توانسته است خود را به عنوان مرکز کشت این محصول در دنیا 

مطرح کند. ایجاد خواهرخواندگی با این شهر می تواند باعث 
رونق اقتصادی به ویژه در بحث زعفران استان 

شود.

خواهرخواندگی پدیده ای خوشایند در 
دیپلماسی دنیای امروز است و معموال 
براساس روابط دوســتانه سیاسی بین 
شــهرهای دو کشــور روی می دهد. 
هدف از ایــن اقدام گســترش روابط 
فرهنگــی و اقتصادی بین شهرهاســت، اما ازآنجا که محرومیت، بخشــی 
جدایی ناپذیر از تاریخ و جغرافیای سیســتان وبلوچستان است، این استان 
در خواهرخواندگی هم کم نصیب اســت. چابهار تنها شهر استان است که 
۲پیمان نامه خواهرخواندگی با شــهرهای گوادر در پاکستان و بندر صحار 
در عمان امضا کرده است. این 3شهر ســاحلی عالوه بر همسایگی دریایی، 
از مواهب طبیعی مشــترکی نیز برخوردارند. تا پیش از شــیوع کرونا، قرار 
بود ۲پیمان نامه خواهرخواندگی بین چابهار و مســقط عمان و جزیره جاوه 
در اندونزی بسته شــود که این تصمیم به بعد از کنترل این بیماری موکول 
شد. اما دوشــهر دیگر در سیستان وبلوچستان با شــهرهای داخلی پیمان 
خواهرخواندگی بسته اند. شهرستان زهك به دلیل داشتن طبیعت کویری 
مشترکاتی با شــهرهای زرند، دامغان و بجســتان دارد و طبق قراردادی با 
همدیگر خواهرخوانده شدند تا با تبادل نظر و نشست های مشترک، مشکالت 
اقلیمی و طبیعی آنها برطرف شود. همچنین بعد از سیل ویرانگر ۲سال پیش، 

شهراصفهان هم به منظور مشارکت در نوسازی مناطق سیل زده، با شهر 
بنت پیمان خواهرخواندگی بست.

شهر 
مرکز خراسانشمالی بجنــورد 

استان خراسان شمالی که در 
۱۰سال گذشــته با شــهرهای عشــق آباد 
ترکمنســتان و نجف در عراق پیمان خواهرخواندگی دارد، به تازگی قرار است با شهر 
چوروم در ترکیه و یکی از شهرهای ارمنستان هم قرارداد خواهرخواندگی امضا کند. 
امضای تفاهم نامه خواهرخواندگی شهر بجنورد با شهر چوروم ترکیه از سال۹7 کلید 
خورد، اما به دلیل تغییر مدیریت ها درسطح استان و مدیریت شهری، عمال این پروژه به 
سرانجام مشخصی نرســید. با این حال مسئوالن شــهرداری بجنورد اعالم کرده اند 
به واسطه مشابهت های فرهنگی و قابلیت های اجتماعی مشترک میان  دوشهر بجنورد 
و چوروم، درحال تدارک مکاتبات و نهایی کردن تفاهم نامه ای برای خواهرخواندگی این 
دو شــهر هســتند. این درحالی اســت که به نظر می رسد در ســال های اخیر دست 
خراسان شمالی و به ویژه شهر بجنورد از مزایای انعقاد پیمان های خواهرخواندگی خالی  
مانده اســت؛ موضوعی که درصورت تحقق می تواند در حوزه هایی مانند گردشگری 
ثمرات بسیاری برای اقتصادشهری بجنورد و حتی کل استان به همراه داشته باشد و 

درهای جدیدی را درمسیر توسعه خراسان شمالی بگشاید. 

همدان به دلیل سابقه تاریخی، همواره مورد 
توجــه کشــورهای مختلف بــرای پذیرش همدان

