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يادداشت
احمد مسجدجامعي؛ عضو شوراي اسالمي شهر تهران

در روزهاي اخير نامه اي از ســوي ديــوان عدالت 
اداري خطاب به وزير كشــور منتشر شد كه درباره 
شوراياري ها بود. اين نامه در راستاي حكمي است كه 
در سال گذشته با شكايت سازمان بازرسي كل كشور توسط ديوان عدالت اداري 
صادر شــده بود. در تيرماه1399 ديوان عدالت اداري به ابطال مصوبات شوراي 
اسالمي شهر تهران درباره اساسنامه شــوراياري ها، آيين نامه انتخابات و برخي 
ديگر از مصوبات مربوط به اين نهاد محلي حكــم داده بود. نامه اي كه در هفتم 

تيرماه امسال صادر شد نيز بر حكم ابطال تأكيد داشت.
اين نامه تذكري درباره رعايت مفاد دادنامه مذكور بود كه بر مسئوليت قانوني 
مقامات و رعايت آن حكم تاكيد مي كرد و 2نكته ويژه را دربرمي گرفت. نخست 
اينكه ايجاد نهاد شوراياري در هيچ يك از قوانين كشور پيش بيني نشده است، لذا 
مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران مبني بر ايجاد نهاد شوراياري مغاير قانون 
و خارج از اختيارات شوراســت و ديگر اينكه عدم رعايت حكم مقرر در دادنامه 
موجب مســئوليت قانوني مقامات و مجريان خواهد بود. درباره اين نامه 2نكته 
گفتني است اول اينكه رأي ديوان عدالت اداري مشــمول اين دوره از فعاليت 
شوراياران نيست. دوم اينكه با رايزني از سوي اعضاي شوراي ششم و نمايندگان 
مجلس، موضوع تثبيت قانوني جايگاه شوراياري ها قابل وصول است. شوراياري 
در تجربه 20ســاله خود دچار چالش هايي از اين دست در زمينه انتخابات بود. 
اين چالش ها نخستين بار در انتخابات سومين دوره شوراياري خود را نشان داد 
كه مســئوليت برگزاري انتخابات با من بود. در مرداد1386 شكايتي از طرف 
دبيرخانه هيأت مركزي حل اختالف و رسيدگي به شــكايات وزارت كشور به 
ديوان عدالت اداري ارائه شد. با اين حال اين شكايت پس گرفته شد و انتخابات در 
2روز غيرتعطيل در ماه رمضان برگزار شد. برگزاري انتخابات در شرايط دشوار ماه 
رمضان و روزهاي غيرتعطيل در همه انتخابات ها بي سابقه بوده است. در عين حال 
استقبال شهروندان تا جايي بود كه پيشنهاد چاپ مجدد تعرفه هاي انتخاباتي 
صادر شد و تعداد شركت كنندگان به حدود نيم ميليون نفر از شهروندان تهراني 
رســيد. به هرحال اين انتخابات به رغم همه موانع و عدم همكاري فرمانداري ، 

نيروي انتظامي و رسانه سراسري بسيار موفق انجام شد.
اوج گيري دوباره مســئله انتخابــات در دوره چهارم و اعتــراض فرمانداري به 
شوراي اسالمي شهر تهران رخ  داد. دولت يازدهم در 2مرحله در اين زمينه ورود 
داشته است. در مرحله اول در سال1393 با 2مصوبه به تسريع روند انتخابات و 
همكاري دولت با شورا پرداخته شد. در زمينه ضرورت همكاري دولت با اين امر 
حتي آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور اظهارنظر كرد و من با آنكه در 
آن دوره در ستاد شوراياري ها سمتي نداشتم براي بقاي اين نهاد مدني شخصا 
اين كار را پيگيري كردم و در جلســات صحن شورا گزارش هايي از اين موضوع 

ارائه مي كردم.
در سال1393 و پس از مصوبه دولت در آيين نامه انتخابات شوراي شهر در زمينه 
شوراياري به برخي مواد قانوني استناد شد تا موضوع انتخابات از نظر قانوني روشن 

شود. اين موارد عبارتند از:
الف: بندهــاي پنجم و هفتم ماده71 قانون تشــكيالت و وظايــف و انتخابات 
شوراي اسالمي كشور و انتخاب شهرداران مصوب75/3/1؛ ب: مصوبه تشكيل 
انجمن شوراياري هاي شهر تهران مصوب شــوراي اسالمي شهر تهران ابالغي 
به شــماره160/6953 به تاريــخ78/8/9 و الحاقات و اصالحــات بعدي آن؛ 

ج:مصوبه هيأت دولت به شــماره136353/5153 
به تاريخ93/11/12؛ د: مصوبــه هيأت مركزي حل 

اختالف به شــماره6084/1/93 به تاريخ93/8/20؛ ه  : ســاير مصوبات شوراي 
اسالمي شهر تهران منطبق با موضوع شوراياري ها.

شوراياري؛ نهاد مدني ضروري
فرصت جديدي براي شوراياري ها مهيا شده است

عمادالدين قاسمي پناه
روزنامه نگار

صفحه17

خطرات طرح مجلس براي اينترنت
 طراحان طرح جنجالي براي اينترنت كشور تغييراتي در آن 

 اعمال كرده اند اما هنوز نگراني هاي عمومي درباره بستن 
و فيلترينگ گسترده پلتفرم هاي بين المللي وجود دارد 

بخش هايــي از طرح »حمايــت از حقوق 
كاربران و خدمات پايــه كاربردي فضاي 
مجازي« كه نگراني بسياري از مردم و كارشناســان را طي هفته هاي گذشته به 
همراه داشته، به تازگي اصالح شده است. هر چند حاميان اين طرح تالش كرده اند 
با تغييرات ايجاد شده فشــار انتقادهاي موجود درباره آن را كاهش دهند اما مواد 
اصلي و اساسي كه باعث نگراني عمومی شده بود به قوت خود باقي است. اين نگراني 
به حدي جدي است كه كميسيون فرهنگي مجلس، جلسه روز گذشته و امروز خود 
را به طور كامل براي »تبيين پيش نويس طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات 
پايه كاربردي فضاي مجازي با حضور مســئوالن و كارشناسان مركز پژوهش ها« 

اختصاص داده است.

تغيير يك مسئوليت
يكي از ماده هايي كه نگراني عمومی را به همراه داشت، ماده11 اين طرح بود كه 
تقريبا بدون هيچ تغييري در محتوا، شــماره آن به 12 تغيير يافته است. اين ماده 
تصريح مي كند كه عرضه و فعاليت خدمات پايه كاربردي در فضاي مجازي منوط 
به رعايت قوانين كشور، ثبت در درگاه خدمات پايه كاربردي و اخذ مجوز فعاليت 
خدمات اثرگذار پايه كاربردي داخلي و خارجي است. اما تبصره يك آن همچنان 
به قوت خود باقي است كه عنوان مي كند »عرضه و فعاليت خدمات پايه كاربردي 
خارجي اثرگذار مستلزم معرفي نماينده قانوني و پذيرش تعهدات ابالغي كميسيون 
است«. بنابراين، مسئله چگونگي تاسيس نمايندگي از سوي شركت هاي فناوري 
دنيا باوجود تحريم و نپيوستن به FATF هنوز به قوت خود باقي است. اين در حالي 
است كه در تبصره2 اين ماده، مسئوليتي كه به عهده »سازمان فناوري اطالعات« 
گذاشته شــده بود، اكنون در حيطه مسئوليت هاي »ســازمان تنظيم مقررات و 

ارتباطات راديويي« تعريف شده است.

فيلترينگ با تأخير
در طرح قبلي، اگر خدمات پايه كاربردي خارجي )پيام رسان ها و شبكه هاي اجتماعي، 
موتورهاي جســت وجو و مرورگرها، سرويس هاي ايميل، نقشــه ها و مسيرياب ها، 
ســرويس هاي ابري و...( شرايط اعالم شــده را رعايت نمي كردند، براساس ماده27 
طرح قبلي فيلتر مي شدند. اين در حالي است كه اكنون براساس تبصره2 ماده28 اين 
اصالحيه، خدمات پايه كاربردي خارجي كه پيش از تصويب اين قانون با تشــخيص 
كميســيون از مصاديق خدمات پايه كاربردي اثرگذار بوده اند، موظفند ظرف 4 ماه 
پس از الزم االجرا شدن اين قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده12 اقدام 
كنند. در غيراين صــورت، اعمال بند »ج« اين ماده )فيلترينــگ( براي آنها تا زمان 
تأمين جايگزين مناسب داخلي يا خارجي )با تشخيص كميسيون( يا يك سال پس از 
الزم االجرا شدن اين قانون الزم نيست. درصورت عدم انجام تعهدات توسط خدمات 
پايه كاربردي مزبور در زمان معين شده، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف 
است ظرف مدت 8 ماه نسبت به ايجاد خدمات پايه كاربردي جايگزين براي آنها اقدام 
كند. اما نكته اي كه در اين بخش وجود دارد اين است كه اگرچه به نظر مي رسد تا زمان 
عرضه پلتفرم هاي جايگزين براساس مدت زمان تعيين شده در اين تبصره، خدمات 
پايه كاربردي خارجي مانند اينســتاگرام فيلتر نمي شــوند، اما همين االن، حاميان 
طرح عنوان مي كنند كه »ما 5جايگزين داريم كه يكــي از آنها روبينو با 32ميليون 
كاربر فعال روزانه« است. بنابراين به نظر مي رسد زمان درنظر گرفته شده در تغييرات 
جديد فرماليته بوده و با معرفي هر نوع جايگزيني براي اينستاگرام، واتساپ يا حتي 

جست وجوگر گوگل، اين سرويس ها مي توانند سريعا پس از 
گذشت 4 ماه از تصويب اين طرح به طور كامل فيلتر شوند. 

ضمن اينكه محدوديت يكساله عنوان شــده در اين تبصره، فيلتر شدن پلتفرم هاي 
خارجي پس از يك سال از تصويب اين طرح را محرز كرده است.

ادامه 
در صفحه 2

ادامه 
در صفحه 23

عمليات نجات معماری تاريخی تهران
 16شهروند تهراني 12 بناي متعلق به معماري معاصر
 در پايتخت را به ثبت ملي رساندند

صفحه5

آمار ها نشان مي دهد كارخانه هايی كه براي توليد  
 مواداوليه وارد مي كنند، بيشترين آسيب را 

از تحريم ديده اند

صفحه2

 گاليه نمايندگان مجلس
 از برخورد نمايشي با مشكالت مناطق محروم 

پيشنهادهای تابستانی 
تفريح، پشت ماسك   /  پيشنهادهايی از صاحبان مشاغل 

آسيب ديده از كرونا برای تابستان 1400 

گزارش سرگرمی های خاموش /   در مسير كند واكسيناسيون در 
ايران، خسارت های چند هزار ميلياردی به حوزه تفريح و سرگرمی ادامه دارد

چطور سر خودمان را گرم كنيم؟ /  پيشنهادهايی از چهره هاي 
حوزه هاي گوناگون برای گذران اوقات فراغت روزهای تابستانی

درد       خوزستان     را جدي   نگرفتند

صفحه های 13تا16

نقشه تأمین و کمبود 
برق در استان ها 

 همشهري منبع تامين برق 
هر استان و كمبود يا مازاد توليد 
برق را در استان هاي مختلف 

بررسي كرده است

 سفر قهرمان 
به مقصد اسكار 

گزارشی از همه حاشيه های كن 

با شــروع فصل گرمــا و افزايش 
مصرف برق، خشكسالي روي ديگر 
خود را نشان داد. كاهش آورد آب 
رودخانه ها و ذخيره پشت سدها، 
توليد برق در نيروگاه هاي برقابي 
را به ميــزان قابل توجهي كاهش 
داد تا جايي كه به  گفته مديرعامل 
شركت توانير، براي همه استان ها 
ســقف مصرفي تعيين و قرار شد 
اگر از اين ســقف عبــور كردند، 
احتمال وقوع خاموشــي در آنها 
باشد. اين گفته هاي »محمدحسن 
متولي زاده« در حالي مطرح شد كه 
در هفته هاي گذشته تقريبا شهر يا 
استاني نبود كه بي توجه به سقف 
مصرف، با خاموشي هاي بابرنامه  يا 
بي برنامه مواجه نشــود .   صفحه 6 

را بخوانيد.

ســرانجام هفتادوچهارمين دوره 
جشــنواره كن با اعطــاي جايزه 
نخل طال بــه فيلم »تيتــان« به 
كارگردانــي جوليــا دوكورنو به 
پايان رسيد و فيلم»قهرمان« نيز 
»جايزه بزرگ« را به طور مشترك 
با يك فيلــم »فنالندي« دريافت 
كرد. اين دوره از جشنواره خالي 
از حواشــي نيز نبود.   صفحه 22 

را بخوانيد.
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برجام در دولت دوازدهم احيا نشــد يــا به تعبير 
رئيس جمهوري فرصت آن را به اين دولت ندادند. حاال گفت وگو

آنچه اهميت دارد نوع مواجهه دولت سيزدهم 
با توافق هســته اي و تحريم  هاي پر شمار آمريكاست؛ 
موضوعي كه از نخستين نشست خبري سيدابراهيم 
رئيسي مطرح شــد و رئيس جمهور منتخب موضعي 
متعادل نســبت به  آن اتخاذ كرد. او حتي گفت كه تيم 

ديپلماسي دولت آينده با هيأت مذاكره كننده 
ايران در وين به رياست سيدعباس عراقچي 

در تعامل هستند، اما نكته اينجاست كه 
بدنه حمايتي دولت سيزدهم از مخالفان 

سرســخت و ديرينه برجام تشكيل 
مي شــود و اين سرنوشــت توافق 
هسته اي و 6دور مذاكرات وين براي 

احياي آن را دچار ابهام هاي زيادي مي كند؛ چراكه اگر سياست اين 
دولت ادامه راه ديپلماسي دولت قبل باشد،  ممكن است تناقض هايي 
در پايگاه  اجتماعي و بدنه رأي او به وجود بيايد. در غيراين صورت نيز 
تحريم هاي فزاينده ادامه دارد و ممكن است بار ديگر اجماعي جهاني 
عليه برنامه هسته اي ايران ايجاد شود. به نظر مي رسد براي روشن 
شدن اين وضعيت بايد به اين سؤال كليدي پاسخ داد كه اساسا 
سياست خارجي در دولت سيزدهم تابع چه مولفه هايي است؟ 
دياكو حسيني، كارشناس مسائل بين الملل و مديربرنامه 
مطالعــات جهانــي مركز بررســي اســتراتژيك 
رياســت جمهوري در گفت وگو با همشــهري 
مي گويد، مهم ترين نكته دربــاره رويكرد 
سياســت خارجي در دولــت آينده 
مشخص شدن مبناي مخالفت هاي 
پيشــين با مســائلي مثل برجام 
است؛ موضوعي كه مسير وزارت 
خارجه دولت سيزدهم را روشن 

مي كند.

   ديدگاه مردم درباره  وضعيت تحريم ها در دوره رئيسي
براساس نتايج آخرين نظرسنجي ايسپا، 31.5درصد شهروندان معتقدند تحريم ها در دوره ابراهيم 
رئيسي كمتر خواهد شد. مركز افكارســنجي ايران )ايسپا( در آخرين نظرسنجي خود از شهروندان 
پرسيده »به نظر شما در دوره آقاي رئيسي تحريم ها چه وضعي پيدا خواهند كرد؟«؛ براساس يافته هاي 
اين نظرسنجي، 31.4درصد از پاسخگويان گفته اند تحريم ها در دوره رئيسي به همين شكل موجود 
ادامه پيدا خواهد كرد. 31.5درصد معتقد بوده اند تحريم ها كمتر خواهد شد و 20.4درصد گفته اند كه 

تحريم ها در دوره رئيسي بيشتر خواهد شد. 16.7درصد هم به اين سؤال پاسخ نداده اند.

 سيداحمد آوايي
نماينده دزفول در مجلس

 اميرمحمد حسيني
خبرنگار

روي خط خبرنگاه

  روحاني: ارائه گزارش شفاف به مردم وظيفه دولت است
حسن روحاني، رئيس جمهوري در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت با تأكيد بر حساســيت و جديت دولت تدبير و اميد بر ارائه 
گزارش هاي شــفاف و دقيق از وضعيت اقتصادي كشور به مردم 
گفت: دولت خود را موظف مي داند به مردم با شفافيت و صراحت 
از فعاليت خود گزارش دهد و در 8سال گذشته اين اقدام را به طور 
جدي پيگيري كرده اســت. روحاني با تأكيد بر اجراي دقيق اين 
ماموريت افزود: دولت در كنار تعهد به مردم، با اتكا به نگاه ملي به 
انتقال مسئوليت تالش كرده است با واقع بيني نقشه كالن اقتصادي 
كشور را براي دولت آينده ترسيم و تشريح كند. به گزارش ايسنا، 
او افزود: مردم حق دارند بدانند كــه چه گردنه ها و چه تكانه هايي 
موجب بروز چه نوع مشــكالتي شده اســت و دولت چه راه هايي 
براي خنثي سازي  تحريم و گذر از محدوديت هاي كرونايي درنظر 
گرفته است و همچنين الزم است مردم بدانند اگر تحريم و جنگ 
اقتصادي به كشورمان تحميل نشده بود و كرونا نيز پديد نمي آمد 
امروز اقتصاد كشور در چه موقعيتي قرار داشت و حاصل اين تجارب 

در اختيار مردم و مسئوالن دولت آينده قرار خواهد گرفت.

  واكنش حدادعادل به ادعاي دخالتش در انتخاب شهردار 
غالمعلي حدادعادل، رئيس شــوراي ائتــالف نيروهاي انقالب 
با اشاره با شــايعات پيرامون گزينه هاي شــهرداري تهران گفت: 
ممكن اســت ائتالف، شــاخص هايي را به اعضاي شورا پيشنهاد 
دهد، اما وارد مصاديق نمي شــويم و اين حق اعضاي شوراي شهر 
است تا با رأيي كه از مردم گرفته اند برنامه كانديداهاي شهرداري 
تهران را بررسي و گزينه نهايي را انتخاب كنند. به گزارش فارس، 
حدادعادل تأكيد كرد: وارد مصاديق نشده و نمي شوم و اگر نكاتي 
درباره شاخص ها داشته باشم به دوستان منتقل خواهم كرد. وي 
در پايان گفت: اميدوارم فردي شــهردار تهران شود كه با مسائل 
و مشكالت كالنشهري مثل تهران آشنا و ســابقه او چنان باشد 
كه بتواند در مديريت موفق عمل كنــد و در عين حال نمادي از 

نيروهاي انقالبي باشد.

  ميزان تأثير گذاري نظر جنتي بر رأي شوراي نگهبان 
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: هر عضو در شوراي نگهبان يك 
رأي دارد و اين استدالل اســت كه حرف اول و آخر را مي زند. به 
گزارش پايگاه اطالع رساني شوراي نگهبان، هادي طحان نظيف، 
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اينكه مي گويند نظر آيت اهلل 
جنتي در شوراي نگهبان مورد توجه است نه اعضا گفت: هر كس 
در شوراي نگهبان يك رأي دارد، چه بنده به عنوان كوچك ترين 
عضو و چه آيت اهلل جنتي به عنوان بزرگ ترين عضو شوراي نگهبان. 
شايعات هميشه وجود دارند، اما آنچه بنده از نزديك ديده ام، اين 
است كه هر كسي در شورا يك رأي دارد و اين استدالل است كه 
حرف اول و آخر را مي زند. البته بنده آيت اهلل جنتي را در خيلي از 
موضوعات همراه مي بينم، اما برخي اوقات هم ممكن اســت كه 

ايشان نظري داشته باشند ولي نظر ايشان رأي نياورد.

 4روز از اعتراضات مردمي برخي 
شــهرهاي اســتان خوزستان بهارستان

مي گذرد؛ اعتراضاتي كه به خاطر 
بحران آب و انتقاد به عدم مديريت درست آن 
از سوي مردم شــروع شــد و حاال اخبار اين 
اعتراضات با اعالم رســمي يك كشته در صدر 

اخبار داخلي كشورقرار گرفته است.
3قوه )مجلس، دولــت و قوه قضاييه( و حتي 
رئيس جمهور منتخب بــه ماجراي اعتراضات 
ورود كرده انــد اما هنــوز خشــم و اعتراض 
خوزستاني ها ادامه دارد و هر آنچه از خوزستان 
و حتي مســئوالن آن، اين روزها رســانه اي 
مي شود اعتراض به سوءمديريت و مشكالت و 
كاستي هاي منطقه است؛ روندي كه مشكالت 
را در گذر زمان به چالش ها و بحران هاي جدي 

براي زندگي مردم منطقه تبديل كرده است.
عدم  چاره جويي دقيقي كه نمايندگان معترض 
به اوضاع استان هايشــان از كرمان و اصفهان 
گرفته تا سيستان و خوزستان در نشست ديروز 
بهارستان از آن به عنوان برخوردهاي نمايشي 
در قالب سفرهاي استاني مسئوالن ياد كردند 
و هشدار دادند اگر روند مديريتي از پروژه ها و 
وعده هاي نمايشــي به راهكارهاي مديريتي و 
اقدامات عملياتي تغيير مسير ندهد اعتراضات 

و گاليه ها ادامه خواهد داشت.

صحن بهارستان و مجال گاليه نمايندگان
بحث خوزســتان و اعتراضــات روزهاي اخير 
مردم به بحران آب در قريب به 11شــهر اين 
استان در همان آغاز نشســت با نطق پيش از 
دســتور محمدباقر قاليباف در صحن مجلس 
مطرح شــد. اگرچه قاليباف با ابراز اميدواري 
براي حل كامل مشكالت خوزستان به ماجرای 
اعتراضات خوزستاني ها ورود كرد اما اميدواري 
او مانع از بروز اعتراض و گاليه نمايندگان استان 
خوزستان و ديگر استان هايي چون اصفهان و 
كرمان كه با بحران بي آبی مواجه هستند نشد. 
مهدي طغياني، نماينده اصفهان در قالب تذكر 
شفاهي از قطعي 17ســاعته آب در برخي از 
مناطق اصفهان گاليه كرد و گفت: در يك هفته 
227 تانكر به مناطق مختلف استان آبرساني 
كرده اند، اين مطالب را بايد چگونه و به چه كسي 
گفــت؟ در موردي ديگر شــهباز حســن پور 
بيگلري، نماينده ســيرجان نيز با بيان اينكه 
همچنان صداي العطش مردم استان كرمان از 
بي آبي بلند است، گفت: پس از گذشت 40سال 
از انقالب هنوز بيش از 700روســتاي استان 
كرمان با تانكر آبرساني مي شود. نبايد از نجابت 

مردم كرمان سوءاســتفاده كرد و بايد به داد 
مردم رسيد. ســيدجواد حسيني كيا، نماينده 
سنقر و كليايي نيز در قالب تذكري بيان كرد: 
بحران بي آبي و خشكســالي داد كشــاورزان 
منطقه سنقر و كليايي را درآورده است و مردم 
را به خاك ســياه نشانده اســت، ستاد بحران 

به صورت فوري خسارات را جبران كند.

نماينــده شــادگان: قضيه خوزســتان 
شوخي بردار نيست

در ميان انتقادات ريز و درشــت نمايندگان به 
اوضاع و دشواري هاي حوزه هاي انتخابيه شان 
اما جنــس و عمــق اعتراضــات نمايندگان 
استان خوزستان متفاوت بود. چنانچه مجيد 
ناصري نژاد، عضو مجمع نمايندگان اســتان 
خوزســتان با انتقاد از برگزار نشــدن جلسه 
فوق العاده اي در مجلس براي حل مشــكالت 
خوزســتان گفت كــه بايد يــك جايي قصه 
پرغصه خوزســتان خاتمه پيــدا كند. از همه 
مسئوالن خاضعانه درخواست دارم كه به داد 
خوزستان برسيد. او گفت: توقع ما اين بود كه 
رئيس و هيأت رئيسه مجلس جلسه اضطراري 
فوق العاده براي خوزستان برگزار كنند، واقعا 

وضعيت خوزستان خوب نيست.

درد خوزستان را جدي نگرفتند
گاليه نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس از برخورد نمايشي با مشكالت مناطق محروم

ادامه مذاكرات وين و دور هفتم 
آن به دولت سيزدهم موكول شده است؛ در 
شرايطي كه به نظر مي رسد قدرت سياسي 
يكدست مي شود و در ميان 3قوا هماهنگي 
و همســويي زيادي وجود دارد. با توجه به 
روي كار آمدن مخالفان دولت و برجام، فكر 
مي كنيد از نيمه دوم مرداد سياست خارجي 
ايران چطور پيش مي رود و دولت سيزدهم با 
موضوع برجام و لغو تحريم ها چطور مواجه 

خواهد شد؟
مخالفان دولت  هاي يازدهم و دوازدهم كه بخشي 
از آنها امروز دولت سيزدهم را تشكيل مي دهند، 
از ابتدا پيش فرض هايي درباره سياست خارجي و 
نوع اداره كشور داشتند. يكي از اين پيش فرض ها 
اين بود كه مي توان با وجود تحريم  ها در روابط 
خارجي، كشــور را به نحو مطلوب اداره كرد. ما 
نمي دانيم تا چه ميزان مبناي اين پيش فرض ها، 
اعتقاد واقعي و مطالعه شده از امكانات و اهداف 
توسعه اي كشور و چقدر ناشــي از رقابت هاي 
سياسي با دولت و مخالفت با برجام بوده است. 
اگر مبناي آن پيش فرض ها رقابت با دولت بوده 
باشد، مي توان انتظار داشت كه در دوران جديد 
دولت ســيزدهم روش دولت قبل را براي لغو 
تحريم  ها يا كاهش آنهــا تا حد ممكن پيگيري 
كند، اما اگر فرض بر اين بوده كه به شكل واقعي 
و اجرايي مي توان كشور را با تحريم اداره كرد، 
دست كم در سال هاي نخست تالش جدي براي 
رفع تحريم صورت نمي گيرد و مبناي اداره كار 
همان مقاومت و تكيه بر توان داخلي است كه 

مخالفان دولت بر آن تأكيد داشتند. البته چنين 
آزمون و خطايي ممكن است، چندين سال وقت 
ملي ما را بگيرد، اما درهرحال بايد ديد كدام يك 
از اين مفروضات درســت اســت و در ماه هاي 
آينده مشخص مي شود كه بينش واقعي دولت 
سيزدهم نسبت به تأثير تحريم ها و چشم انداز 
اين دولت در حوزه روابط بين الملل چگونه است.
بحث ديگر اين اســت كه وزارت 
خارجه مجري سياســت هاي كالن نظام 
در عرصه سياســت خارجي است؛ نكته اي 
كه اخير از ســوي وزير امورخارجه و ديگر 
مسئوالن كشــور در مقاطع مختلف بر آن 
تأكيد شــده اســت. با اين وصف مي توان 
گفت كه اساسا تغيير دولت نمي تواند منجر 
به تغييرات محسوســي در حوزه سياست 

خارجي شود؟
وزارت خارجه و دولت هريك در سطوح مختلف 
و به درجات متفاوت در تصميم گيري هاي نظام 
در ســطوح كالن مؤثر هســتند. نكته ظريف 
به اين  معنا نيســت كه وزارت خارجه به كلي 
منفعل و ناظر در تصميم گيري هاســت و فقط 
تصميم هاي از پيش اتخاذشده را اجرا مي كند. 
وزير خارجه عضوي از شوراي  عالي امنيت ملي 
است و اين شورا نيز ارتباط نزديك با مقام معظم 
رهبري دارد و به اين ترتيب در تصميم گيري ها 
تأثيرگذار اســت. اما نكته اينجاست كه وزارت 
خارجه تعيين كننده نيست؛ بنابراين دولت آينده 
هم طبق روال پيشين در تصميم گيري ها سهم 
 خواهد داشت و در شوراي عالي امنيت ملي نيز 

سهم بسيار زيادي دارد و طبعا بايد پاسخگوي 
تصميم هاي اتخاذشده خود باشد، اما مي توان 
گفت كه در دولت هاي مختلف ممكن اســت 
تصميم هايي در سطوح كالن اتخاذ شود كه به 
شكل 100درصد با سليقه و نگاه دولت همخوان 
نيست. در گذشته هم در مواردي چنين بوده و 
در آينده نيز ممكن است چنين مواردي پيش 
بيايد، اما نكته مسلم اين است كه هر تصميمي 
در سطوح عالي اتخاذ شــود به عنوان سياست 
قطعي كشور محسوب مي شود و دولت مكلف 
اســت آن را اجرا كند و در برابر اجراي آن نيز 

مسئوليت دارد.
نگاه غربي ها، روســيه و چين به 
انتقال قدرت در ايران چگونه اســت؟ آيا 
آنها ترجيح مي دادند با دولت فعلي توافق را 
امضا كنند يا با دولت آينده پاي ميز مذاكره 

بنشينند؟
از نگاه غرب، چين و روســيه هر يك از اين دو 
وضعيت محاسن و معايبي دارد. اگر اين توافق با 
دولت دوازدهم نهايي مي شد از جهاتي براي همه 
كشورها بهتر بود؛ چراكه سريع تر به توافق رسيده 
بودنــد و ابهامــات و عدم قطعيت هاي كمتري 

چرا مردم خوزستان ناراضي اند؟
 
 

تجمعات اعتراضي اخير مردم خوزستان 
كه در حدود 11شــهر صــورت گرفته، 
عموما به دليــل نارضايتي هاي اجتماعي 
در دسترسي به منابع است؛ كما اينكه در روزهاي اخير به دليل كمبود 
آب بروز يافته  و در هفته هــاي قبل به دليل قطع مكرر برق شــكل 
گرفته بودند. ريشــه اين اعتراضات و نارضايتي ها ناشــي از اقدامات 
غيركارشناسي اســت كه طي ســال هاي قبل صورت گرفته است. 
مهم ترين اقدام غيركارشناسي كه در حقيقت موجب كمبود آب و در 
نهايت نارضايتي هاي اخير شــده، انتقال آب از سرشاخه هاي كارون 
است؛ موضوعي كه بنده اطالع دارم سازمان حفاظت  محيط زيست هم 

به شدت با آن مخالف است.
هم ما و هم سازمان حفاظت  محيط زيست اين موضوع را بارها به وزارت 
نيرو اعالم كرده ايــم اما نتيجه اي  نگرفته ايم. آنچه هســت، مردم در 
خوزستان تنها شغلي كه دارند، كشاورزي است و اگر نتوانند كشاورزي 

كنند عمال امكان داشتن شغل ديگري را ندارند.
حال اين مردم با توجه به اينكه در جنگ صدمات بســياري ديده اند 
و خانه هايشان خراب شد، شــهيد دادند و آسيب هاي  بسياري كه در 
سال هاي جنگ به مردم در خرمشهر، دزفول و آبادان و ديگر شهر هاي 
خوزستان وارد شد را در كنار مشكالت و كمبود هاي بعد از آن درنظر 
بگيريم تا االن كه بخواهند با بي تدبيــري، آب را هم منتقل كنند و از 
شهرهايي كه تنها كار و شــغل و محل درآمدي كه دارند، كشاورزي 
اســت، آب را هم بگيرند ديگر چيزي براي اين مردم باقي نمي ماند و 
كسب وكار و زندگي آنها آسيب جدي مي بيند. مردم خوزستان اكنون 
به نقطه جوش رسيده اند؛ در واقع اتفاقات اخير در زمينه كمبود آب و 
برق مردم را به نقطه جوش رسانده و موجب اين تجمع ها شده است. 
انباشته شــدن كمبودها و مشكالت ســال هاي اخير مردم، وقتي به 
موضوع آب و شغل و درآمد مردم رسيد، آنها را به جايي رساند كه ناچار 

شدند اينگونه گاليه هاي خود را بيان كنند.
نه فقط مردم كه مسئوالن و نمايندگان مجلس و امامان جمعه و علما 
و اعضاي مجلس خبرگان هم گاليه مند و ناراحت هستند و قطعا هر 
انسان منصفي با دانســتن اين موارد به مردم خوزستان حق مي دهد 
كه گاليه مند باشند و انتظار داشته باشــند كه مسئوالن جلوي اين 
بي تدبيري ها را بگيرند. هيأت ها و كميته هايي كه از طرف قوه مجريه 
و قضاييه مسئول بررسي مشكل خوزستان شــده اند، سعي كنند با 
درنظر گرفتن خواســته هاي بحق مردم و با اجراي همان طرحي كه 
سازمان محيط زيست و كارشناســان اين سازمان هم قبول دارند و با 
انتقال آب آشاميدني مخالفتي ندارد، همان را بپذيرند و با ممانعت از 
اقدامات غيركارشناسانه انتقال آب، گاليه هاي مردم خوزستان را در 
عمل پاسخ دهند و با چنين اقدامي حداقل يك گام براي حل موضوع 
و مشكل بردارند. قطعا با چنين اقداماتي، اعتراضات و تجمعات هم به 

حداقل ممكن مي رسد.

دياكو حسيني، كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با همشهري تشريح كرد

راه دشوار دولت سيزدهم در احياي برجام

وي با بيان اينكه انگار گوش شنوايي در مديريت 
وزارت نيرو وجود ندارد، به سفر رئيس مجلس 
به استان خوزستان اشاره و ادامه داد: انتظار ما 
از آقاي قاليباف كه در سفر به استان خوزستان 
قول حل مشكل آب شرب و ســاماندهي آب 
كشاورزي خوزســتان را داد، اين بود كه امروز 
با تغيير دستور، جلسه اي فوق العاده براي حل 
مشكالت اساسي خوزســتان تشكيل دهد اما 
چرا اين اتفاق رخ نداد؟ به گزاش ايســنا، وي 
افزود: مردم به جاي كار نمايشــي يا وعده حل 
مشكالت، اقدام اساسي براي حل مشكالتشان 

را مي خواهند.
او تأكيد كــرد كه بايد هيأت رئيســه مجلس 
جلسه اي فوري براي خوزســتان برگزار كند 
تا همه مســئوالن اجرايي در مجلس پاسخگو 

باشند، قضيه شوخي بردار نيست.
ناصري نژاد ادامــه داد: نخلســتان هاي ما در 
شادگان، آبادان، خرمشهر، اهواز، دشت آزادگان، 
شــوش و همه شهرســتان هاي خوزستان در 
حال نابودي هستند. بايد يك جايي اين قصه 
پر غصه خوزســتان خاتمه پيدا كند.وي ادامه 
داد: روساي قواي سه گانه و شوراي عالي امنيت 
كشور مشكالت خوزستان را حل كنيد. تا كي 
بايد منتظر بحران و مشكالت باشيم كه دشمن 
ورود كند و اغتشاش كند، تازه آن زمان به فكر 
خوزستان بيفتيد. شما حتي از برگزاري جلسه 
براي خوزستان دريغ كرديد. اين چه وضعيتي 

است؟

نماينده آبادان: نســبت به خوزســتان 
بي مسئوليتي كرده اند

محمد مولوي، نماينده آبــادان نيز ديگر عضو 
مجمع نمايندگان خوزستان بود كه در نشست 
ديروز و حين بررسي گزارش كميسيون انرژی 
در مورد قطعي برق فرصت نطق پيدا كرد. او با 
تأكيد بر اينكه بايد از بي مديريتي و بي توجهي 
حرف زد، ادامه داد: اســتان هاي جنوب كشور 
را ببينيد، خوزستان در حال نابود شدن است 
و بي برنامگــي بيداد مي كنــد. نماينده آبادان 
با بيــان اينكه دولت هاي مختلف مشــكلي را 
از اين اســتان حل نكرده بلكه به دردهاي آن 
افزوده اند و خوزستان تدبير جدي مي خواهد 
نه وعده هاي بي ســرانجام ابراز عقيده كرد: ما 
گرفتار دولت هاي بي تدبير هســتيم كه چشم 
خود را بســته اند و بر زخم ما نمك پاشيده اند. 
آنها نسبت به خوزستان بي مسئوليتي كرده اند 
و بايد بترســند كه آه و ناله مادران دلشكسته 
خوزستان و روستاييان آسيب ديده دامنشان 

را بگيرد.

در ايــن تبصره بــه اين  ادامه از 
موضوع اشــاره نشده كه صفحه اول

درصورت ارائه جايگزين هــا و فيلترينگ مثال 
اينستاگرام، كســب وكارها چگونه مي توانند 
مشــتريان خارجي خود را قانــع كنند كه از 
پلتفرم هاي ايراني اســتفاده كنند و چه كسي 
مســئول ضرر و زيان آنها با اجراي فيلترينگ 

گسترده است.

حذف عنوان كاالي قاچاق
در طرح قبلي ماده اي ديده مي شد )ماده23( 

كه براساس آن، واردات تجهيزات الكترونيك 
و هوشمند كه خدمات پايه كاربردي خارجي 
فاقد مجوز را به صورت پيش فرض نصب كرده اند 
يا امكان نصب پيش فرض خدمات پايه كاربردي 
اثرگذار داخلي داراي مجوز را نداشــته باشند، 
ممنوع بود و مشمول مقررات قاچاق كاالهاي 
مجاز مشروط موضوع ماده13 قانون مبارزه با 

قاچاق كاال و ارز مي شد.
اين در حالي اســت كه براســاس ماده24 اين 
اصالحيه، »كميسيون مي تواند عوارض ورودي 
تجهيزات الكترونيكي هوشمندي كه خدمات 

پايه كاربردي خارجــي فاقد مجوز را به صورت 
پيش فرض نصب كرده اند، تا 3۵درصد افزايش 
دهد. همچنين مي تواند عوارض مزبور را براي 
تجهيزات الكترونيك هوشمندي كه خدمات 
پايه كاربردي مجاز را به صــورت پيش فرض 

نصب كرده اند، تا همان سقف كاهش دهد«. 
اين مــاده در واقع، به معنــاي افزايش قيمت 
گوشي، تبلت و لپ تاپ هايي است كه به عنوان 
مثال، گوگل)درصورت رعايت نكردن شرايط 
مــاده12( به طور پيش فــرض روي آنها نصب 

شده است.

خطرات طرح مجلس براي اينترنت

جدال لفظي تهران و واشنگتن بر سر تبادل زندانيان
وزارت خارجه ايران از توافق براي مبادله زندانيان خبر مي دهد اما آمريكا آن را انكار مي كند

10زنداني آماده تبادل هستند و همه  چيز به تصميم آمريكا 
بستگي دارد. اين را معاون وزيرخارجه ايران مي گويد. مقامات ديپلماسي

آمريكا اما موضع ايران را »تالشي زننده براي سرزنش ديگران 
به دليل بن بست فعلي در مذاكرات«  مي دانند و توافق براي مبادله زندانيان 

را تكذيب مي كنند. 
اين در حالي است كه چندي پيش دو طرف رايزني براي تبادل زندانيان به 
شكل موازي با مذاكرات وين را تأييد كردند. اما حاال موضوع تبادل زندانيان 
منجر به باال گرفتن جدال ديپلماتيك 2كشور براي تحت فشار گذاشتن 
ديگري شده است. سيدعباس عراقچي، رئيس تيم مذاكره كننده ايران در 
وين در توييتي نوشت كه آمريكا و انگليس تبادل زندانيان را گروگان اهداف 
سياسي قرار دادند و اين اتفاق مي تواند منجر به از دست رفتن تبادل و توافق 
شود. عراقچي نوشت: »ما در دوران انتقالي به ســر مي بريم و يك انتقال 
دمكراتيك قدرت در تهران در حال انجام است. روشن است كه گفت وگوهاي 
وين بايد منتظر دولت جديد در ايران بماند. اين اقتضاي هر دمكراســي 
است.«  معاون وزيرخارجه ايران تأكيد كرد كه آمريكا و انگليس بايد اين نكته 
را درك كرده و از گره زدن تبادل انساني با برجام - كه آماده اجراست - دست 
بردارند. ند پرايس، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اما در واكنش به توييت 
معاون وزيرخارجه ايران تالش كرد تا بار ديگر ايران را مسئول وقفه فعلي 
در مذاكرات نشان دهد و گفت: »وقتي ايران تصميم هاي الزم را گرفت ما 
آماده بازگشت به وين براي كامل كردن فرايند كار بر احياي برجام هستيم.« 

جدال ديپلماتيك مقامات 2كشور البته اينجا به پايان نرسيد.