خواهرخواندگی بوده است، اما اینکه مدیران 
همــدان چقــدر توانســته اند از ایــن 
خواهرخواندگی ها به نفع استان و درجهت توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن استفاده 
کنند، جای بررسی دارد. چند سال پیش شهرداری همدان، این شهر را با شهر کوالب در 
تاجیکستان خواهرخوانده اعالم کرد و درادامه، یکی از مهم ترین بلوارهای همدان به نام 
کوالب نامگذاری شد. وجه اشتراک این دوشهر برای عقد خواهرخواندگی، ابوعلی سینا بود. 
استانداری همدان با چند شهر در روسیه نیز مراودات فرهنگی و اجتماعی برقرار کرد که 
بعدا به سمت همکاری های اقتصادی کشیده شد. از چندی پیش نیز ازبکستان درخواست 
خواهرخواندگی  یکی از شهرهای خود با همدان را داشته که استانداری درحال بررسی این 
درخواست اســت. با این وجود مدیران همدان معتقدند شیوع بیماری کرونا از یك سو و 
تحریم های اعمال شده علیه ایران، باعث شد نه تنها همدان بلکه استان های دیگر نیز نتوانند 
از این خواهرخواندگی ها به نفع خود استفاده کنند و این خواهرخواندگی ها عمال روی کاغذ 
ماند و جز تغییر نام چند بلوار، عایدی دیگری نداشت. این درحالی است که اجرای چنین 
تفاهم نامه هایی، به عنوان یکی از اصلی ترین نمودهای دیپلماسی شهری، می تواند 
ثمرات بســیاری در حوزه های مختلف برای همدان به همراه داشته 

یــی باشــد؛ به ویــژه اینکــه چنین  ن ها پیما
ی  هــا د ر خو ز مناسبی در حوزه با

دارد.گردشگری 

شــهر 
شــیراز در اســتان 

فارس با 6شــهر خارجی نیکوزیا 
در قبرس، دوشــنبه در تاجیکســتان، 
چونگ چینگ و نانجینگ در چین، وایمار در آلمان و پچ در مجارستان پیمان 
خواهرخواندگی دارد. با این حال مدیران شهری معتقدند این پیوندها نتوانسته 
نمود زیادی در شهر داشته باشد. مسئوالن مربوط در شهرداری شیراز معتقدند 
این شهر نیاز دارد با شــهرهایی پیوند خواهرخواندگی داشته باشد که از نظر 
ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سابقه تاریخی دارند. اکنون اما زمینه و 

میزان همکاری های بین شیراز و خواهرخوانده هایش چندان مشخص 
نبوده و معلوم نیست اصوال چه اشتراک والبته همکاری های 

مشترکی بین شیراز و برخی شهرهای مذکور وجود 
دارد.
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 وضعیت واکسیناسیون کرونا در غرب اهواز
مسئوالن مرکز بهداشت غرب اهواز اخیرا اعالم کرده اند موجودی واکسن کرونا دراین منطقه به 
پایان رسیده ، این درحالی است که گفته می شود هنوز همه افراد باالی 65سال غرب اهواز دوز 
اول واکسن کرونا را دریافت نکرده اند. مسئوالن مربوط اطالع رسانی کنند که با چنین وضعیتی، 

واکسیناسیون افراد بین 60تا65 سال از چه زمانی قرار است آغاز شود؟
رستمی از اهواز

 به داد پرورش دهندگان میگو برسید
خاموشی های اخیر، امان پرورش دهندگان میگو را در بوشــهر بریده است. صنعت پرورش 
میگو به دلیل امکان انتقال بیماری به موجود زنده، صنعتی پرریسک است و قطع برق و کاهش 
اکسیژن سبب افزایش ریسک و تهدیدهای محیطی می شــود. از مسئوالن مربوط دراستان 
بوشهر می خواهم کمی هم به فکر ما باشند. خســارت های سنگینی که به کسب وکار ما وارد 

می شود را چه کسی جبران می کند؟
علی ماجدی از بوشهر

 بیمه رانندگان تاکسی در گرگان
یک سالی می شود که به عنوان راننده تاکسی در گرگان فعالیت می کنم، اما هنوز بیمه نیستم. 
با وجود شیوع ویروس کرونا، کم بودن درآمد و زندگی مستأجری، قادر نیستم خود را به صورت 
آزاد بیمه کنم. چندبار هم به سازمان تاکسیرانی و اداره تأمین اجتماعی مراجعه کرده ام، اما 
هربار به دلیلی جواب روشنی به من نمی دهند. از مسئوالن مربوط می خواهم راهی پیش پای 

من و تاکسیرانانی مانند من بگذارند.
محمدرضا سهیلی از گرگان

 دل نگران محیط زیست دریاچه اوان 
اجرای طرح منطقه گردشگری دریاچه اوان که از آغاز با انتقاد اهالی منطقه همراه بود، سبب 
وارد آمدن خسارت های جبران ناپذیری به محیط زیست دامنه الموت می شود. به همین دلیل 
از مسئوالن قضایی اســتان تقاضا داریم با ورود به این پرونده، از سوءاستفاده سودجویان از 