ايران: توافق درخصوص بازداشت شدگان به دست آمده است
ســخنگوي وزارت خارجه آمريكا در ادامه نشســت خبري خود گفت كه 
»در مورد مسئله بازداشتي ها هنوز هيچ توافقي وجود ندارد.« پس از اين 
اظهارنظر سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه آن را »حيرت آور« 
خواند: »حيرت آور اين اســت كه اياالت متحده اين حقيقت ساده را انكار 
مي كند كه يك توافق درخصوص بازداشت شدگان به دست آمده است. حتي 
اينكه چگونه اعالم عمومي شود.« خطيب زاده در ادامه نوشت: »در وين - 
جدا از برجام - با اياالت متحده و انگليس درخصوص تبادل بشردوستانه 
و آزادي 10 زنداني از همه طرف ها توافق شــد. ايران آماده است تا همين 
»امروز« اين توافق را اجرايي كند.« درحالي كه سيدعباس عراقچي هم در 
توييت خود تأكيد كرده بود كه »10 فرد زنداني از همه طرف ها مي توانند 

همين فردا آزاد شوند، به شرط آنكه آمريكا و انگليس به تعهدات خود در 
توافق به عمل آمده، عمل كنند.« البته در حالي وزارت خارجه ايران توافق 
براي تبادل زندانيان را تأييد كرده كه نامي از آنها نبرده است. از سوي ديگر 
طرف آمريكايي نيز در حالي توافق درباره مبادله زندانيان را انكار مي كند 
كه رابرت مالي مســئول امور ايران در وزارت خارجه اين كشور نخستين 
مقام رســمي بود كه خبر از رايزني براي تبادل زندانيان داد. او تأكيد كرد 
كه اين رايزني ها به موازات مذاكرات وين براي احياي برجام در جريان بوده 
است.پيش از اين علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز در نشست خبري خود 
در همين زمينه گفت: »مذاكرات در اين زمينه در جريان است و درصورت 
آزادي زندانيان ايراني و تامين منافع كشــورمان و نيز به نتيجه رســيدن 
مذاكرات، متعاقبا اطالع رساني خواهد شد.« حاال اما ديپلمات هاي ايران 
تأكيد دارند كه توافق در زمينه تبادل زندانيان به نتيجه رسيده و مشخص 
نيست كه چرا سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اين موضوع را كتمان مي كند.

چالش هاي احياي برجام ادامه دارد
نزاع ديپلماتيك 2كشــور و چالش ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي 
ممكن است بر آينده مذاكرات وين تأثيرگذار باشد. مذاكراتي كه ادامه آن به 
دولت سيزدهم سپرده شده و هنوز رويكرد اين دولت در عرصه ديپلماسي 
روشن نيســت. با اين همه پيش از اين گفته شد كه تيم ديپلماسي دولت 
ســيدابراهيم رئيســي با وزارت خارجه و هيأت مذاكره كننده در وين در 
تعامل بودند. 2 نماينده رئيس جمهور منتخب نيز در كميته تطبيق متن 
توافق احتمالي حضور دارند. اين كميته پس از دور ششــم مذاكرات وين 
تشكيل شد و وظيفه آن تصميم گيري درباره ادامه يا قطع مذاكرات عنوان 
شده اســت. پس از 6 دور مذاكرات رئيس تيم ايراني تأكيد كرد كه زمان 
تصميم گيري هاي آخر فرارسيده است و واشنگتن بايد تصميم هاي سختي 
براي لغو تحريم ها و بازگشت به برجام اتخاذ كند. حاال اما پس از حدود 4 
هفته آمريكا نيز ادعا مي كند كه احياي برجام منوط به تصميم ايران است. 
البته هنوز به گفته ديپلمات ها چند محور اختالفي ميان 2كشور باقي مانده 
است. ايران خواهان تضمين كتبي آمريكا براي عدم خروج از برجام است؛ 
موضوعي كه آمريكا آن را نپذيرفته است. 2كشور هنوز درباره ترتيب اجراي 
اقدامات متقابل نيز اختالف نظرهايي دارند. در چنين شرايطي سرنوشت 
توافق هســته اي در دولت ســيزدهم رقم خواهد خورد؛ دولتي كه بخش 
بزرگي از حاميان او را مخالفان ديرينه برجام و ديپلماسي تشكيل مي دهند.

وجود داشت، اما نقطه ضعف اين توافق احتمال 
عدم اجرا يا تضعيف آن از سوي دولت آينده ايران 
بود. درحالي كه اگر دولت ســيزدهم توافقي را 
تأييد كند به طور كامل به آن پايبند خواهد بود. 
البته نقطه ضعف اين وضعيت اينجاســت كه 
ممكن است توافق در آينده دشوارتر باشد و حتي 
شايد به مرحله غيرممكن برسد. اين خطري است 
كه امروز در اروپا و آمريكا درك مي شــود. البته 
بايد توجه داشت كه اروپا و آمريكا به دليل فشار 
تحريم ها بر اقتصاد ايران و پيامد هاي ملموس آن 
خود را در موضع باالتري احساس كرده و تصور 
مي كنند دولت آينده ناگزير است به سمت توافق 

حركت كند يا بحران هاي بيشتري را بپذيرد.
بحث مهــم ديگري كــه دولت 
دوازدهم هم تأكيد زيادي روي آن داشــت 
FATF اســت. لوايح مرتبط بــا FATF با 
وجود اصرار و پيگيري دولت بيش از2سال 
در مجمع تشــخيص معلق ماند و منجر به 
بازگشت ايران به ليست سياه اين گروه و قفل 
شدن روابط بانكي با دنيا شد. فكر مي كنيد 
در اين زمينه واقعيت هاي اجرايي خود را به 

دولت آينده تحميل مي كند؟
پاســخ به اين ســؤال به پرســش نخســت 
بازمي گــردد. آيا فــرض دولت اين اســت كه 
مي تواند با وجود باقي ماندن در ليســت سياه 
FATF اقتصاد كشور را سروسامان دهد و به رشد 
اقتصادي دست پيدا كند؟ اگر چنين است كه 
شاهد تالش براي خروج از ليست سياه نخواهيم 
بود، اما ممكن است مخالفت هاي پيشين صرفا 
براي مخالفت با دولت  دوازدهم بوده باشد. اگر 
چنين باشد موانع پيوستن به كنوانسيون هاي 
مرتبط با FATF برداشته مي شــود؛ بنابراين 
بايد منتظر ماند و ادعاهاي پيشين در مخالفت 
با برجام و FATF  را صحت ســنجي كرد و ديد 
چقدر اين مخالفت ها، انگيزه هاي سياسي داشته 

و چقدر واقعي است.
اگر طيفي كه تــا ديروز مخالف 
برجام و FATF بودنــد، ناگهان موضع خود 
را تغيير دهند با گذشته خود دچار تناقض 

نمي شوند؟
ناظران سياســي و مردم بايد درباره اين روند و 
رويكرد قضاوت كنند. اما فكر مي كنم از منظر 
كساني كه خواهان رفع مشكالت كشور هستند، 
اگر حتي چنين چرخشــي صــورت بگيرد، با 
وجود تناقض هايي كه به وجود مي آورد بايد از 

آن استقبال كرد.
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اعضاي شوراي شهر تهران 
در جلســه ديروز كليات شورا

طرح »الزام شــهرداري 
تهران به اصالح و بهبود فرايند دريافت و 
رســيدگي به گزارش هاي شــهروندان 
درباره فساد و رشوه و تشويق گزارشگران 
تخلفات )ســوت زنان( در شــهرداري 
تهران« را تصويب كردند. بهاره آروين در 
جريان ارائه گزارش اين طرح گفت: »اين 
مصوبه آخرين حلقه از تالش هاي شوراي 
پنجم در راستاي مبارزه با فساد است؛ هر 
چند اجراي اين طرح به شــوراي پنجم 
نمي رسد، اما اميدواريم در شوراي بعدي 
اجرايي شود تا تالش هايي كه در مدت 
4سال براي كاهش فســاد ريشه دار در 
شهرداري صورت گرفته، بيش از پيش به 

ثمر بنشيند.«  

ادغام نكات مثبت اليحه در طرح
اعضاي شــوراي اسالمي شــهر تهران 
با كليات طرح الزام شــهرداري تهران 
به اصالح و بهبــود فراينــد دريافت و 
رســيدگي به گزارش هاي شهروندان 
دربــاره فســاد و رشــوه و تشــويق 
گزارشــگران تخلفات)ســوت زنان( در 
شــهرداري تهران، موافقت كردند، اما 
بررســي جزئيات اين طرح به جلســه 
آينده موكول شد. اين طرح 2سال پيش 
نيز از سوي مجيد فراهاني، رئيس كميته 
بودجه و نظارت مالي شــورا نيز مطرح 
شــده بود، اما براي آنكه كامل تر شود، 
به كميســيون هاي تخصصــي رفت و 

ديروز كليات آن  به صحن شــورا آمد و 
مورد بررسي قرار گرفت. بهاره آروين در 
جريان ارائه گزارش كميسيون مشترك 
برنامه و بودجــه و نظــارت و حقوقي 
به علت ارائه طــرح و اليحه در اين مورد 
اشــاره كرد و گفت كه ضرورت حمايت 
از گزارشــگران تخلف نخســتين بار در 
ســال۹7 و در قالب مصوبه »مديريت 
تعــارض منافع در شــهرداري تهران« 
مطــرح و شــهرداري مكلــف شــد تا 
اليحــه حمايت از گزارشــگران تخلف 
)سوت زنان( را در مدت 6 ماه به شورا ارائه 
دهد. او ادامه داد: »متأسفانه پروسه ارائه 
اليحه از سوي شهرداري طوالني شد و 
به همين دليل مجيد فراهاني طرحي را 
تدوين و به شــورا ارائه داد كه در همان 
زمان اليحه اي هم از ســوي شهرداري 
ارائه شد. درنهايت با توافقات انجام شده 
نكات مثبت اليحه در طرح ادغام و طرح 

براي تصويب نهايي ارائه شد.«

حفاظت از هويت گزارشگران تخلف
رئيس كميته شفافيت و شهر هوشمند، 
با بيان اينكه اصل حمايت از گزارشگران 
تخلف در مجموعه شــوراي شهر ديده 
شده است؛ به شهرداري گفت: »ممكن 
است مجموعه شــهرداري در حمايت 
جدي از گزارشــگران تخلــف و حفظ 
محرمانگــي آنها دچار تعــارض منافع 
باشد. به هر حال وقتي گزارش تخلفات 
يك سازمان مطرح شــود،  اگر حمايت 
از گزارشــگران به همان سازمان ارجاع 

شــود، احتمال دارد در كار خللي پيش 
آيد؛ بنابراين كميســيوني كــه بايد بر 
فرايند رســيدگي به تخلفات و حمايت 
از گزارشــگران تخلف نظارت كند، در 
شوراي شــهر پيش بيني شده است.« 
آروين بــه موضــوع محرمانگي هويت 
گزارشگران هم اشاره و عنوان كرد: »در 
اين طرح شهرداري ملزم شده است به 
جاي ايجاد ســامانه جديد، با استفاده 
از بســتر ســامانه هاي موجود امكان 
گزارشــگري امن تخلــف را مهيا كند؛ 
البته هر سامانه اي براي اين كار انتخاب 
شــود بايد ويژگي هايي داشــته باشد؛ 
ازجمله امكان گزارشگري امن و حفظ 
محرمانگي هويت گزارشگر و همچنين 
بايد دسترســي هاي كميســيوني كه 
براي نظارت بر فرايند در شورا تشكيل 

مي شود در سامانه كامل باشد.«

رسيدگي نبايد پشت درهاي بسته 
انجام شود

ضرورت اطالع رســاني به مــردم هم 
موضوع ديگري بود كــه رئيس كميته 
شفافيت و شهر هوشــمند به آن اشاره 
كرد و گفت كه رســيدگي به تخلف و 
فساد نبايد تماما پشــت درهاي بسته 
باشــد و مردم حق دارند از سرنوشــت 
گزارش ها مطلع باشند. همچنين فكر 
مي كنم طرح حمايت از گزارشــگران 
تخلــف، مي تواند الگــوي خوبي براي 
كل كشــور باشــد؛ چراكه جاي خالي 
چنين طرحي در سطح كشور احساس 
مي شود. متأسفانه هم اكنون گزارشگران 
تخلف و فســاد به جاي اينكه حمايت 
شــوند، متحمل هزينه هــاي مختلفي 

مي شوند.«

مبارزه با فساد؛ مطالبه شهروندان
مجيد فراهانــي در جريان بررســي 

طرح الزام شهرداري تهران به اصالح 
و بهبود فرايند دريافت و رســيدگي 
به گزارش هــاي شــهروندان درباره 
فساد و رشوه و تشــويق گزارشگران 
تخلفات در شــهرداري تهران، گفت 
كه مســئله مبارزه با فســاد در همه 
نظرســنجي هاي مربوط به شهرداري 
جزو 5مطالبه اصلي شــهروندان بوده 
اســت. او به برنامه 5ساله سوم توسعه 
شــهر تهران هم اشــاره و عنوان كرد 
كه شــهرداري موظف است به منظور 
بازسازي ســرمايه اجتماعي مديريت 
شــهري با رويكرد ايجاد شــفافيت 
و پاســخگويي براي مقابله با فســاد 
و ارتقای ســالمت اداري براســاس 
فرايندهاي شناســايي و اولويت بندي 
شده در سند راهبردي مقابله با فساد، 
نسبت به تدوين و ارائه برنامه عملياتي 
در مدت 6 ماه اقدام كنــد. به گفته او، 
هوشمندسازي فرايندهاي اولويت دار 
محمل فساد،  استقرار نظام مديريت، 
شناســايي و كشــف تخلف و تقلب 
مبتني بر فناوري هــاي تحليل داده و 
ارائه سازوكار حمايت حقوقي و مادي 
از گزارشــگران فســاد در شهرداري، 
وظايفي بوده كه مديريت شــهري به 
برخي عمل كرده، اما در مورد بعضي 
هنوز اقدامي صورت نگرفته است؛ هر 
چند كليات اين طرح تصويب شــد، 
اما جزئيات آن در جلسه آتي بررسي 

مي شود.

راي شورا به 21ذي حساب
همچنين در جلســه ديروز شــوراي 
شهر تهران يك فوريت اليحه »معرفي 
21نفر از كاركنان رســمي شهرداري 
تهران جهت انتصاب به عنوان قائم مقام 
ذيحساب« مورد بررسي قرار گرفته كه 

با 17رأي به تصويب رسيد.

حمايتمديريتشهريازسوتزنان

چه كسي سكان پايتخت را با روي كار آمدن 
شوراي ششم شهر تهران به دست مي  گيرد؟ شهردار

پرسشي كه پس از نهايي شدن انتخابات 
شوراي شهر، مطرح و به موضوع داغ رسانه ها تبديل شد. از 
همان ابتدا رايزني و گمانه زني ها براي انتخاب شهردار تهران 
شروع شد و هر روز نام هاي متفاوتي از جناح هاي مختلف 
سياســي مطرح و دقايقي بعد تكذيب مي شــد تا اينكه 
21عضو منتخب شوراي ششــم هر كدام  يك كانديدا را 
معرفي و براي نخستين بار ليست 21نفر از كانديداهاي 
تصدي سمت شهرداري تهران منتشر شد و در كمتر از چند 
ساعت اين ليست هم از سوي اعضاي شوراي شهر ششم 

تكذيب و مهدي اقراريان، ســخنگوي منتخبان شوراي 
ششم شهر تهران، از ليست 41نفري خبر داد و گفت: »اين 
اسامي به عنوان ليست اوليه انتخاب شده اند.« چند روز پس 
از انتشار اين ليست افرادي چون پرويز فتاح، مخبر دزفولي، 
ســعيد محمد، ســردار حاجي زاده، فرهاد رهبر، محمد 
فروزنده، سردار وحيدي و مسكني، پژمان پشمچي زاده، 
عليرضا جاويــد، قــدرت اهلل گــودرزي، مرضيه وحيد 
دستجردي و سردار محمدرضا فالح زاده از پذيرش تصدي 
پست شهرداري تهران انصراف دادند و تعداد گزينه ها به 
28نفر رسيد. ديروز سخنگوي منتخبان شوراي ششم، در 
آخرين اظهارنظر اســامي 12كانديــداي نهايي تصدي 

شهرداري تهران را رسانه اي كرد و به شايعات پايان داد. 
مهدي اقراريان گفت: »بعد از ارزيابي هايي كه براســاس 
شاخص ها و امتياز بندي ها در هر يك از گزينه ها انجام شد، 
به جمع بندي نهايي در مورد 12گزينه رسيديم.« به گفته 
او اسماعيل احمدي مقدم، معصومه آباد، جمال آبرومند، 
مهرداد بذرپاش، محسن پيرهادي، مازيار حسيني، هابيل 
درويشي، عليرضا زاكاني، عباس علي آبادي، علي نيكزاد، 
رستم قاسمي و سيدصولت مرتضوي، گزينه هاي نهايي 
هستند كه يك هفته فرصت دارند تا برنامه هايشان را به 
منتخبان شوراي ششــم ارائه دهند. هفته آينده بررسي 

نهايي كانديداها  اعالم مي شود.

انتخاب سكاندار بعدي پايتخت از ميان 12گزينه

در شانزدهمين سالگرد تاسيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران، دستاورد ها  و ظرفيت هاي مديريت بحران  مورد بررسي قرارگرفت. در گزارش

نشستي كه در محل اين سازمان با حضور شهردار پايتخت، رئيس سازمان 
مديريت بحران تهران، رئيس سازمان مديريت بحران كشور و مسئوالني از سازمان هالل 
احمر برگزار شد، حاضران به تبادل نظر درباره چشم انداز مديريت بحران و اقداماتي كه بايد 

در اين زمينه انجام شود، پرداختند.
پيروز حناچي، شهردار تهران در اين نشست با بيان اينكه مدت ها از تهيه نخستين گزارش 
خطر پذيري شهري تهران با همكاري گروه جايكا از كشور ژاپن مي گذرد، گفت: امروز در 
تجهيزات و هماهنگي ها وضعيت متفاوتي داريم ولي به وضوح باز هم خطرپذير هستيم و 
بايد پيگير آموزش و آماده سازي باشيم. او افزود: شرايط تاب آوري موضوع مهمي است كه نه 
در ايران بلكه در تمام جهان به صورت يك موضوع محوري مطرح شده است. هيچ كس فكر 
نمي كرد در اوج تابستان در كشور آلمان چنين سيلي رخ دهد كه مسئوالن اين كشور را هم 

متعجب كرده است و مي گويند كه اين اتفاق ناشي از تغييرات آب و هوايي است.
شهردار گفت: اگر تغييرات آب و هوايي كنترل نشود، احتمال وقوع اين بحران ها در كشور 
ما هم زياد است. از زماني كه در 500ســال قبل از ميالد در كتيبه  بيستون نوشته شد كه 
خداوند اين كشور را از خشكسالي و دشــمن و دروغ حفظ كند تا كنون مسئله كم آبي در 
ايران وجود داشته اســت. اكنون وقتي طرح هاي عظيم انتقال آب را مي بينيم به اين فكر 
مي كنيم كه چرا قبل از اصالح شيوه هاي زندگي به فكر استفاده بيشتر از منابع قابل دسترس 
هستيم. بايد ياد بگيريم كه چگونه با طبيعت زندگي كنيم. تنها انطباق با طبيعت و آشتي 
با طبيعت راهگشا خواهد بود. او با اشاره به اينكه خطر زلزله هميشه در كشور ما وجود دارد، 
افزود: اگر به نقشه خطرپذيري زلزله كه مركز تحقيقات ساختمان و مسكن منتشر كرده 

بود نگاه كنيم، مي بينيم كه شهر بم يا خارج از محدوده زلزله است يا در مرز آن قرار دارد؛ به 
اين معني كه احتمال وقوع زلزله در آن خيلي كم است اما زلزله رخ داد. شهردار گفت: در اين 
دوره شهرداري تهران با همكاري شوراي شهر تجهيزات خوبي براي كاهش خطر پذيري 
زلزله تامين كرد مانند شير هاي هيدران كه 2هزار عدد بود و االن به 8هزار عدد رسيده است 
يا خريد 800ميليارد تومان تجهيزات براي آتش نشاني كه در كنار آموزش هاي الزم نتايج 
خوبي داشت و در خاموش كردن آتش پااليشگاه تهران نشان داد كه با آمادگي هاي قبل از 
حادثه پالسكو فاصله زيادي دارد. حناچي تأكيد كرد: همانطور كه آموزش هاي آتش نشاني 
به كالنشهر هاي ديگر انتقال پيدا مي كند، بايد مديريت بحران هم به همين شيوه منتقل شود. 
يكي از اين نمونه ها ايجاد رسته اي از آموزش ها در آتش نشاني است كه براي اطفاي حريق 
در بنا  هاي تاريخي انجام مي شود. در برخي از بنا هاي تاريخي اگر اين شيوه اطفاي حريق در 

پيش گرفته نشود، بنا در جريان خاموش كردن آتش تخريب خواهد شد.
شهردار با اشاره به همكاري با اورژانس، گفت: هميشه صحبت از نياز به مركز امداد بالگرد 
بود ولي امكانات كافي نداشتيم اما با همكاري مركز اورژانس تهران تا االن 70پد بالگرد به 
بهره برداري رسيده است كه باعث شد تعدادي از هموطنان از مرگ حتمي نجات پيدا كنند.