اراضی ملی جلوگیری کنند.
شبیری از الموت

صدای همشهری

زهرا اشرف زاده
خبرنگار

شیوع ویروس کرونا ضربه مهلکی بود بر پیکر 
حوزه فرهنــگ و هنر البــرز و به ویژه تئاتر 
استان، چراکه این هنر رابطه مستقیمی با 
مخاطب دارد. مشکالت موجود دراین عرصه به حدی است 
که فعاالن تئاتر استان معتقدند حتی دستورالعمل های 
تعیین شــده برای بهره گیــری از50درصــد ظرفیت 
سالن های نمایش در شرایط زرد کرونایی هم به دلیل نبود 
سالن های استاندارد و نداشتن سامانه های تهویه مناسب، 
 نتوانسته دردی از زخم های ناســور تئاتر البرز دوا کند.  
با این حال هنرمندان البرزی با انجام اجراهای مجازی و 
حضور در جشنواره های مختلف کشوری، همچنان چراغ 
تئاتر استان را روشن نگه داشــته اند. درخشش البرز در 
سی ونهمین جشــنواره تئاتر فجر و کسب یک سیمرغ 
بلورین و 3کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین، نمونه ای از 
درخشش وتالش بی وقفه هنرمندان استان در روزهای 
کرونایی بود. همچنین هنرمندان البرزی توانستند حدود 
5جشنواره مجازی با موضوع های مختلف برگزارکنند. این 
موفقیت ها در شــرایطی حاصل شــد که بســیاری از 
هنرمندان تئاتر عمال بیکار شده اند و برای گذران زندگی 
و تامین درآمد، با مشــکالت عدیــده ای مواجهند و این 
درحالی است که تاکنون ازسوی نهادهای مسئول کمک 
چندانی به آنها نشده اســت و به همین دلیل از مسئوالن 

فرهنگی استان گالیه دارند.

روزهای بیکاری تئاتری های
یکی از هنرمندان باســابقه تئاتر البرز بــا بیان اینکه 
اوضاع هنرمندان این حوزه دراســتان نامناسب است، 
می گوید: بیش از یک سال است که درگیر شیوع ویروس 
کرونا هستیم و به دنبال آن بسیاری از هنرمندان بیکار 
شده اند، اما دستگاه های مسئول هیچ کمکی به این قشر 
نکرده اند و گویا هنر و هنرمندان جزو دغدغه های دولت 
نیستند. حتی مسئوالن استانی هم به فکر هنرمندان 
نبودند و حمایت های الزم از هنرمندان تئاتر استان در 
شرایط کرونایی انجام نشــد؛ روزهای سختی بر اهالی 

تئاتر می گذرد.
مهدی فتحی می افزایــد: با همه مشــکالت موجود، 
هنرمندان تئاتر استان به ســختی این هنر را دراستان 
حفظ کردند و هرگز دست از تالش نکشیدند و با همه 
سختی هایی که وجود دارد، تئاتر البرز را با فعالیت هایی 
مانند اجراهای آپارتمانی، تئاترآنالین، اجرای رادیویی 

و... زنده نگه داشته اند.
وی اضافــه می کند: به عنــوان مثال، جشــنواره تئاتر 
»کهن دشت البرز« به صورت مجازی برگزار و تئاترهای 
خیابانی در فرهنگسرای استان نیز با ظرفیت محدود و با 

رعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی اجرا شد.

بی تفاوتی برخی مسئوالن فرهنگی 
یکی دیگر از بازیگران تئاتر البرز با انتقاد از اینکه گویا 
تئاتر اهمیت چندانی برای مســئوالن فرهنگی استان 
ندارد، می گوید: حدود یک سال ونیم است که نفس های 
تئاتر البرز به شــماره افتاده، تئاترها تعطیل اســت و 
به دلیل سامانه تهویه نامناســب سالن ها، معموال برای 
اجرای تئاتر در اســتان مجوز صادر نمی شود یا بسیار 

محدود است.
زهرا محمدی می افزاید: متاســفانه ایــن روزها تئاتر 
درمیان مخاطب عام اســتان هم جایگاه خوبی 
ندارد. قبل از همه گیــری کرونا هم تئاتر 
استان از کمبود مخاطب رنج می برد، 
اما درشرایط کنونی مردم برای 
دیــدن تئاتر به ســالن های 

یــش  نما

نمی آینــد. پیش تر 
بیشــتر هنرمندان 
تئاتر البــرز با اجرا 
در شهرهای بزرگ 
تهــران،  ماننــد 
.. کسب  شــیراز و.