حناچي افزود: بخشي از مديريت بحران اطالع رساني است. در زلزله پرديس كسي مستقيما 
از زلزله آســيب نديد اما در اثرتالش براي فرار يا خروج از شــهر حوادثي رخ داد كه باعث 
خسارت هايي شــد. همانطور كه آموزش رفتار هاي ترافيكي از مدارس شروع شد، براي 

مديريت بحران هم بايد به آموزش در مدارس پرداخت تا به جاي ترس، به آمادگي برسيم.
او گفت: اجراي امور كيفي معموال سخت تر از امور كمي است و در آن بايد مانيتورينگ دائمي 
انجام شود تا حتما آنچه تصويب شده است، اجرا شود. اميدواريم مديريت شهري آينده نيز 

توجه به روند بهبود مديريت بحران را ادامه دهد.

تجربه زلزله در كالنشهر ها را نداريم
رئيس سازمان مديريت بحران كشور نيز در اين جلسه با اشاره به بحران آب در كشور، گفت: 
امسال حدود 54درصد كمتر از سال قبل بارندگي داشتيم به همين دليل از اول سال جلسات 
متعددي برگزار شد و براي كاهش تنش آب آشاميدني 3320ميليارد تومان در اختيار وزارت 

نيرو قرار گرفت و 6500ميليارد تومان هم براي بخش كشاورزي در دولت تصويب شد.
 اسماعيل نجار با اشاره به اينكه در بعضي جاها بيش از ۹0درصد كاهش بارش داشتيم، افزود: 
در سال ۹8 حدود 250سد پر آب شد و تراز آبي درياچه اروميه 55سانتي متر افزايش پيدا 
كرد، البته خسارت هايي هم وارد شد و خيلي از منازل مسكوني تخريب شدند اما بايد بدانيم 
اگر در بعضي نقاط آب آشاميدني داريم، مربوط به بارندگي سال۹8 است. او بيان كرد: با وجود 
زلزله هاي متعدد، تجربه زلزله در كالنشهر ها را نداريم و هر اندازه در اين زمينه كار شود، كم 
بوده است. بايد درست بسازيم و درست نظارت كنيم اما متوليان امر به اين موضوع خيلي 
توجه نمي كنند. نمونه آن مراكز درماني ما در سطح كشور است كه بايد تاب آور ترين محل ها 
باشد اما شايد نخستين جا يي است كه در اثر زلزله از بين مي رود حتي با وجود اينكه همه 

منابع را براي ساخت بيمارستان صرف مي كنيم.
نجار با اشــاره به 2 زلزله خفيف در تهران گفت:  هنگام زلزله مالرد، مردم از طبقات باالي 
ساختمان هاي بلند مرتبه به پاركينگ هاي عميق رفتند و خودرو ها را برداشتند و به پمپ 
بنزين ها رفتند كه باعث مشكالت زيادي شد. من در همان شــب زلزله مالرد از منزل به 
سمت اينجا )ساختمان سازمان مديريت بحران( حركت كردم اما در ميان ترافيك شديد 

خيابان هاي پايتخت، 2ساعت و نيم طول كشيد تا به مقصد برسم.
او افزود: در زلزله فيروزكوه كه در تهران و در مناطق شــرقي احساس شد، بررسي هاي ما 
نشان داد كه رفتار مثبت تر شده است. اقدامات آموزشي ستودني است ولي براي شهري 
به اندازه تهران كفايت نمي كند.  در انتهاي اين مراســم از بسته  آموزش سازمان مديريت 

بحران رونمايي شد.

همزمان با شانزدهمين سالگرد تأسيس سازمان مديريت بحران شهر تهران، از جديدترين دستاوردهاي اين 
سازمان با حضور مسئوالن و مديران شهري رونمايي شد

مديريت بحران با آموزش
شهردار تهران: هيچ كس فكر نمي كرد در اوج تابستان كشور آلمان درگير چنين سيلي شود

محمد سرابي
خبرنگار
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آرا 
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س: 
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   الزام شهرداري به حفاظت از توچال و بي بي شهربانو
اعضاي شوراي شهر تهران كه پيش تر طرح »الزام شهرداري تهران به حفاظت از ميراث 
طبيعي در بخشي از اراضي حريم جنوبي رشته كوه توچال« را بررسي كرده بودند، اما چون 
به نتيجه نرسيدند روز گذشته بررسي مجدد اين طرح در دستور قرار دادند. برخي از اعضا 
معتقد بودند كه عالوه بر حريم جنوبي رشته كوه توچال، اراضي اطراف بي بي شهربانو هم 
بخشي از ميراث طبيعي است و بايد در طرح ارائه شده اين موضوع هم ذكر شود.  در پايان 
اعضاي شوراي شهر تهران با اضافه شدن كوه بي بي شهربانو به اين طرح موافقت كردند و 
با 18رأي طرح الزام شهرداري تهران به حفاظت از ميراث طبيعي در بخشي از اراضي حريم 

جنوبي رشته كوه توچال و كوه بي بي شهربانو به تصويب رسيد.

   درخواست از فرماندهان ارتش
 قرار شد مسئوالن شهرداري و فرماندهان ارتش مشكالت بين خود در بازگشايي بزرگراه 
افتخاري را حل كنند. رئيس شوراي شهر تهران روز گذشته در ابتداي جلسه اين جمله 
را گفت و تأكيد كرد: »مسدود شــدن اين بزرگراه به دليل اجرايي نشدن توافقات ميان 
شهرداري و ارتش زيبنده مديريت كشــور و مطابق با انتظارات مردم نيست؛ بنابراين از 
شهرداري مي خواهيم مشكل پيش آمده را با عمل به تعهداتش حل كند و از فرماندهان 
نيروي زميني ارتش هم تقاضا داريم با مساعدت در رفع موانع و جمع آوري نخاله ها امكان 
تردد و استفاده از معابر شهري را براي شهروندان فراهم كنند تا به نارضايتي عمومي افزوده 
نشود.« محسن هاشمي رفســنجاني در ادامه صحبت هايش به شيوع موج پنجم كرونا و 
افزايش فوتي ها هم اشاره و عنوان كرد كه آمار جان باختگان كرونا در تهران از مرز 100نفر 

در روز فراتر رفته و از اين رو رعايت پروتكل هاي بهداشتي الزم و ضروري است.

   رضا كرمي محمدي، رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران  تهران
تاب آوري به اين معني است كه بعد از زلزله عملكرد شهر به شدت افت مي كند. 
هرچه اين  كمتر اتفاق بيفتد، تاب آوري بيشتر خواهد بود. نكته ديگر اين است 
كه چقدر منبع براي برگشتن به وضعيت قبلي در اختيار داريم و با چه سرعتي 
مي شود برگشت، اما در شــهر تهران در اين زمينه وضعيت خوبي نداريم. اگر 
10ميليارد دالر براي بهسازي ساختمان هاي تهران صرف كنيم 40ميليارد دالر 
خسارت بعد از زلزله كاهش پيدا مي كند. در يك تناسب ديگر مي توان گفت با 
6تا 16درصد بهسازي مي توان 68تا 76درصد خسارات مستقيم و غيرمستقيم 
را كاهش داد. در پژوهشي كه دانشگاه شريف انجام داده است مشخص شد كه 
اگر تمام گسل ها و احتمال زلزله را درنظر بگيريم، مناطق 1 ،3 و4 تهران بيشترين 
احتمال خطر زلزله را دارند. همچنين يك مطالعه در دانشگاه تربيت مدرس نشان 
مي دهد كه ميزان آســيب پذيري زلزله در تمام مناطق شهر تهران تا 60درصد 
است اما با مقاوم سازي  تا 40درصد كاهش پيدا مي كند. تحقيقات ديگري نشان 
مي دهد كه احتمال ريزش 20درصد ساختمان ها در هنگام زلزله وجود دارد اما 
اگر مقاوم سازي  يا بهسازي لرزه اي انجام شــود اين نسبت به زير  8-7درصد 
مي رسد. اكنون تعداد حسگر هاي مرتبط با تغييرات زمين شناختي از 28 به 172 
حسگر رسيده است و ما تجهيزاتي داريم كه مي توانيم درباره فروريزش و گود ها 
هم هشــدار بدهيم. در تهران زمين لغزش نيز وجود دارد. نقاطي مانند اطراف 
بيمارستان محك، شهرك خلبانان شكاري، روستا هاي محدوده دره ورديج و 

مسير پياده روي شهرك محالتي در معرض ريزش سنگ هستند.

تأثيرمقاومسازيدركاهشخسارتها

 كليات طرح »الزام شهرداري تهران به اصالح و بهبود فرايند دريافت و رسيدگي به گزارش هاي شهروندان 
درباره فساد و رشوه و تشويق گزارشگران تخلفات در شهرداري تهران« تصويب شد
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گزارش

 اعالم نرخ رسمي 
قيمت انواع نان سنتي در تهران 

رئيس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با همشهري می گوید: نرخ 
جدید اعالم شده انواع نان سنتي كه استانداري تهران ابالغ كرده، 
به قيمت هاي اعمال شده و غيررسمي نانوایان بسيار نزدیك است.

سرانجام با تأخير چندین ماهه و اعمال نرخ هاي غيررسمي نان، با 
ابتكار عمل اتحادیه نانوایان سنتي در تهران، از ابتداي سال1400، 
استانداري تهران نرخ رسمي انواع نان سنتي را با تأخير براي اجرا 

به اتاق اصناف تهران ابالغ كرد.
به گزارش همشهري، اصالح نرخ نان درخواستي بود كه اتحادیه 
نانوایان سنتي به دستگاه هاي متولي تعيين نرخ نان، مانند شوراي 
گندم، آرد و نان و اســتانداري تهران در تير ماه سال گذشته ارائه 
كرد، اما با وجود پذیرش آناليز قيمتي اتحادیه نانوایان ســنتي، 
اصالح و اعالم نرخ جدید نان به دالیــل گوناگون به تعویق افتاد. 
این شرایط موجب شد تا از ابتداي سال1400 نانوایان سنتي در 
اقدامي خودجوش نرخ هاي غيررســمي را براي انواع نان تعيين و 
اجرایي كنند، اما سرانجام استانداري تهران در ابالغيه اي به اتاق 
اصناف تهران نرخ اصالح شده و جدید نان را اعالم كرد؛ نرخي كه 
تا حدودي به قيمت هاي غيررسمي اعمال شده اتحادیه نانوایان 
سنتي از ابتداي سال جاري نزدیك است و به نظر مي رسد رضایت 

نسبي نانوایان را نيز به دنبال داشته باشد.

نرخ هاي رسمي؛ نزديك به قيمت غيررسمي نان 
بررســي نرخ هاي رسمي جدید اعالم شــده نان سنتي در تهران 
بيانگر نزدیكي این قيمت ها به نرخي اســت كه نانوایان از ابتداي 
امسال اجراي آن را در دســتور كار قرار داده اند با این تفاوت كه 
حجم و وزن چانه خمير و قيمت در نرخ هاي رســمي اعالم شده 
نسبت به نرخ هاي غيررســمي اعمال شده توسط نانوایان كاهش 
یافته است. رئيس اتحادیه نانوایان سنتي تهران در مورد نرخ هاي 
غيررسمي اعمال شده نان ســنتي از ابتداي امسال به همشهري 
گفت: ميزان افزایش قيمت نان سنتي بنابر آرد نوع  یك )یارانه اي( 
و نوع2 )آزادپز( متفاوت بوده است؛ به نحوي كه در انواع نان سنتي 
توليدي ساده با آرد نوع یك، قيمت نان لواش با افزایش وزن چانه 
خمير از 130به 140گرم از 300تومان قبلي به 450تومان، بربري 
با افزایش وزن چانه خمير از 510 به 530گرم به هزار و 500تومان، 
تافتون با افزایش وزن چانه خمير از 230به 250گرم و نرخ قبلي 
550تومان به 800تومان، ســنكگ از 1200 بــه 2هزار تومان، 
تافتون گردون جدیــد 200گرمي 600تومان و نان خراســاني 
300گرمي به هزار تومان افزایش یافته است. بيژن نوروزمقدم در 
مورد نرخ هاي غيررسمي انواع نان سنتي با آرد نوع2 )آزادپز( افزود: 
نرخ نان لواش با افزایش وزن چانه خمير از 170به 180گرم از نرخ 
450تومان قبلي به650تومان، تافتون تنــوري با افزایش وزن از 
250 به 280گرم و قيمت قبلي 850تومان به هزار و 200تومان، 
بربري با افزیش وزن چانه خميــر از 580 به 600گرم و نرخ قبلي 
1500تومان به 2هزارو250تومان افزایش یافته است. همچنين 
نرخ نان تافتون گردون با دستگاه هاي جدید )بين تافتون تنوري و 
گردون سابق( با وزن 200گرم و قيمت 900تومان و نان خراساني 
با وزن چانه خميــر 300گرم، هزار و 500تومــان تعيين و اعالم 

شده است.

ابالغ افزايش رسمي نرخ نان 
رئيس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با همشهري از ابالغ رسمي 
افزایش قيمت انواع نان سنتي در این اســتان توسط استانداري 
تهران خبــر داد و گفت: نرخ هاي جدید نان توســط تنظيم بازار 
استانداري تعيين شده و بر این اساس قيمت نان براساس نوع آرد 
یارانه اي به 2دسته آرد یارانه اي نوع اول )گندم 665توماني( و آرد 
یارانه اي نوع دوم )گندم 900توماني( تعيين و ابالغ شــده است. 
قاسم نوده فراهاني با بيان اینكه مصوبه استانداري تهران در مورد 
قيمت جدید انواع نان سنتي به تشكل هاي صنفي ذیربط ابالغ شده 
است، افزود: در این مصوبه قيمت انواع نان سنتي بر مبناي نوع آرد و 
وزن چانه خمير تعيين و در مورد نحوه عرضه نان با استفاده از برخي 
افزودني هاي مجاز مانند كنجد نيز در ابالغيه مذكور، حداكثر نرخ  
عرضه نان تعيين شده است. به گفته او، نرخ اصالح شده نان مورد 
پذیرش نسبي اتحادیه نانوایان سنتي نيز قرار گرفته است و درواقع 
نرخ غيررسمي نان كه قبال به دليل رشد هزینه تمام شده توليد نان 
سنتي توسط نانوایان رعایت نمي شد با اصالحاتي در استانداري 
تهران مبناي قيمت رسمي نان ســنتي قرار گرفته است؛ به طور 
مثال اگر نرخ مصوب قبلي نان 1800تومان تعيين شده و نانوایان 
این نوع نان را تا بيش از 2هزار تومان مي فروختند در ابالغيه جدید 
این نرخ غيررسمي تعدیل و ابالغ شده است. نوده فراهاني، با اشاره 
به اینكه در نرخ جدید نان براي مصرف كننده تغيير چنداني صورت 
نگرفته و فقط قيمت مصوب نان رسما عوض شده است، گفت: با 
این نرخ مصوب، افزایش برخي هزینه هــاي مربوط به توليد نان 
مانند افزایش معقول كرایه حمل آرد توســط شركت حمل ونقل 
بين المللي نيز پوشش داده خواهد شد. درواقع این اصالح نرخ نان 
ضمن پوشش هزینه توليد، منتي نيز بر سر نانوایان مبني بر افزایش 
نرخ نان گذاشته و نانوایان نيز به طور نسبي از نرخ هاي جدید راضي 
هستند. او تأكيد كرد، همه واحدهاي خبازي مكلف به اجراي این 
نرخ نامه هستند و براســاس مصوبه نرخ نان سفارش نان رژیمي و 
خشك از شمول ترازو خارج است و حداكثر نرخ كنجد براي نان 

بربري 1000تومان تعيين شده است.

نرخ جديد انواع نان سنتي با آرد يارانه اي )نوع يك( و آزادپز 
)نوع2( در تهران 

 نان 
يارانه اي)نوع 

يك(

وزن چانه 
خمير
)گرم(

قيمت 
مصوب 
)تومان(

نان آزادپز 
)نوع 2(

وزن چانه 
خمير
)گرم(

قيمت 
مصوب 
)تومان(

6002.500بربري6001.800بربري 

تافتون سنتي 
تافتون سنتي 250900)تنور گلي(

2501.200)تنور گلي(

تافتون گردان 
تافتون گردان 220700)ماشيني جديد(

2201.000)ماشيني جديد(

لواش و تافتون 
لواش و تافتون 160500گردان)ماشيني(

160650گردان )ماشيني(

2001.500تافتون خراساني3001.000تافتون خراساني

هر لواش اتوماتيك 
هر لواش اتوماتيك5.000كيلوگرم 

6.000كيلوگرم 

6503.000سنگك6502.000سنگك 

تراز تجاری مثبت شد
آمارها از افزایش صادرات غيرنفتی و رشد  69 درصدی ارزش صادرات ایران نسبت به بهار 99 حكایت دارد

صادرات ایران در فصل بهار1400 بخشي  تجارت
از توان ازدست رفته خود را بازیابي كرده و 
توانسته ركورد افزایش 38درصدي وزن و 
جهش 69درصدي ارزش نســبت به بهار ســال قبل را 
به دست آورد. طبق آمار، ارزش تجارت خارجي ایران در 
بهار امسال معادل 20ميليارد و 902ميليون دالر بوده كه 
10ميليــارد و 688ميليون دالر از آن صادرات اســت؛ 
درحالي كه در كل ارزش صادرات ایران در فصل مشابه 
سال قبل، این رقم از 6ميليارد و364ميليون دالر فراتر 

نرفته بود.
به گزارش همشــهري، تحریم، كرونا، بي ثباتي نرخ ارز و 
نبود چشم انداز مثبت از آینده اقتصاد در یك سال گذشته، 
اصلي ترین عوامل تضعيف صادرات در اقتصاد ایران بوده، 
اما در فصل بهار به واسطه تغييراتي در این عوامل كه البته 
سهم هركدام از آنها مشــخص نيست، وضعيت تجارت 

بهبود پيدا كرده است.

بازگشت تراز تجاري مثبت
آمارهاي سازمان توسعه تجارت ایران نشان مي دهد در 
فصل بهار امسال، ارزش تجارت خارجي غيرنفتي ایران 
به 38ميليون  و379هزار تن كاال بــه ارزش 20ميليارد 
و902ميليون دالر رســيده اســت. این ميزان صادرات 
كاال، 38درصد بيش از وزن صادرات كاالیي در بهار سال 
قبل است. همچنين در این دوره زماني، مجموع ارزش 
صادرات غيرنفتي كشور 10ميليارد و688 ميليون دالر 
برآورد شده كه در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل از 
افزایش 69درصد حكایت دارد. طبــق آمار در بهار99 
ميزان صادرات گمركي ایران 21ميليون  و929هزار تن 
به ارزش 6ميليارد و364ميليون دالر بوده اســت. نكته 
قابل توجه اینكه در بهار ســال قبل، تراز تجاري كشور 
منفي یك ميليارد و256ميليون دالر بــوده كه در بهار 
امسال به مثبت 474ميليون دالر رســيده است. البته 
سازمان توسعه تجارت، جزئياتي در مورد تركيب واردات 
كاال در بهار امسال منتشر نكرده و به نظر مي رسد با جهش 
واردات كاالهاي اساسي در روزهاي اخير، احتمال باقي 
ماندن تراز تجاري مثبت چندان قوي نباشد. نكته دیگر 
اینكه طبق اعالم رئيس سازمان توسعه تجارت ایران، در 
بهار امسال، واردات كاالهاي واسطه اي معادل 71درصد 
از ارزش و 93درصد از كل وزن واردات را تشكيل داده اند؛ 
درحالي كه كاالهاي ســرمایه اي 13درصــد از ارزش و 
1.5درصد از وزن و كاالهاي مصرفــي 16.4 از ارزش و 

6درصد از وزن كل واردات را به خود اختصاص داده اند.

ريز نمرات تجارت بهاري
از آمارها چنيــن برمي آید كه صــادرات كاال در خرداد 
امســال با افزایش 52درصدي وزن نسبت به  ماه قبل به 
13هزار و87تن و با رشــد 30درصدي ارزش نسبت به 
اردیبهشــت ماه به 4 ميلياردو 368ميليون دالر رسيده 
اســت. همچنين صادرات خردادماه نســبت به  مدت 
مشــابه ســال قبل، 112درصد در ارزش و 79درصد 
در وزن افزایش داشــته اســت. در اردیبهشــت ماه نيز 
وزن صــادرات كاالیي به 8هزار و579تــن كاال و ارزش 
3ميلياردو352ميليون دالر رسيده كه در مقایسه با  ماه 
قبل از نظر وزن 3.3درصد و از نظر ارزش 12.93درصد 
افزایش نشــان مي دهد. ارزش صــادرات در این  ماه در 
مقایسه با اردیبهشت سال قبل 27درصد افزایش دارد. 
در فروردین امسال نيز ميزان صادرات غيرنفتي به 8هزار 
و302تن و ارزش 2ميليارد و968ميليون دالر رسيده كه 
نسبت به فروردین سال گذشته از لحاظ وزن 56درصد و 

از نظر ارزش 80درصد رشد داشته است.

پتروشيمي و ميعانات گازي؛ صدرنشين صادرات
بررسي سهم بخش هاي عمده كاالیي از ارزش صادرات 
در 3 ماهه بهار1400 حاكي از این است كه در این دوره 
زماني، محصوالت پتروشــيمي و ميعانات گازي با سهم 
51درصدي از كل ارزش صادرات، صدرنشين فهرست 
كاالهاي فروخته شده به كشــورهاي دیگر بوده و بعد از 
آن توليدات معدن و صنایع معدني با سهم 28درصدي 
از كل ارزش صادرات ســه ماهه در رتبه دوم قرار گرفته 
است. رتبه سوم فهرست صادراتي ایران نيز به كشاورزي 
و صنایع غذایي اختصاص پيدا كرده كه 12درصدش را از 

آن خود كرده است.

مشتريان عمده صادرات ايران
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ایران مي گوید: چين، 
عراق، امــارات، تركيه و افغانســتان با ســهمي معادل 
74درصد، 5 بازار نخست صادراتي ایران در بهار1400 
امسال محســوب مي شوند. براســاس اظهارات حميد 
زادبوم، چين به عنوان نخســتين مقصد صادراتي ایران، 
3ميليــاردو144 ميليون دالر معــادل 29درصد از كل 
ارزش صادرات ایران را به خود اختصــاص داده و بعد از 
آن عراق با خرید 2ميليــارد و343ميليون دالر معادل 

22درصــد از ارزش صــادرات ایران در رتبــه دوم قرار 
گرفته است.

همچنين امارات متحده عربي در بهار امســال با خرید 
یك ميليارد و 275ميليــون دالر كاال از ایران، 12درصد 
از ارزش صــادرات ایران را به خود اختصــاص داده و در 
رتبه سوم عمده ترین مقاصد صادراتي ایران قرار گرفته 
است. بعد از امارات، كشور تركيه مقصد 594ميليون دالر 
معادل 6درصد از كل ارزش صادراتي ایران بوده و در رتبه 
چهارم قرار گرفته است. در بهار امسال، رده پنجم فهرست 
مقصد عمده صادراتي ایران نيز به افغانستان تعلق گرفته 
كه در این دوره 569ميليون دالر معادل 5 درصد از كل 
ارزش صادرات ایران را جذب كرده است. به گفته زادبوم، 
در بهار امسال 85.7درصد از كل ارزش صادرات ایران به 
10كشور انجام شده و كشورهاي هند، تایلند، پاكستان، 
اندونزي و غنــا به ترتيب در جایگاه پنجــم تا دهم این 
فهرست قرار گرفته اند. بررســي تغييرات تجارت ایران 
و مشتریان عمده نشــان مي دهد در بهار امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته، صادرات به چين از لحاظ 
ارزشي 72درصد، عراق 58درصد، امارات متحده عربي 
32درصد، تركيه 130درصد و افغانستان 15درصد رشد 

داشته است.

سياهه تجارت با همسايگان
از زمان تشدید تحریم هاي اقتصادي عليه ایران، توسعه 
مبادالت تجاري با كشورهاي همســایه به عنوان یكي 
از اصلي ترین راهكارهــاي دور زدن تحریم هاي ظالمانه 
مطرح شد. در بهار امســال، آنگونه كه آمارهاي سازمان 
توسعه تجارت نشــان مي دهد 5ميليارد و 597ميليون 
دالر كاال به وزن 18هزار و294تن به 15كشور همسایه 
صادر شد كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر 
ارزش 51.5درصد و به لحاظ وزني 44درصد رشد داشته 
است. بررســي ها نشــان مي دهد در بهار1400 حدود 
61درصد از كل وزن اقالم صادراتــي و 52.36درصد از 
كل ارزش صادراتي ایران به 15كشور همسایه اختصاص 
داشته است. البته رئيس كل سازمان توسعه تجارت ایران 
مي گوید: با اضافه كردن صادرات ایران به هند و چين به 
مجموع صادرات به كشورهاي همسایه، بالغ  بر 9ميليارد 
و85ميليون دالر به وزن 26هزار و 785تن از كل صادرات 
به این كشورها انجام شده است كه در مقایسه با بهار سال 
قبل به لحاظ ارزش، 61.7درصد و به لحاظ وزن، 35درصد 

رشد داشته است.

خطر كوتاه نگري و سهم خواهي منطقه اي جدي است

پرتاب بحران آب و برق به آينده

خبر خوش روز این است؛ آب سد دز و كرخه آزاد شد تا مشكل آب خوزستان كمتر  انرژی
شود.  تكرار خبر خوش چند روز قبل درباره پایان خاموشي ها در بخش خانگي این 
بار با قطع برق صنایع.  اشتباه نكنيد این تصميم ها، راه حل نيست بلكه پرتاب بحران 
آب و برق به آینده است. كافي است اندكي درنگ كنيد؛ اگر ميزان بارش ها در ماه هاي آینده كافي 
نباشد و آبي پشت سدها نمانده باشد، چه كار خواهيد كرد؟ پيوستگي مشكالت اكنون به وضوح 
پيداست؛ چنان كه تا برق صنایع فوالد و ســيمان را قطع كردند، قيمت ها سر به فلك گذاشت و 
سيمان نایاب شد. این یك روي سكه بحران گریزي در نظام تصميم گيري است. روي دیگر ماجرا 
اما بخشي نگري و ســهم خواهي منطقه اي به ویژه در قصه پرغصه آب است؛ چالش و تنش بين 
استان ها و حوضه هاي آبریز كه هزینه سنگيني را در آینده بر كشور تحميل مي كند. پرتاب بحران 
آب و برق به آینده یك زنگ هشدار است اما خطر كوتاه نگري و سهم خواهي منطقه اي مي تواند 

بحران را پيچيده تر و پرهزینه تر سازد.

ريسك انتقال بحران آب به پاييز 
 دیروز فریدون حسنوند، نماینده اندیمشك و رئيس كميسيون انرژي مجلس خبر داد با پيگيري 
رئيس مجلس و تالش وزارت نيرو و مصوبه روز جمعه در اســتانداري خوزستان، از ساعت یك 
بامداد یكشــنبه گذشته خروجي آب ســد كرخه به ميزان 160مترمكعب و ســد دز به ميزان 
140مترمكعب براي مناطق پایين دست افزایش یافت. هنوز نمایندگان در حال جشن گرفتن 
این خبر خوش بودند كه یك منبع آگاه در وزارت نيرو از افزایش ریسك بروز بحران آب در پایيز 
خبر داد. او با اشــاره به افزایش خروجي آب در ســد كرخه فاش كرد: با توجه به ریسك كمبود 
بارش در 2 ماه انتهایي پایيز سال جاري، ميزان خروجي آب سد كرخه به طور ميانگين بين 75تا 
80مترمكعب بر ثانيه تنظيم شده بود و 2برابر شدن ميزان خروجي آب در روزهاي اخير مي تواند 
ریسك بحران آب در پایيز امسال را به طور قابل مالحظه اي افزایش دهد. به گفته این مقام مسئول، 
ظرفيت سد كرخه 6ميليارد مترمكعب است و هم اكنون با احتساب حجم مرده سد، شاهد تخليه 

60درصدي ظرفيت كل سد كرخه هستيم.
همزمان با انتقادها و مطالبات آبي نمایندگان و تالش براي انتقال بحران به آینده با آزادســازي 
آب پشت سدها، رضا نجاتي، معاون استانداري خوزســتان فاش كرد: طبق اعالم سازمان آب و 
برق استان، آورد آب پشت سدهاي خوزستان نســبت به دوره گذشته 50درصد كاهش داشته 
است. او هشدار داد: حجم آب موجود باید مدیریت شود و مردم درخصوص كشت تابستانه باید 
به هشدارهاي مسئوالن توجه كنند و مدیریت مسئوالن باید به گونه اي باشد كه در این برهه از 

زمان كه در شرایط خاصي قرار داریم با بحران هاي بزرگ تري مواجه نشویم.

آب و سهم خواهي منطقه اي
به گزارش همشــهري، درحالي كه نمایندگان مجلس مدام در حال تيزتر كردن خنجر انتقادها 
هستند و فعال تمركزشــان بر تحوالت و اعتراض هاي مرتبط با بحران آب در خوزستان معطوف 
شده، خبرهاي نگران كننده اي از تشدید بحران آب حتي در استان هاي شمالي به گوش مي رسد، 
این خبرها نشان مي دهد تنش آبي جدي است. از جمله اینكه حميدرضا كشفي، معاون نظارت بر 
بهره برداري شركت مهندسي آب و فاضالب كشور با اشاره به وضعيت منابع آبي گفت: متأسفانه 
استان گلستان منابع آبي خود را از دست داده است. بر این اســاس به نظر مي رسد فقدان نگاه 
جامع به بحران نزد نمایندگان مجلس مي تواند تصميم سازي براي پرداختن به ریشه هاي بحران 
را دشوار و پيچيده سازد. از یك طرف نمایندگان استان خوزستان فریادشان بلند است كه باید 
به داد مردم این استان رسيد. سيدكریم حسيني، نماینده استان به طرح هاي انتقال آب و زیان 
آن براي خوزستان انتقاد دارد و مي گوید: باید جلوي سدسازي و انتقال آب به هر طریقي گرفته 
شود. احمد راستينه، نماینده مردم شهركرد هم از انتقال آب گالیه دارد و مي گوید: رئيس دستگاه 
قضا به فشارهاي سياســي و حقوقي براي انتقال آب بين حوضه اي ورود كند. از تریبون همين 
مجلس سميه محمودي، نماینده شهررضا در استان اصفهان مي گوید: پروژه انتقال آب شهرضا 
در دستور كار وزارت نيرو قرار گيرد. محمود احمدي بيغش، نماینده شازند در استان مركزي اما 
روایتي متفاوت دارد و مي گوید: سربسته مي گویم، خيلي مراقب حوادث خوزستان باشيد. بوي 
خون و توطئه صوري مي آید. حتي شده تمام آب را روي خوزستان باز كنيد تا هم عطش را رفع 

كند هم آتش را خاموش كند.
ناصر الرگاني، رئيس مجمع نمایندگان استان اصفهان هم بيكار ننشسته و در سلسله تویيت هایي 
مي نویسد: خوزســتان آب ندارد دقيقا مانند اصفهان.كارون و زاینده رود، بزرگ ترین رودهاي 
ایران، خشــكند و بي آب. خوزســتان چوب بي لياقتي مدیران اجرایي را مي خورد كه ســاالنه 
چندین ميليارد مترمكعب آب شــيرین را به خليج فارس مي ریزند و دشــت هاي خوزســتان و 

هورالعظيم را خشكاندند.
او خواستار تعطيلي صنایع استان یزد شــده و در واكنش به تنش آبي بين 2استان خوزستان و 
اصفهان مي افزاید: اصفهان و خوزستان برادرند، چه در زمان جنگ تحميلي و چه در بحران آب. 
دو استان مصداق این ضرب المثل هســتندكه »آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گردیم«. از دیگر 
نشانه هاي منطقه گرایي در مدیریت منابع آب نزد نمایندگان را مي توان در مطالبه دیروز نماینده 
مردم بجنورد مشاهده كرد. محمد وحيدي مي گوید: سهمي از انتقال آب دریاهاي عمان و خزر یا 

رودخانه ارس به خراسان شمالي بدهيد.

   اعتراف مجلس به اثر تحريم ها بر بحران برق
گزارش جديد كميسيون انرژي مجلس كه ديروز خوانده شــد، بحران برق را كالبدشكافي كرده و 
مي گويد: در ســال هاي اخير صنعت برق ايران با چالش هايي از جمله برهــم خوردن توازن عرضه 
وتقاضاي برق )به دليل توسعه نيافتن توليد و افزايش شــدت مصرف(، مشكالت محيط كسب وكار 
برق، مباحث اقتصاد برق و به هم خوردن توازن مالي به دليل قيمت گذاري دستوري و عدم پرداخت 
يارانه به توليد، مديريت غيرمنسجم توليد و توزيع، تحريم و... مواجه بوده كه اين مجموعه چالش ها و 
زيرچالش هاي مربوط به آن كشور را با مشكالت عديده اي مواجه كرده و احتمال خاموشي هاي مستمر 
و ناگهاني را از امسال به بعد متصور ساخته است. اين گزارش ادامه مي دهد: صنعت برق ايران بعد از 
2دهه موفقيت نسـبي در ايجاد ظرفيت هاي جديد، در دهه90 شـاهد افت نرخ رشـد سـرمايه گذاري 
در توليد برق بوده است به گونه اي كه متوسط رشــد قدرت اسمي از 8.5درصد ساالنه در دهه80 به 
3.5 در دهه90 رسيده است. كميسيون انرژي مجلس فاش مي كند در يك دهه گذشته 2دور تحريم 
شديد عليه اقتصاد ايران اعمال شده كه آثار مستقيم و غيرمستقيم آن بر صنعت برق قابل توجه بوده 
است. البته كاهش رشد قدرت اسمي صنعت برق از نظر اين كميسيون داليل متعددي دارد كه بخش 
عمده آن به داليل ساختاري اين صنعت برمي گردد از جمله پرداخت نشدن مطالبات توليدكنندگان 
برق، فقدان وجود نهاد تنظيم گر مســتقل در بازار برق و مشكالت ناشي از قيمت هاي دستوري در 
اقتصاد برق كه مهم ترين داليل كاهش سرمايه گذاري در افزايش ظرفيت توليد برق در كشور به شمار 
مي رود. كميسيون انرژي مجلس تأكيد مي كند: با اين حال نمي توان اثرتحريم ها بر عدم تحقق كامل 
سرمايه گذاري ها در اين صــنعت را ناديده انگاشــت و همچنين افزايش هزينه هاي صــنعت برق 
به دليل افزايش نرخ ارز را نيز بايد به چالش هاي اين صنعت كه ناشي از اعمال تحريم ها بوده، اضافه كرد.
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رشد سود روي موج دالر
گزارش هاي پژوهشكده پولي و بانكي نشان مي دهد، روند سودآوري كارخانه هاي صنعتي در سال گذشته تحت تأثير 
رشد قيمت دالر 133درصد افزايش داشته اســت. مطابق اين گزارش بخش زيادي از اين رشد سودآوري ناشي از 
افزايش قيمت ارز و افزايش قيمت محصوالت صادراتي بوده است. در واقع بخش عمده رشد درآمد كل كارخانه هاي 
صنعتي به دليل افزايش سود صنايع صادرات محور مانند گروه فرآوردهاي نفتي، فلزات اساسي و محصوالت شيميايي 
بوده است. به نظر مي رسد، بخش زيادي از داليل رشد درآمد اين كارخانه ها صرف نظر از افزايش قيمت دالر ناشي از 

رشد تورم بوده كه به رشد اسمي درآمد آنها ازجمله شركت هاي غيرصادراتي منجر شده است.

ث
مك

از  واردکننــدگان  انجمــن 
اردیبهشت امســال نسبت به 
افت واردات هشــدار داده بود و 
ميزان ذخایر را تنها برای 3 ماه 
جوابگو دانسته بود . به گفته دبير 
انجمن واردکننــدگان، واردات 
برنج در بهار امسال در مقایسه 
با دوره های گذشــته، کاهش 
80 درصدی داشــته که همين 
امر موجب کمبود برنج خارجی 

در بازار شده است

هشدار گمرك درباره کاهش  بازار
ميزان ذخایــر برنج و احتمال 
باالتر رفتن قيمــت این ماده 
غذایي پرمصرف،  بار دیگر توجه رسانه ها را به 
بازار برنج جلب کرده اســت. گفته مي شود 
درحالي که برداشت برنج آغاز شده و واردات 
امســال هم آمار خوبي نداشته، بازار مصرف 
ممكن اســت به ویژه در فصــل ممنوعيت 

واردات با کمبود و گراني مواجه شود. 
مســئوالن گمــرك در نامه اي بــه وزارت 
صنعت وضع واردات برنــج را بد و ذخایر آن 
را در آستانه ممنوعيت فصلي واردات ناکافي 
دانســته و با توجه به بالتكليفي کشتي هاي 
حامل برنج براي ورود به ایران، از مردادماه، 
خواســتار بازنگــري در تاریــخ ممنوعيت 
فصلي واردات ایــن کاال شــده اند. نگراني 
گمرك درحالي اســت که بنكداران از رکود 
و کاهــش تقاضا و بي معنا بــودن دپو و انبار 
کردن برنج مي گویند. در مشاهدات ميداني 
خبرنگاران همشــهري هم جــز گوني هاي 
انبار شده برنج هاي بي خریدار در مغازه هاي 
عمده فروشي و خرده فروشي چيز دیگري به 

چشم نمي آید.

كمبود نه، مسئله گراني است
آشفتگي در بازار برنج حرف جدیدي نيست؛ 
پيشينه مشكالت در حوزه برنج را باید حتي 
پيش از شــروع تحوالت عرصــه واردات و 
کشمكش هاي واردکنندگان و بانك مرکزي 
جســت وجو کرد؛ از جایي که برنج ایراني با 
قيمت هاي باالي هرکيلــو 20هزار تومان به 
بازار مصرف رسيد و از دسترس بخش زیادي 

از ایراني ها دور و دورتر شد. 
برنج خارجي اگرچه براي پر کردن شــكاف 
ميان ميزان توليد و مصرف باید وارد مي شد، 
اما افزایــش ميــزان واردات و مصرفش در 
سال هاي گراني برنج ایراني، از واقعيت هایي 
فراتر از ناکافي بودن توليد حكایت داشــت؛ 
چيزي کــه به محــل مشــاجرات علني و 
غيرعلني توليدکننــدگان و واردکنندگان 
تبدیل شده بود و واردکننده ها در مقابل اتهام 
واردات بيش از اندازه، همواره به مصرف شدن 
تمام واردات استناد مي کردند. از ابتداي سال 
گذشــته اما همه چيز بدتر و آشــفته تر شد. 
جهش قيمت برنج خارجي رقابت را از بين برد 
و مصرف کننده اي که حاال گزینه به صرفه اي 
براي انتخاب ندارد، ناگزیر کاهش مصرف را 

برگزیده است.

تغييرات قيمت برنج طي يك سال
جهش قيمت برنج خارجي از ابتداي پارسال 
آغاز شد. با تغيير پایه ارز واردات برنج از دولتي 
به نيمایي و به دنبال آن مشكالت تامين ارز 
براي واردکنندگان، واردات این کاال به شدت 
کاهش یافت؛ تا آنجا که براساس آمار موجود 
واردات در مقایســه با ســال۹8 به یك سوم 
کاهش یافت و ایــن افــت واردات در کنار 
افزایش نرخ ارز، قيمت را در بازار داخلي در 

مدت زماني کوتاه به 3برابر رساند.
 براســاس گــزارش مرکز آمار تــورم نقطه 
به نقطه برنج خارجي اســفندماه پارســال 
1۵0درصد، فروردین امسال 137.4درصد، 
اردیبهشــت ماه 1.6درصــد و خردادمــاه 
78.۵درصد بوده است. قيمت برنج وارداتي 
پيش از عيد امســال به نزدیكي برنج ایراني 
هم رسيد و رقم هاي باالتر از 30هزار تومان را 
دید؛ درحالي که متوسط قيمت ارقام وارداتي 
برنج تا اسفند ماه سال۹8 به استناد آمار ۹هزار 
تومان بود، اما برنج ایرانــي هم در این مدت 
از رشــد قيمت بي بهره نبوده است. آمارها از 

تورم 40درصدي برنج ایراني از ابتداي امسال 
حكایت دارد. 