درآمــد می کردند، 
اما اکنون که ویروس 

کرونا برسر کشور سایه 
انداخته اســت، عمال بیکار 

شده اند.
وی ادامه می دهــد: تئاتر قدمت 

دیرینــه ای در اســتان البــرز دارد 
و ازســوی دیگر هنرمندان تئاتر اســتان 

در هر جشنواره ای که شــرکت کرده اند، خوش 
درخشــیده اند، اما به نظر می رســد در نگاه مسئوالن 
فرهنگی استان، تئاتر چندان جایگاهی ندارد. برهمین 
اساس هم هســت که هنرمندان تئاتر در بودجه های 
فرهنگی اســتان ســهمی ندارنــد که ایــن موضوع 
نشان دهنده بی مهری مســئوالن مربوط نسبت به این 

هنر است. 
محمــدی اضافه می کند: بــا وجود همه گیــری کرونا، 
هنرمندان البرزی می توانند برای تغییر حال وهوای مردم، 
تئاترهای خیابانی اجرا کنند. متولیان فرهنگی اســتان 
براي تحقق این موضوع از هنرمندان تئاتر استفاده کنند 

و مانع فراموشی این هنر دیرینه دراستان شوند.

روزهای بی پناهی تئاتری ها
دیگر فعال حوزه تئاتر البرز می گوید: وقتی در روزهای 
عادی فرهنگ و هنر جایگاه مناسبی در سبد مصرفی 
مــردم ندارد، طبیعی اســت کــه در شــرایط بحران 
همه گیری کرونا، که مردم در رفــع  و رجوع امور اولیه 
زندگی خود هم مانده اند، نخســتین چیزی که از سبد 
مصرفی شــان حذف می شود، تئاتر باشــد و نمی توان 
بر آنها خرده ای هم گرفت. نکته اینجاســت که شیوع 
ویروس کرونا بیش از پیش بی پناهــی هنرمندان این 

عرصه را عیان کرد.
الهام یوسفی با اشاره به برخی راهکارهای موجود 
برای حمایت از تئاتر البرز در شرایط همه گیری 
کرونــا می افزاید: درهمان چندماه نخســت 
می شــد چاره ای برای زنده نگه داشتن تئاتر 
استان اندیشــید و به عنوان مثال سالن ها را 
برای اجراهای بدون تماشاگر و به صورت آنالین 
حفظ کرد. همچنین امکان اینکه روی فیلم 
تئاترها سرمایه گذاری شود وجود داشت. 
مسئوالن مربوط می توانستند بودجه 
حمایتــی بگیرنــد و از هنرمندان 
آســیب پذیرتر حمایــت کنند یا 
تدابیری بیندشند که سالن های 
تئاتر دراستان تعطیل نشوند، 
امــا متاســفانه مدیریــت 
 موثری دراین حوزه اعمال

 نشد.

لزوم حمایت از هنرمندان تئاتر
رئیس انجمن نمایش اســتان البرز نیز بــا بیان اینکه 
همه گیری ویروس کرونا بیشترین آسیب را به فرهنگ 
و هنر اســتان زد، می گوید: از میان همــه هنرها، کرونا 
بیشترین آسیب را به تئاتر زد، چراکه الزمه اجرای تئاتر 
به عنوان هنــری زنده، حضور همزمان گــروه اجرایی و 
تماشاگر است. زیان تئاتر البرز در روزهای کرونایی قابل 
جبران نیست، چراکه هنرمندان بسیاری در استان فقط 
از طریق تئاتر امرار معاش می کنند و تعطیلی این حوزه، 
این قشر را با مشــکل مواجه کرده اســت.  ندا قربانیان 
می افزاید: تئاتر در شرایط عادی و قبل از همه گیری کرونا 
هم در البرز مهجور بود، اما نمی دانم درشــرایط کنونی 
برسر این هنر که قدمتی دیرینه در البرز دارد، چه بالیی 
می آید. فقط از مسئوالن شهرداری و اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی البرز تقاضا می کنم اگر کاری از دست شان 
برمی آید، انجــام دهند.  وی اظهار می کند: متاســفانه 
سالن های تئاتر استان تعطیلند و فقط سالن های تمرین 
باز است که آنها هم شــرایط خوبی ندارند. گاهی اوقات 
نمایش ها به صورت آنالین اجرا می شود، اما تئاتر هنری 
زنده و پویاســت و هیچ وقت فضای مجــازی نمی تواند 
به عنوان جایگزینی برای اجرای زنده تلقی شود.قربانیان 
ادامه می دهد: 3سالی می شود کلنگ پردیس تئاتر البرز 
به زمین زده و اسکلت اولیه آن ســاخته شده است، اما 
پروژه به دلیل نداشــتن بودجه تعطیل شده است. بارها 
برای تهیه بودجه از دســتگاه هایی مانند شــهرداری، 
تقاضای کمک کردیم، اما بی نتیجه مانده است. برهمین 
اســاس برای تکمیل پروژه پردیس تئاتر البرز به سراغ 
سرمایه گذار بخش خصوصی رفتیم، اما وقتی سرمایه گذار 
برای دیدن مکان و اســکلت پروژه مراجعه می کند، به 
معماری طرح ایراد می گیرد و منصرف می شــود.رئیس 
انجمن نمایش استان اضافه می کند: امیدواریم مسئوالن 
استان چاره ای برای امرارمعاش هنرمندان تئاتر استان 
بیندیشند و برای ســاخت پردیس تئاتر البرز پای کار 
بیایند تا فعاالن تئاتر استان صاحب یک سالن استاندارد 
تئاتر شوند. البرزی ها جزو هنرمندان برتر حوزه تئاتر در 
ایران هســتند، اما به دلیل برخی بی مهری ها هنرشان 

دراین شهر دیده نشده است.
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خشکسالی عالوه بر تبعات زیست محیطی که برای 
نقاط مختلف کشور به همراه دارد، اثرات زیانباری نیز 
بر حوزه های اقتصــادی ازجمله دامــداری به بار 
می آورد؛ موضوعی که این روزها دامداران شهرســتان گناباد در 
استان خراسان رضوی را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده است.

وجود 130واحد دامداری گناباد، این شهرستان را به یکی از مراکز 
مهم دام پروری در اســتان خراســان رضوی تبدیل کــرده، اما 
معضالتی از قبیل خشکســالی و گرانی نهاده های دامی، نه تنها 
دامداران بلکه وضعیت اشتغال را دراین شهرستان با بحران های 

جدی مواجه کرده است.

بحران خشکسالی
مدیر جهاد کشــاورزی گناباد دراین باره به همشــهری گفت: 
وضعیت بحران خشکسالی تقریبا همه شهر های خراسان رضوی 

را تهدید می کند، اما گناباد در یک سال گذشته کم ترین میزان 
بارندگی را درمیان شهرســتان های استان داشته و این موضوع، 
دامداری و کشاورزی این شهرســتان را به شدت تحت تاثیر قرار 
داده است.نعمت غفوری با بیان اینکه خشکسالی فشار مضاعفی 
را بر دامداری وارد می کند، ادامه داد: کمبود آب، مراتع گناباد را از 
مصوالت کشاورزی که یکی از مهم ترین آنها نهاده های دامی ست، 
خالی کرده اســت و باید علوفه و نهاده های دامی از شــهرها و 
استان های همجوار وارد شــود. در حال حاضر مراتع گناباد تنها 
توانایی تامین 30درصد از علوفه دامی را دارند. این مسئول با بیان 
اینکه 60درصد از دامداری های گناباد سنتی و 40درصد صنعتی 
هســتند، عنوان کرد: بخشــی از نیاز نهاده های دامی در گناباد 
به صورت یارانه ای تامین می شــود، ســهم دامداری های سنتی 
75درصد نســبت به دامداری های صنعتی کم تر بوده و همین 

موضوع سبب بروز تبعاتی دراین صنف شده است.