رقــم 48.1درصدي تــورم نقطــه به نقطه 
براي برنج ایراني در فروردین امسال از رشد 
۵0درصدي قيمت هــا در بازار حكایت دارد. 
ميانگين باالي قيمت برنج ایراني، سال هاست 
بخشي از اقشار را به سمت مصرف برنج هاي 
وارداتي سوق داده اســت. فراتر از آمارهاي 
دولتي، قيمت بعضي از ارقام برنج ایراني در 
بازار خرده فروشــي به 40تا4۵هزار تومان 
رسيده و متوســط قيمت این برنج 3۵هزار 

تومان است.

ميزان واردات
نياز ســاالنه بازار ایران به برنج 3ميليون تن 
برآورد مي شــود که حجم توليد داخلي در 
بهترین شرایط تاکنون 2ميليون و400هزار 
تن بوده اســت؛ رکوردي که توليدکنندگان 
داخلي ســال۹۹ با تكيه بر شــرایط بسيار 
مناسب آب و هوایي 2ســال اخير کشور به 
آن دست یافتند، اما در شرایط عادي توليد 

داخلي کمتر از این مقدار است. 
دبير انجمن توليدکنندگان برنج در گفت وگو 
با همشهري، توليد برنج را در شرایط عادي 
بين 2ميليون و200 تا 2ميليون و2۵0هزار 
تن اعالم و پيش بيني  کرد سطح توليد امسال 
نيز از 2ميليون و2۵0هزار تن کمتر نباشد؛ 
آماري که درصــورت تحقق، باز نشــان از 
کســري 800تا۹00هزار تني بازار خواهد 

داشت.
 به گفته جميل عليزاده شایق، امسال کسري 
برنج 700تا7۵0هزار تن است که این کسري 
باید با واردات تامين شود، اما در آمار و ارقام 
واردات تناقضاتي وجود دارد. توليدکنندگان 
معتقدند فروردین و اردیبهشــت امســال 
یك ميليون تن برنج وارد کشــور شــده، اما 
آمار دیگر ســازمان ها با ایــن ارقام متفاوت 
است. براساس آماري که گمرك ارائه کرده، 
از ابتــداي فروردین ماه تــا 1۵تيرماه فقط 
86.3هزار تن برنج وارد و از گمرك ترخيص 

شده است. 
مقایسه آمار واردات امســال با مدت مشابه 
سال گذشته نشان مي دهد در مدت مشابه 
ســال قبل 227.6هزار تن برنج وارد شــده 
که 3برابر واردات امســال بوده است. براین 
اساس واردات برنج در سال جاري از نظر وزني 
6۹درصد کاهش داشــته و موجودي برنج 
گمرك هم اکنون بــه ميزان نگران کننده اي 

کاهش یافته است. 
براساس گزارش گمرك، ميزان برنج وارداتي 
موجود در گمرك و بنــادر به 37.1هزار تن 
مي رسد و تنها یك شــناور حاوي 1۵.1تن 
برنج وارداتي در حال تخليه این کاال در بندر 
چابهار است و از 26فروند کشتي منتظر در 

لنگرگاه هيچ کدام حاوي برنج نيست.

ذخيره برنج كافي نيست
انجمن واردکنندگان از اردیبهشــت امسال 
نســبت به افت واردات هشــدار داده بود و 
ميزان ذخایر را تنها براي 3 ماه جوابگو دانسته 
بود. مسيح کشاورز با تأکيد بر اینكه با توجه به 
خشكسالي امسال توليد داخل کاهش خواهد 
داشــت، کمبود در بازار را بســيار محتمل 
دانسته و از مسئوالن خواســته بود فارغ از 
هياهوي انتخابات به مشكل بازار برنج توجه 
کنند. در آن زمان ذخایر برنج 100تا1۵0هزار 
تن اعالم شد، اما پس ازآن هم روند واردات 

تغيير چنداني نكرد.
به گفته کشاورز، واردات برنج در بهار امسال 
در مقایســه با دوره هاي گذشــته، کاهش 
80درصدي داشــته که هميــن امر موجب 
کمبود برنج خارجي در بازار شــده است. او 
در گفت وگو با همشهري گفت: سال۹8 که 
مشكالتي مانند تأمين ارز نداشتيم، 7۹8هزار 
تن برنج خارجي وارد کردیــم؛ درحالي که 
امسال این رقم تاکنون به 80هزار تن رسيده 
و با کاهــش 80درصدي مواجه هســتيم. 
البته خرید برنج انجام شده و محموله ها در 
حال بارگيري است، اما این کشتي ها زماني 
به ایران مي رســند که در فصل ممنوعيت 
واردات هستيم و این مشكلي است که در نامه 
گمرك نيز به آن اشاره شده است. ممنوعيت 
واردات برنج از ابتداي مرداد آغاز مي شود و 
تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشــت، اما این 
ممنوعيت، چقدر بازار کشور و توليد داخلي 

را متاثر خواهد کرد؟ 

جنبه هاي رواني ممنوعيت واردات
مســئوليت تنظيم بازار برنج بعد از 2سال، 
اخيرا دوباره به وزارت جهادکشاورزي واگذار 
شــده و این وزارتخانه به ممنوعيت فصلي 
واردات برنج اصرار دارد. درحالي که براساس 
مذاکرات واردکنندگان با ستاد تنظيم بازار، 
این نهاد ممنوعيــت واردات فصلي برنج را 
در دستور کار داشــت؛ زیرا امسال با توجه 
به شرایط خشكسالي و امكان کاهش توليد 
محصول داخلي، کمبــود و افزایش قيمت 
برنج در بازار ایران قابل پيش بيني بود؛ چيزي 
که با توجه به قيمت هــاي کنوني مي تواند 
سفره خانوارهاي کم درآمد را بيش از پيش 

خالي کند. 
حال در شــرایطي که تامين امنيت غذایي 
باید در اولویــت تصميم گيري هاي دولتي 
باشد باید دید وزارت جهاد کشاورزي آیا در 
تصميم خود تجدیدنظر خواهد کرد یا خير. 
توليدکنندگان معتقدند زمان واردات تأثيري 
در توليد و ميزان برداشت ندارد و اگر به ميزان 
الزم واردات انجام شود حتي اگر وسط مرداد 
و تير هم برنج وارد کنند، مهم نيست و آنچه 

اهميت دارد توزیع برنج خارجي است.
آنها مي گویند اگر برنج وارداتي ذخيره شود 
و در پایان فصل برداشــت در بــازار توزیع 
شــود، نيازي به اعالم زمان مشخصي براي 
ممنوعيت واردات نيست و خيال توليدکننده 
در زمان برداشــت محصولش راحت است. 
اما آیا ميــزان توليد، ميزان ذخيره شــده و 
قيمت بــازار در حدي هســت کــه خيال 
مصرف کننده هــم راحت باشــد؟ در بازار 
مصرف، بنكداران مي گویند خریدار نيست، 
اما به نظر مي رسد نبود خریدار و افت تقاضا 
باید توجه دولت و مسئوالن صنفي را بيشتر 
به تعدیل قيمت ها و نظــارت همه جانبه بر 
بازار معطوف کند؛ نظارتي نه از جنس اعالم 
و ابالغ قيمت دستوري، بلكه از نوع جلوگيري 
از سوءاســتفاده و داللي و تقلب؛ چيزي که 
توليدکنندگان، آن را دليل قيمت باالي برنج 

در بازار اعالم مي کنند.

تازه ترین آمار هاي پژوهشكده پولي و بانكي  گزارش
نشان مي دهد تحریم ها بر شرکت هاي واردات 
محور اثر عميقي گذاشته و یكي از مهم ترین 
دالیل کاهش توليدات صنعتي از سال۹7 تا پارسال نزول 
توليد در این شــرکت ها بوده اســت. با این حال شاخص 
توليدات صنعتي از ابتداي امسال شروع به رشد کرده و در 
خرداد ماه هم با 7.4درصد افزایش مواجه شده اما هنوز هم 
سطح توليدات صنعتي به سطح قبل از تحریم ها باز نگشته 

است.
به گزارش همشهري، پژوهشكده پولي و بانكي، وابسته به 
بانك مرکزي، تازه ترین گــزارش ماهانه توليدات صنعتي 
را منتشر کرد. این گزارش نشــان مي دهد روند توليدات 
کارخانه هاي صنعتي بعــد از اعمال دور جدید تحریم هاي 
بين المللي در ســال13۹7 با نزول مواجه شد. این نزول تا 
فصل سوم 13۹8 ادامه داشــت. بعد از تجربه کاهش قابل 
توجه توليد در کارخانه هاي صنعتي، از فصل چهارم13۹8 
رشــد توليد بخش صنعت مثبت شــد. این رشد مثبت تا 
پایان ســال13۹۹ ادامه داشــت و در پایان سال13۹۹ به 
۵.4رسيد. در سال1400 رشد توليدات صنعتي همچنان 
ادامه پيدا کرد و در اردیبهشت ماه به نرخ رشد 6.8درصد و 
در خردادماه به رشد 7.6درصد  رسيد. اگرچه روند توليدات 
صنعتي در چند ماه گذشته افزایش یافته است، با این حال 
هنوز سطح توليدات کارخانه هاي صنعتي ایران به دوران 
قبل از تحریم ها و خروج آمریكا از برجام باز نگشته است. در 
این ميان تحریم ها بيشترین آسيب را به شرکت هاي واردات 

محور وارد کرده اند.

اثر تحريم بر شركت هاي واردات محور
آمار هاي پژوهشكده پولي و بانكي نشان مي دهد تحریم ها 
اثر عميقي بر شرکت هاي واردات محور داشته است.  یكي 
از مهم ترین دالیل کاهش توليدات صنعتي از ســال۹7 تا 
پارســال   در این کارخانه ها همين امر بوده است. علت آن 
است که شــرکت هاي واردات محور به واردات مواداوليه و 
قطعات وابستگي زیادي دارند؛ در نتيجه با اعمال تحریم ها 
در تامين مــواد و کاالي مورد نياز خود با مشــكل مواجه 

شده اند.
چون درجه وابســتگي به واردات در بيــن صنایع و حتي 
شرکت هاي مختلف، متفاوت است، طبيعتا مشكلي مانند 
تحریم که واردات را مختل مي کند بر صنایع وابسته تر اثر 
بيشــتري دارد. به این معنا که تحریم ها روي شرکت هایي 

که وابستگي وارداتي بيشتري دارند تأثير زیاد تري دارد.
این گزارش نشان مي دهد در ماه هاي گذشته تفاوت رشد 
شرکت هاي واردات محور با سایر شرکت ها قابل مالحظه 
بوده و کاهش رشــد توليد صنعتي در ماه هاي قبل عمدتا 
ناشي از کاهش رشد توليد شرکت هاي واردات محور بوده 
اســت. به گونه اي که در شهریور ماه شــرکت هاي واردات 
محور رشد منفي 12٫4درصدي داشته و  رشد شرکت هاي 
غيرواردات محور فقط منفي 1٫۵درصد بوده اســت. اما در 
مهرماه این شكاف رشــد کاهش یافته و رشد شرکت هاي 
واردات محور در این  ماه به طور متوســط فقط ۵٫۵درصد 
کمتر از سایر شرکت ها بوده است و این اختالف در دي ماه 
به 1٫۵درصد رسيده است و در بهمن ماه بعد از بيش از یك 
سال و نيم، رشد توليد شــرکت هاي واردات محور از رشد 
توليد شرکت هاي دیگر بيشتر شده است. از این رو مي توان 
گفت شرکت ها توانسته اند خود را با محدودیت هاي ناشي از 
تحریم ها وفق دهند و توليدات بر پایه واردات روند مثبتي 

داشته باشد. 
همچنين مي توان گفــت در ماه هاي اخير محدودیت هاي 
وارداتي مانع اصلي براي رشد توليد صنعتي نبوده است و 
متوسط رشد 2گروه شرکت با وابستگي شدید به واردات و 
سایر شرکت ها در زمستان۹8 کمتر از 2درصد بوده است. 
شوك به توليد ناشي از شيوع کرونا در شرکت هاي واردات 
محور اثر کمتري نسبت به سایر شــرکت ها داشته است. 
به گونه اي کــه در فروردین۹۹ توليد در شــرکت هایي که 
واردات محورتر بوده اند کمتر کاهش داشته است. در تمام 
ماه هاي سال13۹۹ رشد توليد شرکت هاي واردات محور 
از رشد توليد شرکت هایي که وابستگي کمتري به واردات 
دارند یا وابستگي ندارند، بيشتر بوده است. در اسفندماه این 
اختالف بيشتر نيز شده است و درحالي که شرکت هاي کمتر 

وابسته به واردات روند رشد با ثباتي داشته اند شرکت هاي 
واردات محور روند رشــد صعودي را تجربه کرده اند. همه 
اینها در حالي اســت که در اردیبهشــت ماه1400 تفاوت 
قابل مالحظه اي بين رشد این 2گروه وجود نداشت، اما در 
خرداد ماه دوباره رشد توليدات شرکت هاي واردات محور از 

سایر محصوالت پيشي گرفت.
پژوهشــكده پولي و بانكي در مورد صنایعي که با کاهش 
توليد و فروش مواجه شده اند تحليل کرده است: با توجه به 
تحریم هاي بين المللي و اینكه بسياري از صنایع زیر ظرفيت 
اسمي خود توليد مي کنند، مي توان این فرضيه را مطرح کرد 
که مهم ترین بازدارنده رشد توليد در بين صنایع، محدودیت 
در تقاضاي داخلي و خارجي است؛ از این رو بهبود در تقاضا 

مي تواند محرك رشد توليد به حساب بياید.

افت توليد كاالهاي نهايي
آمار ها نشان مي دهد تحریم ها گذشــته از آنكه مشكالت 
زیادي براي شــرکت هاي واردات محور ایجاد کرده است، 
به افت توليد کاال هاي نهایي هم منجر شــده اســت؛ زیرا 
براي توليــد کاالهاي نهایي باید بخشــي از مــواد و کاال 
وارد کشور شود. گزارش پژوهشــكده پولي و بانكي بانك 
مرکزي نشان مي دهد از اردیبهشت۹۹ به بعد، رشد توليد 
کاالهاي مصرفي به دليل محدودیت هاي وارداتي روي این 
محصوالت، بيشتر از رشــد کاالهاي واسطه اي بوده است. 
علت این محدودیت ها افزایش تحریم هــاي آمریكا عليه 
ایران، محدودیت ثبت سفارش و همچنين رشد قيمت ارز 
بوده که به ارزان تر شدن کاالهاي داخلي نسبت به کاالهاي 

وارداتي منجر شده است.
در خردادماه1400 نيز همين قاعده برقرار بوده و درحالي که 
رشــد توليد شــرکت هاي توليدکننده کاالهاي مصرفي 
13.۵درصد بوده، رشــد توليد شــرکت هاي توليدکننده 
کاالي واسطه به 2.8درصد رسيده که نشان دهنده اختالف 
بيش از 10واحد درصدي بين این دو اســت. رشــد توليد 
کاالهاي سرمایه اي نيز که در ماه هاي اخير نوسان زیادي 
داشته در خردادماه به حدود 2۹درصد رسيده است. رشد 

توليد این نوع کاالها در اردیبهشت ماه منفي بوده است.
طبق روایت پژوهشــكده پولي و بانكي، 2دليل براي افت 
بيشــترتوليد کاالهاي نهایي وجــود دارد. اول اینكه این 
محصوالت عموما واردات محور بوده و وابستگي به واردات 
دربين این محصوالت بيشتر از محصوالت واسطه اي است. 
دوم اینكه بازار هدف محصوالت واسطه اي عمدتا صادراتي 
است و از آنجا که رشــد صادرات با افزایش نرخ ارز صرفه 
بيشتري داشته است، طبيعي اســت که کاهش توليد در 
محصوالت واسطه اي به اندازه محصوالتي که بازارهدف آنها 
داخلي است باشد. روند کاهش توليد در سال۹7 در کاالهاي 

مصرفي به مراتب بيشتر از کاالهاي سرمایه اي است.

وضعيت متفاوت برخي از صنايع
با وجود آثار عميقي که تحریم ها بــر صنایع و کارخانه ها 
به جا گذاشــته اطالعات موجود نشان مي دهد روند توليد 
در کارخانه هــاي صنعتي رو به بهبود اســت. این روند در 
خرداد ماه امسال 7.6درصد رشــد کرده است. با این حال 
آمار ها نشان مي دهد، ميزان توليد در برخي صنایع هنوز به 
شرایط سابق یعني قبل از اعمال دور تازه تحریم ها بازنگشته 
اســت. مقایســه شــاخص توليدات صنعتي در بورس در 
خرداد ماه امسال نشان مي دهد ميزان توليدات شرکت هاي 
خودروساز، گروه دســتگاه هاي برقي و محصوالت غذایي 
به طور قابــل توجهي کمتر از خرداد13۹7 اســت. دونالد 
ترامپ 18اردیبهشت13۹7 از برجام خارج شد و این موضوع 
مشكالت زیادي از جنبه تامين مواداوليه و تامين قطعات 

براي این صنایع ایجاد کرد.
این اطالعات همچنين نشان مي دهد با وجود آنكه بخش 
زیادي از رشد توليدات صنعتي در خرداد ماه امسال ناشي 
از افزایش توليد شرکت هاي خودروساز نظير ایران خودرو 
و سایپا بوده اســت با این حال بخش عمده افزایش توليد 
این کارخانه ها به موجودي انبار تبدیل شده است. درميان 
شرکت هاي پتروشــيمي نيز شــرایط عكس اتفاق افتاده 
است. با وجود آنكه فروش این شرکت ها در ماه هاي گذشته 
افزایش یافته است اما رشد توليد به مرز صفر رسيده و حتي 

به سمت منفي پيش رفته است.

درحالي که گراني، بازار برنج را از مشتري خالي کرده،  نگراني ها درباره کاهش ذخایر 
برنج و افت توليد و واردات در حال افزایش است

 تازه ترین آمار هاي پژوهشكده بانك مرکزي نشان مي دهد کارخانه هایی که براي توليد
مواداوليه و کاال وارد مي کنند، بيشترین آسيب را از تحریم دیده اند

اثر عميق تحريم بركارخانه هاي واردات محورشليك قيمت ها به مشتريان برنج  رشد 360درصدي 
سرمايه گذاري غيرمستقيم در بورس

جمعيت مشارکت کنندگان در صندوق هاي سرمایه گذاري از 
مرز 10ميليون نفر عبور کرد

آمار ها نشان مي دهد در یك سال گذشته تعداد مشارکت کنندگان 
در صندوق هاي سرمایه گذاري 360درصد رشد کرده است. این 
خبر را روز گذشــته مدیر نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس 
هم تأیيد کرد و گفت: جمعيت دارندگان واحدهاي)یونيت هاي( 
صندوق هاي سرمایه گذاري از مرز 10ميليون نفر عبورکرده است.

به گزارش همشهري، رشد نماگر هاي بازار سهام در سال گذشته 
به ورود تعداد زیادي از ســرمایه گذاران به بازار سهام منجر شد. 
درکنار رشد جمعيت ســهامداران، جمعيت سرمایه گذاراني که 
به طور غيرمستقيم و از طریق صندوق ها در بورس سرمایه گذاري 
مي کنند هم افزایش یافته است. اطالعات موجود نشان مي دهد 
جمعيت سرمایه گذاراني که در صندوق ها، سرمایه گذاري کرده اند، 
از 2ميليون و184هزار نفر در پایان سال۹8 به 10ميليون و200هزار 

نفر رسيده است. 
رشــد تعداد ســرمایه گذاران در حالي اتفاق افتاده است که در 
ســال هاي ابتدایي تاســيس این صندوق ها اســتقبال چنداني 
از این صندوق ها نشــد و در طول چند سال گذشــته نيز تعداد 
ســرمایه گذاران این صندوق ها تقریبا ثابت بــود. صندوق هاي 
سرمایه گذاري ابزاري هستند که زمينه سرمایه گذاري غيرمستقيم 
را در بورس فراهم مي کنند. در اغلب بازار هاي سهام پيشرفته بخش 
زیادي از مــردم از طریق این صندوق ها به صورت غيرمســتقيم 
در بورس سرمایه گذاري مي کنند. براي ســرمایه گذاري در این 
صندوق ها بــه دانش مالــي و تخصص حرفه اي نيازي نيســت. 
صندوق هاي ســرمایه گذاري مي توانند با جمع آوري منابع مالي 
خرد، این منابع مالي را به نيابت از صاحبان نقدینگي در بازار سهام 

سرمایه گذاري کنند.

افزايش جمعيت سهامداران صندوق ها
ميثم فدایي، مدیر نظارت بر نهادهاي 
مالي سازمان بورس دیروز با بيان اینكه 
جمعيت سرمایه گذاران این صندوق ها 
از مرز 10ميليون و200هزار نفر عبور 
کرده، درباره دالیل افزایش اســتقبال 
از این صندوق ها به همشــهري گفت: 
علت اینكه مردم براي ســرمایه گذاري در این صندوق ها اشتياق 
نشــان داده اند به عوامل مختلفي بازمي گردد؛ نكته اول این است 
که کانال هاي دسترسي به صندوق هاي ســرمایه گذاري نسبت 
به گذشته افزایش یافته و توسعه پيدا کرده است. به این معنا که 
سرمایه گذاران اکنون مي توانند به راحتي از طریق شعب بانك ها 
و همينطور اپليكيشن ها، یونيت هاي این صندوق ها را خریداري 

کنند.
او افزود: علت دیگر رشــد تعــداد ســرمایه گذاران صندوق هاي 
ســرمایه گذاري این اســت که مردم به این نتيجه رسيده اند که 
خودشان فرصت و وقت کافي براي تحليل و خرید و فروش سهام 
را ندارند در نتيجه ترجيح داده اند که به جاي حضور مستقيم در 
بورس از طریق صندوق ها در بورس سرمایه گذاري کنند. به گفته 
او یكي دیگر از دالیل افزایش تعداد سرمایه گذاران صندوق هاي 
سرمایه گذاري عملكرد مطلوب این صندوق ها از نظر سودآوري در 
سال گذشته است که مردم را براي سرمایه گذاري در این صندوق ها 
ترغيب کرده اســت. او اضافه کرد: پذیره نویســي صندوق هاي 
سرمایه گذاري دارا و پاالیش یكم در سال گذشته نيز در افزایش 

تعداد سرمایه گذاران این صندوق ها مؤثر بود.

تركيب صندوق ها
او با بيان اینكه هم اکنون 300صندوق ســرمایه گذاري در بورس 
حضور دارند که ارزش روز آنها بيش از ۵13هزار ميليارد تومان است 
اضافه کرد: ارزش روز صندوق هاي سرمایه گذاري با درآمد ثابت به 
3۵0هزار ميليارد تومان و ارزش روز صندوق هاي سرمایه گذاري 
در سهام به ۵6هزار ميليارد تومان رسيده است، همچنين ارزش 
دارایي صندوق هــاي بازارگرداني نيز به 87هــزار ميليارد تومان 

رسيده است.
مدیر نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس درباره ترکيب دارایي 
صندوق هاي ســرمایه گذاري با درآمد ثابت گفــت: از جمع کل 
دارایي هاي صندوق هاي ســرمایه گذاري با درآمد ثابت ۵0هزار 
ميليارد تومان به سهام و 1۵0هزار ميليارد تومان به سپرده بانكي 
اختصاص پيدا کرده ضمن اینكــه ارزش کل اوراق بدهي موجود 
در صندوق هاي ســرمایه گذاري از 170هزار ميليارد تومان عبور 

کرده است.

فعاليت در بازار اوراق بدهي دولتي
فدایي در پاسخ به این پرســش که صندوق هاي سرمایه گذاري 
تا چه ميزان اوراق بدهــي دولت را خریــداري مي کنند، گفت: 
40درصد اوراق دولتي را صندوق هاي با درآمد ثابت مي خرند و این 
صندوق هاي با درآمد ثابت براي اعضاي خود سود ماهانه تقسيم 
مي کنند؛ اما در مورد صندوق هاي سهامي و صندوق هاي مختلط 
با افزایش قيمت واحدهاي سرمایه گذاري )یونيت ها( سودي نصيب 

دارندگان این واحدها مي شود.

ويژگي هاي صندوق ها
او درباره نحوه سرمایه گذاري غيرمستقيم در بورس گفت: با توجه 
به اینكه اکثر مردم قدرت تحليل سهام و بازار را ندارند یا وقت کافي 
براي تحليل بازار را ندارند از طرفي با توجه به اینكه هزینه معامالتي 
در روش سهامداري مستقيم باالســت و در صندوق ها این هزینه 
کمتر است بنابراین توصيه مي شود کســاني که تازه مي خواهند 
وارد بازار شــوند به روش غيرمســتقيم و از طریق صندوق ها در 
بازار سرمایه حضور پيدا کنند. فدایي در مورد مدیریت صندوق ها 
تأکيد کرد: با توجه به اینكه مدیران سرمایه گذاري در صندوق ها 
به تأیيد حرفه اي سازمان بورس مي رســند و صالحيت آنها باید 
تأیيد شود، افراد حرفه اي در این صندوق ها قرار مي گيرند. فدایي 
درباره اینكه آیا امكان زیان مردم در صندوق ها وجود دارد، گفت: 
در صندوق هاي سرمایه گذاري در ســهام امكان زیان وجود دارد 
اما احتمال سوخت کل سرمایه وجود ندارد چون این صندوق ها 
پشتوانه دارند. بخش عمده اي از پشــتوانه این صندوق ها سهام 

موجود بازار است. 
همچنين در مورد صندوق هاي سپرده گذاري پول ها توسط متولي 
حسابرسي چك مي شــود و در صندوق هاي با درآمد ثابت ضامن 
نقدشــوندگي که معموالً بانك ها هســتند وجود دارد. البته در 
صندوق سهامي، ضامن نقدشوندگي وجود ندارد و امكان سود و 

زیان در آن وجود دارد.

فرخنده رفائي
خبرنگار
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با شروع فصل گرما و افزايش 
مصرف برق، خشكسالي روي گزارش

ديگر خود را نشان داد. كاهش 
آورد آب رودخانه ها و ذخيره پشت سدها، 
توليد برق در نيروگاه هاي برقابي را به ميزان 
قابل توجهي كاهش داد تا جايي كه به  گفته 
مديرعامل شركت توانير، براي همه استان ها 
ســقف مصرفي تعيين و قرار شد اگر از اين 
سقف عبور كردند، احتمال وقوع خاموشي 
در آنها باشد. اين گفته هاي »محمدحسن 
متولــي زاده« در حالي مطرح شــد كه در 
هفته هاي گذشته تقريبا شهر يا استاني نبود 
كه بي توجه به سقف مصرف، با خاموشي هاي 
بابرنامــه  يــا بي برنامــه مواجــه نشــود؛  
خاموشــي هايي كه بيشــتر از همه در قم، 
زنجــان، تهــران، البــرز، خوزســتان، 
سيستان وبلوچســتان، هرمــزگان، ايالم، 
بوشهر، گلستان، مازندران، گيالن و سمنان 
تجربه شــدند و در اســتان هاي جنوبي و 
گرمسير بيشتر به چشم آمدند. به گزارش 
گروه ايرانشهر، اين خاموشي ها در شرايطي 
با تكرار كمتر در اغلب شهرها ادامه دارند كه 
بررسي هاي همشهري نشان مي دهد همه 
استان ها كم يا زياد نيروگاه هاي برق دارند 
كه در اين شرايط خاموشي براي شهروندان 
پذيرفتني نيســت. هرچند بر اساس اعالم 
توانير، اين روزها شاهد افزايش 20درصدي 
مصرف برق و فاصله 10هزار مگاواتي توليد 

و مصرف برق هستيم.

نيروگاه هاي خورشيدي و توليد انرژي 
پاك

11نيروگاه خورشــيدي در ايالم با ظرفيت 
ساالنه 190ميليون كيلووات فعال هستند. 
عالوه بر آن، نيروي برق ايالم از خوزستان، 
كرمانشــاه و لرســتان تامين مي شود. در 
اســتان همدان هم يك نيــروگاه حرارتي، 
2نيــروگاه متوســط خورشــيدي، چند 

نيروگاه خورشــيدي كوچك با توليد برق 
200 تا 400مــگاوات و 3نيــروگاه ديزلي 
فعال هســتند. نيروگاه شهيدمفتح همدان 
كل برق مصرفي اســتان را تأمين مي كند 
و بقيه توليــد آن در اســتان هاي همجوار 
مصرف مي شــود. كهگيلويه وبويراحمد هم 
هرچند استاني كوهستاني در جنوب غربي 
ايران اســت، اما برنامه ريزي هايي را براي 
توليــد برق خورشــيدي با كمك عشــاير 
در دســت اجــرا دارد. از ســال95 به بعد، 
970دســتگاه آبگرمكن خورشــيدي در 
84روســتا و منطقه ســخت گذر به صورت 
رايگان نصب شده  اســت. سال گذشته هم 
7ميلياردو900ميليون ريــال اعتبار براي 
خريد 100دســتگاه آبگرمكن خورشيدي 
بــه اين اســتان اختصــاص يافــت. البته 
نيروگاه هاي زنجيره اي ياســوج توان توليد 
16.9مگاوات برق را دارند و بخشــي از نياز 

استان را تامين مي كنند.
يزد در مركز ايران هم با وجود چند نيروگاه 
توليد برق رويكرد خوبي به ســوي توسعه 
توليد برق از انرژي خورشــيدي داشــته 
است. اكنون در استان يزد 4نيروگاه سيكل 
تركيبي، يك نيــروگاه گازي، نيروگاه هاي 
خورشــيدي و توليد پراكنــده، درمجموع 
با قدرت اســمي 2798مــگاوات، فعاليت 
مي كننــد. اين اســتان به دليــل موقعيت 
جغرافيايي و واقع شــدن در مركز كشور، با 
4استان اصفهان، كرمان، خراسان جنوبي و 
فارس از طريق شبكه برق سراسري در حال 

تبادل انرژي است.
همچنين بزرگ ترين نيروگاه خورشــيدي 
شمال غرب كشــور نيز در شهرستان ابهر 
استان زنجان فعال و ظرفيت توليد ساالنه 
اين نيروگاه 11هزارمگاوات بر ساعت است.

در ســمنان هم گام هايي براي توليد انرژي 
پاك برداشته شده است. نيروگاه هاي استان 
توليد كمتر از مصرف مردم در شرايط پيك 

مصرف دارند و به همين دليل بخشي از برق 
مورد نياز اين اســتان از مازندران و تهران 
تأمين مي شــود. به همين دليل ده ها طرح 
مربوط به توليد برق از انرژي خورشيدي در 

اين استان درحال اجراست.

توليد مازاد برق
هم اكنون توان توليد برق در اردبيل بيش از 
دوبرابر ميزان مصرف برق اين استان است. 
برق استان عمدتا از نيروگاه سبالن، نيروگاه 
آبي مغان و چند نيروگاه كوچك خورشيدي 
تاميــن مي شــود. البته شهرســتان هاي 
شــمالي اســتان مانند گرمي، بيله سوار، 
پارس آبــاد و اصالن دوز از بــرق وارداتي از 

جمهوري آذربايجان استفاده مي كنند.
شهرســتان هاي اروميــه، ماكــو، خوي، 
سلماس، نقده، مهاباد، مياندوآب و بوكان در 
آذربايجان غربي هم نيروگاه توليد برق دارند 
و در مجموع 10نيروگاه توليد برق در استان 
وجود دارد. اين استان زماني كه فشار بار در 
شــبكه توزيع وجود ندارد، به عنوان استان 
معين در تامين برق اســتان هاي همجوار 
نيز عمل مي كند، اما امسال با افزايش دما و 
كمبود منابع آبي در اين حوزه دچار مشكل 

شده  است.
مازندران هم 28نيروگاه بزرگ و كوچك 
دارد كه در مجمــوع 2996مگاوات توان 
توليد دارند، اما ميزان توليد اين نيروگاه ها 
در مجموع بيــن 2500 تا 2600مگاوات 
است كه بخشــي از نياز مازندران و چند 
اســتان همســايه را تأمين مي كنند. در 
اين ميــان بزرگ ترين نيروگاه اســتان، 
نيروگاه 22214مگاواتي شهيد سليمي 
نكا نقش مهمي در پايداري شــبكه برق 
كشــور دارد. برق توليدي مازندران وارد 
شــبكه سراسري مي شــود كه بخشي از 
آن بسته به شرايط مصرف به استان هاي 
تهران، سمنان، گلستان و خراسان شمالي 

منتقل مي شود.
برق گيالن هم از 11نيروگاه تامين مي شود. 
اين نيروگاه هــا نه تنها نياز بــرق گيالن را 
برآورده مي كنند، بلكه بــرق توليدي آنها 
به 4استان مجاور شــامل تهران، مازندران، 
زنجان و آذربايجان شرقي نيز صادر مي شود. 
نيروگاه هاي اســتان خراســان رضوي در 
شمالي شرقي هم هم اكنون 2800مگاوات 
برق توليد مي كنند كه در شــرايط عادي، 
توانايي تامين برق كل استان و در بسياري از 
مواقع، توليد مازاد نيز دارند. نيروگاه سيكل 
تركيبي شيروان، نيروگاه اصلي توليد برق 

 همشهري منبع تامين برق هر استان، چرخه اين انرژي در ميان شهرهاي مختلف 
و كمبود يا مازاد توليد برق را در استان هاي مختلف بررسي كرده است 

سالمتنقشهتأمینوکمبودبرقدراستانها

كرونا دلتــا بــا تاخت وتاز از 
جنــوب كشــور حركت كرد 
و با آلوده كردن اســتان هاي 
مركزي، حاال در نوار غربي و شــمال شرق كشور جوالن مي دهد. 
درحالي كه هرمزگان، بوشــهر و سيستان وبلوچستان آمار باالي 
مرگ ومير و ابتال بر اثر كرونــا را اعالم مي كنند و بيماري در يزد و 
كرمان تمايلي به كاهشي شدن ندارد، اردبيل، آذربايجان غربي و 
از سوي ديگر گلستان با افزايش شدت كرونا مواجه هستند و بيم 
آن مي رود كه استان هايي كه هنوز شهرهاي زرد و نارنجي دارند 

هم بحراني شوند.

13شهرستان قرمز در گلستان
روند ابتال به كرونا در گوشه شمال شــرقي كشور يعني گلستان 
هرچه بيشتر صعودي مي شــود. رئيس علوم پزشكي گلستان به 
همشهري مي گويد: افزايش ابتال به كرونا در استان از 2هفته قبل 
آغاز شده و از هفته قبل به سرعت ابتال افزوده و موجب شده در يك 

هفته 500نفر ديگر در استان بستري شوند.
عبدالرضا فاضل با بيان اينكه 13شهرســتان در گلســتان قرمز 
هســتند، ادامه مي دهد: در اســتان ما همانند ديگر نقاط كشور 
نوع اصلي بيماري دلتاست كه ســرعت انتقال زيادي دارد. حاال 
نگراني ما عيد قربان است كه اهل سنت بسيار به آن عالقه مندند 
و ممكن است افزايش رفت وآمد مردم روند ابتال را از آنچه هست 

وخيم تر كند.
وي مي افزايد: هم اكنون گلستان كمبود تخت و امكانات ندارد، اما 
اگر ابتال به همين شكل افزايشي بماند، ممكن است اين مشكالت 

نيز در استان پديد  آيد.

روند كند افزايش در اردبيل
گوشه غربي كشور و در اردبيل مركز استان قرمز است؛ وضعيتي كه 

مي تواند موجب بروز بحراني در اين بخش از كشور شود.
معاون بهداشــتي علوم پزشــكي اردبيل به همشهري مي گويد: 
هرچند روند بيماري در استان حالت صعودي پيدا كرده است، اما 

سرعت اين روند زياد نيست.
بابك نخستين با بيان اينكه در هفته آينده واكسيناسيون در اين 
اســتان افزايش خواهد يافت، ادامه مي دهد: البته ترس از شروع 
پيك جديد در استان وجود دارد و چون اردبيل استاني مسافرپذير 
اســت ممكن اســت بيماري افزايش يابد و به همين دليل بايد 

مراقبت هاي بهداشتي نيز از سوي مردم بيشتر رعايت شود.

افزايش بيماري در قزوين
در نقطه اتصال غرب و شمال كشــور به هم، 4شهرستان استان 
قزوين يعني قزوين، بوئين زهرا، البرز و تاكســتان قرمز هستند. 
افزايش تعداد بيماران در اين نقطه از كشور نگران كننده است زيرا 
مي تواند وضعيت استان هاي غربي آن را كه اكنون زرد و نارنجي 

هستند، بحراني كند.
معاون بهداشتي علوم پزشــكي قزوين به همشهري مي گويد: در 
شبانه روز گذشته تعداد بستري هاي كرونايي استان 400نفر بود، 
گرچه اين تعداد بيمار نسبت به پيك قبلي 50درصد كمتر است، 

اما به دليل داشتن روند روبه افزايش مي تواند خطرناك باشد.
جالل رحماني با بيان اين نكته كه در روزهاي گذشــته متوسط 
فوتي هاي اســتان كمتر از 5نفر بوده اســت، مي افزايد: تجمعات 
انتخابات شوراها در خرداد و رعايت نكردن پروتكل هاي بهداشتي 
موجب شده است كه وضعيت دوباره در اســتان بحراني شود. از 
سوي ديگر قزوين شديدا وابسته به تهران و البرز است. از يك سو 
مهندسان شهرك هاي صنعتي استان ســاكن تهران هستند و از 
سوي ديگر بســياري از اهالي آبيك در البرز كار مي كنند. همين 
موضوع موجب شــده اســت هرگاه وضعيت تهران و البرز قرمز 

مي شود استان ما هم به سرعت بحراني شود.

پرستاري كردن اعضاي هيأت علمي 
شهرهاي بسياري در استان كرمان قرمز هستند. كرمان، جيرفت، 
سيرجان، شهر بابك، بم، زرند، شهداد و رفسنجان با كرونا درگيرند 
و تعداد بيماران هر روز بيشتر مي شود. در اين ميان در بم كمبود 
امكانات هم مشــكل آفرين شده اســت. به گفته رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي بم در شرق اســتان، در نتيجه مراجعه زياد بيماران 
كرونايي بيمارستان اين شهر با كمبود تخت و محل تخت بستري 
و همچنين نيروي پرستار مواجه شده است، به گونه اي كه اعضاي 
هيأت علمي دانشــگاه مجبور شــده اند در بيمارستان خدمات 

پرستاري ارائه دهند.
مازيار اويســي مي افزايد: هم اكنون بزرگ ترين معضل ما كمبود 
فضاي بستري است تا حدي كه مجبور به تخليه تجهيزات بخش 

آندوسكوپي بيمارستان شده ايم.
وي ادامه مي دهد: با توجه به شــدت واگيرداربودن سويه جديد 
ويروس كرونا با تغيير سن فوتي ها از باالي60سال به 30تا40سال 

حتي بدون بيماري زمينه اي مواجه هستيم.

افزايش بيماران تنفسي
در ادامه روند افزايشي بيماران در آذربايجان غربي، بستري شدگان 
سندروم حاد تنفسي اين استان به 725نفر رسيده است. به گفته 
جواد آقازاده، رئيس دانشگاه علوم پزشــكي آذربايجان غربي در 
شبانه روز گذشته 351نفر در آذربايجان غربي به كرونا مبتال شده 
و 162نفر از آنان در مراكز درماني بستري شده اند. همچنين 2نفر 

نيز در اين استان بر اثر كرونا فوت كرده اند.
       

با توجه به افزايش سرعت ابتال به بيماري در استان هاي مختلف 
به نظر مي رسد در ساير شهرهاي زرد و نارنجي نيز با بحران مواجه 
خواهيم شد و براي دچارنشدن به اين وضعيت بايد از همين حاال 

كاري كرد.