رتبه سوم گناباد در تولید شیر
مدیر جهاد کشــاورزی گناباد افزود: صنعت پرورش گاوشیری 

گناباد با حدود ۲0هــزارو ۲0رأس دام اصلــی و دورگ و تولید 
ساالنه بیش از 6۸هزارو 600تن و روزانه حدود 1۸۸تن شیرخام، 

رتبه سوم استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.
غفوری ادامــه داد: وقتی نهاده  دامی به طــور 100درصد تامین 
نمی شود، بر قیمت شیر تاثیر مستقیم خواهد داشت، اما شیر نیز 
به قیمت مصوب باید فروخته شود که هیچ گونه همخوانی با قیمت 
نهاده ندارد. دامداران ســنتی خواســتار تعیین قیمت براساس 

قیمت نهاده  دامی هستند که تاکنون ترتیب اثر داده نشده است.
وی با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه های تمام شده تولید، گفت: 
هم اکنون قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم شیرخام، بین 6هزارو 
500 تا 7هزارتومان است، اما همچنان شــیر را از دامدار کیلویی 
4هزارو 500تومان خریداری می کنند. ضمن اینکه در زمینه گوشت 
قرمز نیز با افزایش هزینه های تولید مواجهیم. غفوری تصریح کرد: 
به عنوان مثال، قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم گوشت گوسفند 
در شرایط فعلی بین 70 تا ۸0هزارتومان است، اما هم اکنون قیمت 

بیــن 45 تــا خرید هر کیلوگرم گوســفند زنده از دامداران 
55هزارتومان محاسبهمی شود.

هزینه های باال؛ صرفه کم
این مســئول افزود: نهاده های وارداتی به دلیــل وجود مخارج 
حمل ونقــل برای دامــداران گران تر تمــام می شــود، اما آنها 
محصوالت خود را باید به قیمت  مصوب به بــازار ارائه کنند که 
ضرر و زیان قابل توجهی برایشان به همراه دارد و صرفه اقتصادی 
این شغل را تحت الشــعاع قرار می دهد. این موضوع سبب شده 
بعضی از دامداران دام های مولد خود را روانه کشتارگاه ها کنند. 
غفوری اظهارکرد: وقتی دام های مولد برای تهیه  گوشــت و به 
دلیل مشکالت شدید اقتصادی روانه بازار شوند، به این معناست 
که درآینده نه چندان دور کل کشور با مشکل جدی کمبود دام و 

محصوالت دامی مواجه  خواهد شد.
وی با بیان اینکه در ماه های اخیر، هشدارهای زیادی درباره کشتار 
دام های مولد به دلیل کمبود نهاده و علوفه شنیده می شود و دولت 
تاکنون اقدام مؤثری دراین حوزه نداشته است، ادامه داد: فعاالن 
بخش خصوصی درباره جبران نشدن این خسارت و ازبین رفتن 
ذخایر ژنتیکی کشــور ابراز نگرانی می کنند، ضمن اینکه گفته 
می شود با ادامه این روند، به زودی کشور در حوزه تأمین گوشت 

قرمز دچار چالش های جدی می شود.

مازاد 70درصدی تولید دام در گناباد
مدیر جهاد کشاورزی گناباد با بیان اینکه درحال حاضر 

با مازاد 70درصدی تولید دام در 

گناباد روبه رو هستیم، افزود: سازمان امورعشایر در بیشتر شهرها 
خرید تضمینی دام را در زمان های معین انجام می دهد، اما این 
موضوع به دلیل نبودن دفترعشایری، شامل حال گناباد نمی شود 
و دام های تولیدشــده روی دســت دامدان مانده است.غفوری 
عنوان کرد: با توجه به اینکه گناباد شهرســتانی است که مرکز 
دامپروی به حساب می آید، اگر ازســوی مسئوالن حمایت های 
الزم انجام نشــود، با مشکالت بســیاری ازجمله بحران اشتغال 
رو به رو خواهیم شــد. وی درباره جبران خســارت های ناشی از 
خشکسالی نیز اظهارکرد: تامین  نهاده ها در اختیار استان ها نبوده 
و یک موضوع کشوری است، ما به جهاد کشاورزی استان پیشنهاد 
داده ایم شهرستان  هایی که با ضریب خشکسالی بیشتری روبه رو 
هستند، این ضریب در تامین نهاده های دامی آنها محاسبه شود و 

سهمیه ای متناسب با وضعیت خشکسالی دریافت کنند.
غفوری اضافه کرد: یکی دیگر از پیشــنهادهای ارائه شده برای 
برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی، پرداخت تهســیالت بانکی  
کم بهره برای دامداران اســت، تا این صنف با تامین هزینه های 
جاری، توانایی ادامه کار تا سال آینده را داشته باشد، به این امید 

که سال آینده سال پربارانی باشد.

 گناباد یک سال گذشته کم ترین میزان بارندگی را در خراسان رضوی داشته است
تیشه خشکسالی به ریشه دامداری گناباد 

پیکر نیمه جان تئاتر البرز 

س ها: همشهري
عك
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