آغاز تير امسال بود كه اتحاديه سنگ بران لرستان اعالم 
كرد با تداوم ركود در بازار سنگ لرستان و همچنين 
خام فروشــي اين محصول تعداد واحدهاي صنفي 
سنگ بري تعطيل شده در اين استان به 300واحد رسيد و حدود 3هزار كارگر مشغول به اين 
حرفه در سراسر استان بيكار شده اند.برخوردار نبودن از تكنولوژي روز و فرسودگي تجهيزات، 
كمبود و نبود منابع اوليه در واحدهاي ســنگ بري داخل استان، گراني كرايه حمل سنگ، 
نبود بازار فروش، فرسودگي تجهيزات واحدهاي سنگ بري و در نهايت نبود حمايت دولت، 
افزايش 5برابري تعرفه حمل ونقل سنگ همچنين افزايش تعرفه برق از مواردي است كه از 
سوي صنعتگران اين پيشه به عنوان عامل تعطيلي 300واحد از مجموع 450واحد سنگ بري 
اين استان مطرح مي شود. رئيس اداره كل صنعت، معدن و تجارت لرستان نيز شرايط بغرنج 
واحدهاي اين گروه صنفي را مي پذيرد. با اين حال بهزاد منصوري شــرايط ركود و تعطيلي 

گسترده را به معناي ورشكستگي كامل صنعت سنگ در اين استان نمي داند.
او مي گويد: معتقديم سنگ لرستان مي تواند در داخل استان ارزش افزوده توليد كند، اما اين 
خام فروشي است كه بالي جان اين صنعت شده. در برنامه اي كه با مجموعه وزارتخانه داشتيم 
مجوز 50واحد سنگ بري صادراتي را گرفتيم كه اميدواريم بتوانيم با توجه به شرايط فعاالن 

اين حوزه و تقاضاهايي كه در مجموع شهرستان هاي ما هست اين تعداد را اجرا كنيم.
منصوري با اعالم اين خبر كه طرح ايجاد پايانه صادراتي سنگ نيز براي بهبود شرايط فعاالن 
اين حوزه در دستور كار است، ادامه مي دهد: توسعه صادرات سنگ را هم به عنوان دستور كار 
ويژه توسط بهره بردار دنبال مي كنيم. اميدواريم اين برنامه در شهرستان هايي كه مستعد توليد 

و صادرات سنگ هستند به بهترين شكل پيگيري شود.
وي مي افزايد: يكي از وظايف شــركت ها و هلدينگ هاي سازمان هاي توسعه وزارت صمت، 
بازسازي و نوسازي واحدهاســت. اميدواريم با انجام اين كار بتوانيم از ظرفيت منابع مالي و 
تكنولوژي اين شركت ها استفاده و زمينه اي ايجاد كنيم كه هم كارگران به كارشان بر گردند 
و هم اشتغال بيشتري در استان ايجاد شود. رئيس اداره كل صنعت، معدن و تجارت لرستان 
با تأكيد بر اينكه صنعت ســنگ يكي از مهم ترين نقاط قوت لرستان است، مي گويد: تالش 
مي كنيم با ارائه خدمات مناسب براي ورود مجموعه فعاالن اين حوزه زمينه جذب فعاالن 
اقتصادي را به استان فراهم كنيم. منصوري با بيان اينكه تامين منابع مالي الزم براي توسعه 
استخراج سنگ نيز در دستور كار قرار دارد، اضافه مي كند: مجوزهاي مورد نياز براي اين كار 
دريافت شده است. همچنين قصد داريم با حمايت همه جانبه از فعاالن استاني زمينه اي را 

فراهم كنيم كه بتوانند در اين حوزه فعاليت اقتصادي داشته باشند.

جلسه شوراي هماهنگي فرهنگي اهواز با حضور مديران مناطق هشت گانه، 
مسئوالن امور ارتباطات مناطق هشت گانه و معاونان فرهنگي-اجتماعي شهري

مناطق برگزار شد. به گزارش همشهري، قائم مقام شهردار اهواز در اين جلسه 
گفت: روابط عمومي هاي مناطق و سازمان ها بايد در ثبت وقايع ملي و مذهبي براساس 

زمانبندي مشخص شده در تقويم مناسبتي اهتمام جدي داشته باشند. 
عبدالرضا سعيدي نيا، ادامه داد: امسال با هماهنگي ستاد ملي مبارزه با كرونا و اخذ مجوز 
و تأكيدات علما و هيئت هاي مذهبي، اين برنامه را باشكوه و عظمت بيشتري نسبت به 
سال هاي گذشته برگزار خواهيم كرد. معاون شهردار و رئيس سازمان فرهنگي اجتماعي 
ورزشي شهرداري اهواز نيز تصريح كرد: قرار است شوراي فرهنگي شهرداري در كالنشهر 
اهواز راه اندازي شود و در سطح مناطق و ســازمان ها يك پيش برنامه و بعد از آن يك كار 
جمعي و كار نظارتي براي اين مناطق و سازمان ها داشته باشيم تا به همراه يك چك ليست 
نظارتي بر روند كار و فعاليت آنها نظارت شود. مســعود اميني اضافه كرد: در شهرداري 
كارهاي مربوط به درونداد سازمان ها را رويت مي كنيم. اين مجموعه ها مي توانند كارهاي 

تكميلي برونداد سازمان ها را انجام دهند. 

پيشروي دلتا كرونا به سمت شمال غرب

تنش هاي آبي و اعتراض  مردم، كشاورزان و دامداران 
به ويژه در مناطق پايين دســت كرخــه و كارون در 
شرايطي ادامه دارد كه اســتاندار خوزستان از ارائه 
مصوبه هايي براي كاهش تنش آبي در هيأت دولت خبر مي دهد و از سوي ديگر، ستاد اجرايي 
فرمان امام و شركت آب و فاضالب خوزستان تفاهمنامه اي براي رفع تنش آبي در 471روستا 

امضا مي كنند؛ اتفاقي كه انگار نوشداروي بعد از مرگ سهراب است.
بنا بر اعالم استانداري خوزستان، مبلغ اين تفاهمنامه 150ميليارد تومان است كه 50ميليارد 

تومان از اين مبلغ را ستاد اجرايي فرمان امام و 100ميليارد تومان را دولت تامين مي كند.
رئيس آبفاي خوزستان در اين باره به همشهري مي گويد: تفاهمنامه بين ما و بنياد بركت روز 
گذشته )يكشنبه( و با موضوع تكميل پروژه هاي مجتمع آبرساني روستايي نيمه كاره امضا شد.

»محمدرضا كرمي نژاد« با بيان اينكه هرچند روستا به صورت مشترك يك مجتمع آبرساني 
دارند، مي افزايد: روســتاهاي تعيين شده در اين تفاهمنامه بيشــتر در حاشيه كرخه و در 
13شهرستان استان هستند. براي تكميل مجتمع هاي آبرساني اين روستاها 150ميليارد 
تومان نياز اســت كه بنياد 50ميليارد تومان آن را تقبل كرد. بقيه اين اعتبار از محل اعتبار 
دولتي عمراني كه در قالب اعتبار خشكسالي، رفع تنش آبي و... در اختيار ما قرار مي گيرد، 

تامين خواهد شد.
او بازه زماني تعريف شــده براي حل مشكل اين تعداد روســتا را 9 ماه اعالم مي كند و ادامه 
مي دهد:  همچنين پيشنهادهاي مطرح شــده در جلسه ستاد بحران خوزستان كه با حضور 
هيأت اعزامي از سوي دولت برگزار شده بود، روز گذشته در هيأت دولت مطرح شد. در اين 
جلسه قرار شــد كه 200ميليارد تومان به رفع تنش آبي روستاها اختصاص يابد تا مجموع 
اعتبار ما براي سال جاري به 800ميليارد تومان برسد. اخبار رسيده از سوي هيأت دولت نشان 

مي دهد با اين اعتبار موافقت شده است.
رئيس آبفاي خوزستان در بخش ديگري از صحبت هاي خود توضيح مي دهد كه تنش هاي آبي 
در حاشيه كرخه طي روزهاي گذشته به شدت كاهش يافته است. او مي گويد: آب آشاميدني 
حدود 100روستا مشكل جدي داشت كه به شكل هاي مختلف سعي كرديم تنش ها را كاهش 
دهيم. عمده مشكل روستاييان تامين آب آشاميدني دام هاي سبك و سنگين بود كه با اجاره 

تانكرهاي آبرساني سيار مشكالت تا حدودي بهبود يافته است.
استاندار خوزستان هم با اشــاره به مذاكره خود با نماينده ستاد اجرايي فرمان حضرت امام  
تأكيد كرده بود كه 50 درصد از اعتبار تفاهمنامه در روزهاي آينده تخصيص داده مي شود؛ 
همچنين تانكر آبرساني براي مناطقي كه با تنش آبي روبه رو هستند از سوي اين ستاد تهيه 

خواهد شد.

در خراسان شمالي هم 1434مگاوات برق 
توليد مي كنــد كه بيــش از 4برابر مصرف 
برق استان اســت و برق توليدي آن عالوه 
بر خراسان شمالي، در اختيار ساير استان ها 

قرار مي گيرد.
در بيــن اســتان هاي نيمه شــمالي امــا 
آذربايجان شــرقي اوضــاع خوبــي ندارد؛ 
به طوري كه هرچنــد برق اين اســتان از 
نيروگاه هاي حرارتي تبريز، ســهند بناب، 
هريس و صوفيــان تامين مي شــود، اما با 
كمبود 10هزارمگاواتــي توليد برق مواجه 
است. اين استان در ســال هاي اخير يكي 
از واردكنندگان عمده برق از اســتان هاي 

همجوار بوده  است.
نيروگاه هاي خراسان جنوبي هم هم اكنون 
550مگاوات برق توليــد مي كنند و ميزان 
مصرف كل اســتان نيز حدود 350مگاوات 
اســت و مازاد توليد اســتان وارد شــبكه 

سراسري توزيع برق كشور مي شود.
براساس اعالم شــركت توزيع نيروي برق 
گلســتان، برق مصرفي اش را بــدون نياز 
به اســتان هاي همجــوار و از نيروگاه هاي 
چهارگانه خــود تامين مي كنــد. نيروگاه 
علي آباد كتــول، مراوه تپه، راميان و گرگان 
4نيروگاهي هستند كه بر پايه گاز يا سوخت 
جايگزين مازوت فعاليت مي كنند. قزوين هم 

از استان هايي به حساب مي آيد كه وضعيت 
نسبتا مناسبي دارد. نيروگاه سيكل تركيبي 
شهيد رجايي قزوين مي تواند ساالنه بيش 
از 12ميليارد كيلووات ساعت برق به شبكه 
توزيع كشــور تحويل دهد. ظرفيت توليد 
برق در كرمانشاه هم روزانه به 3850مگاوات 
مي رســد كه از اين ميــزان 800مگاوات 
روزانه در استان مصرف مي شود. 8نيروگاه 
كرمانشاه ســهم مهمي در پايداري شبكه 

سراسري برق درغرب كشور دارند.

استان هاي وابسته به شبكه سراسري
سيستان وبلوچستان به شــبكه سراسري 
برق كشور متصل است و برق مصرفي خود 
را از اين شــبكه دريافت مي كنــد. اكنون 
ميزان مصرف برق اســتان در اوج مصرف، 
هزارو691مگاوات است و ميزان توليد برق 
در نيروگاه هاي اســتان به 1080مگاوات 
مي رســد و كســري نياز اســتان از شبكه 

سراسري برق كشور تامين مي شود.
تامين بــرق موردنياز البــرز از نيروگاه هاي 
مختلف كشور انجام مي شود و هر ماه سهمي 
از نيروگاه هاي سراسر كشــور به اين استان 
تعلق مي گيرد، اما نيروگاه منتظرقائم فرديس 
از مهم ترين نيروگاه هاي كشــور اســت كه 
20درصد از برق استان هاي تهران و البرز و 

3درصد از برق كشور را تأمين مي كند.
چهارمحال وبختياري هم يك نيروگاه بزرگ 
توليد برق در محل سد كارون4 دارد كه در 
زمان كاهش توليد، برق خود را از شــبكه 

سراسري تامين مي كند.
مهم تريــن منبع توليــد برق در اســتان 
كردســتان نيز نيــروگاه ســيكل تركيبي 
سنندج با ظرفيت توليد هزارمگاوات است. 
همچنين تامين برق كردســتان از شبكه 
سراســري و از همدان، آذربايجان غربي و 

كرمانشاه انجام مي شود.
در ســوي ديگر كشــور، روان شدن آب در 
زاينده رود جان تازه اي به كالبد نيروگاه هاي 
برق اصفهان دميده است و در روزهاي اخير 
توليد برق در اين اســتان به 3791مگاوات 
رسيده. اين اســتان اما به دليل كم بارشي 
در زمستان سال گذشته و بهار سال جاري، 

كاهش قابل توجهي در توليد برق داشت.

مركزي هاي صادركننده 
اســتان فارس برق مازاد بــر توليد خود را 
از طريــق شــبكه هاي انتقال به 6اســتان 
هرمزگان، كرمان، يزد، اصفهان، خوزستان 
و كهگيلويه وبويراحمد منتقل مي كند و در 
اين زمينه نيز مقام سوم توليد برق در سطح 

كشور را از آن خود كرده است.
توليد برق در اســتان كرمان نيز هم اكنون 
2720مگاوات است كه از حدود 30نيروگاه 
تاميــن مي شــود. كرمــان بــا 4اســتان 
سيستان وبلوچستان، يزد، فارس و هرمزگان 
تبادل برق دارد كــه در مواقع ضروري يا به 
اين همســايگان برق مي دهد يا از شــبكه 

توليد آنها كمك مي گيرد.
نيــروگاه ســيكل تركيبي 714مگاواتي، 
79نيروگاه خورشيدي و 7نيروگاه گازسوز، 
3منبع توليد برق در اســتان قم هســتند. 
نيروگاه سيكل تركيبي كه به عنوان دومين 
نيــروگاه ســيكل تركيبي كشــور يكي از 
پروژه هاي عظيم ملي در توليد برق اســت، 
زيرنظــر شــركت توانير فعاليــت مي كند 
و تمامي توليــدات اين نيروگاه به شــبكه 

سراسري تزريق مي شود.
اســتان مركزي هم يك نيــروگاه حرارتي 
بزرگ به نام شــازند دارد. برق اين اســتان 
مانند ساير اســتان هاي كشــور به شبكه 
سراسري متصل اســت؛ در واقع اين استان 

براي ساير استان ها نيز برق توليد مي كند.
نيروگاه سيكل تركيبي خرم آباد هم به عنوان 
نخســتين نيروگاه بزرگ لرســتان خرداد 
سال گذشــته وارد مدار شد. توليد برق اين 
نيــروگاه درصورت تكميل، هــزار مگاوات 
خواهد بود درحالي كه نياز استان به برق در 
زمينه صنعت، كشاورزي، خدمات و مصارف 
خانگي 600مگاوات است و با توجه به اتصال 
نيروگاه خرم آباد به شبكه سراسري كشور، 
مازاد توليد برق آن به ساير استان ها صادر 

مي شود.

ايجاد شوراي فرهنگي؛ اولويت شهرداري اهواز

رفع تشنگي 471روستاي خوزستان  در 9ماه آيندهتعطيلي 3۰۰ واحد سنگ بري در لرستان
3000 كارگر در ركود صنعت سنگ و خام فروشي اين استان بيكار شده اند

حميده پازوكي 
خبرنگار

سيده زهرا عباسي 
خبرنگار ستاره حجتي 

خبرنگار

گرماوخاموشيدرجنوب
اســتان هاي جنوبي اغلب به دليل نزديكي كنار دريا و داشتن صنايع گسترده، نيروگاه هاي 
عظيمي را در خود جاي داده اند. براي مثال خوزستان نيروگاه هاي توليد برق زيادي دارد كه 
سال گذشته 44هزارو462گيگاوات ساعت برق توليد كردند. با توجه به اينكه بخش زيادي از 
برق استان از نيروگاه هاي برقابي تامين مي شود، خشكسالي امسال تأثير قابل توجهي بر ميزان 
توليد برق خوزستان گذاشته است. استان هرمزگان هم با وجود اينكه در حوزه صنعت برق با 
داشتن 7نيروگاه و ظرفيت توليد 359۰مگاوات برق در ماه، جزو سرآمدهاي اين عرصه محسوب 
مي شود، اما به دليل باال رفتن مصرف در تابستان با چالش جدي كمبود برق مواجه شد. در استان 
بوشهر، نيروگاه هاي حرارتي )گازي(، تنها نيروگاه اتمي كشور و نيروگاه هاي خورشيدي درتوليد 
برق و تزريق آن به شبكه سراسري نقش آفريني مي كنند. شبكه برق استان به عنوان بخشي از 

شبكه سراسري قلمداد مي شود و با همه استان هاي همجوار ارتباط دارد.
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   يك سال و نيم قبل بود كه تيم 
ميراث
نجــات بناهــاي متعلق به فرهنگي

معماري معاصر )آرت دكو( 
پايتخت توسط گروهي از جوانان عالقه مند 
به حفظ و احيــاي آثــار و بناهاي خاص 
معماري شهر تهران تشكيل شد. اين تيم 
هيچ گونه سازماندهي ندارد و داوطلبانه اقدام 
به شناسايي، مستندنگاري، تدوين پرونده 
ثبت ملي و ارسال به وزارت ميراث فرهنگي و 
در نهايت ثبت ملي بناهاي واجد ارزش در 
بخش معماري معاصر ايران كه دوره آغاز آن 

مربوط به پهلوي اول مي باشد كرده است.
گروه مردمي شــامل جوانان عالقه مند به 
ثبت بناهاي ارزشمند معماري معاصر ايران، 
برخي معماران و شهرساز هاســت كه در 
همكاري بــا وزارت ميراث فرهنگي نقش 
بازوي ياري رســان به اين وزارتخانه براي 

نجات معماري معاصر ايران تالش مي كند.
اما ماجراي شكل گيري تيم نجات معماري 
معاصر تهران چه بود؟ ترانه يلدا كه از سال ها 
قبل رصد وضعيت معماري شــهر تهران و 
وضعيت بناهاي ارزشمند و تاريخي پايتخت 
را داوطلبانــه انجام مي دهد، 2ســال قبل 
متوجه تخريب پرشتاب نشانه هاي معماري 
معاصر شهر تهران شــد. جريان معماري 
معاصر در ايــران از دوره پهلــوي اول آغاز 
شــد و در دوره پهلوي دوم نيز تداوم يافته 
بود اما 2ســال قبل يعني در ســال1398 
تخريب نشانه هاي هويت معماري معاصر 
شهر تهران به شدت افزايش يافت. نقطه آغاز 
براي تيم داوطلبانه نجات معماري معاصر 
شهر تهران اما با تخريب يك خانه در خيابان 
ايتاليا در تهران آغاز شــد. تخريب چندين 
بنا و خانه متعلق به دوران معماري معاصر 
ايران پيش از تخريــب خانه خيابان ايتاليا 
ترانه يلدا را به انديشه واداشته بود كه چرا 
نابودسازي هويت معماري معاصر پايتخت 
اينچنين تسريع شده است؟ اما تخريب خانه 

تاريخي خيابان ويال، جرقه تالش داوطلبانه 
براي حفظ معماري معاصر را در ذهن يلدا 
روشــن كرد و او پــس از گفت وگو با چند 
جوان باني تشــكيل تيم داوطلبانه نجات 
خانه هاي ارزشمند دوران معماري معاصر 

در پايتخت شد.
ترانه يلدا به همشــهري مي گويد: كارمان 
با معاونت ميراث فرهنگــي وزارت ميراث 
فرهنگي بــه دعوا رســيد كه پس شــما 
كجــا هســتيد كــه اينچنيــن معماري 
معاصر ايران در پايتخت نابود مي شــود؟ 
معــاون ميراث فرهنگي پــس از اين دعوا 
جلسه اي تشــكيل داد كه در آن معماران 
و شهرسازها، متخصصان ميراث فرهنگي 
و اعضاي دفتر ثبت آثــار تاريخي به همراه 
چند تن از شهرداران مناطق تهران حضور 
داشتند و آنجا پيشــنهاد داديم كه وزارت 
ميراث فرهنگــي اجازه دهــد گروه هاي 
مردمي به صورت خودجــوش و داوطلبانه 
بــدون دريافت ريالــي از بودجــه وزارت 
ميراث فرهنگي به تدوين پرونده هاي ثبت 
ملي آثار و بناهــاي دوران معماري معاصر 
اقدام كننــد و وزارت ميــراث فرهنگي با 
بررسي اين پرونده ها ثبت ملي بناهاي اين 

دوره را در دستور كار قرار دهد.
او گفــت: به رغم اســتقبال اوليــه و آغاز 
همكاري داوطلبانه براي تدوين پرونده هاي 
ثبت ملي معماري معاصر پايتخت، وزارت 
ميراث فرهنگــي چنــان در ادامــه كار به 
فعاليت داوطلبانه بد نگاه كــرد و قدردان 
تالش هاي صورت گرفته مردمي براي ثبت 
ملي نشــانه هاي معماري معاصر نبود كه 
همه داوطلبان نجات معمــاري معاصر را 
شــگفت زده كرد و حتي 12پرونده ارسال 
شــده به آن وزارتخانه براي ثبت ملي آثار 
معاصر معماري پايتخت يك سال درصف 
انتظار تصميم گيري ها ماندند. گروه گاليه 
زيادي از وزارت ميراث فرهنگي دارد. چون 
اين وزارتخانه نه كار خود را در قبال حفظ 
هويت معماري پايتخت انجام  مي دهد و نه 
وقتي مردم به صورت خودجوش براي حفظ 

اين آثار اقدام كردند اعتنايي به تالش آنها 
دارد. اگر چنين نبود اكنــون مثال به جاي 
20پرونده ارســال شــده براي ثبت ملي 
50پرونده به صورت رايگان با تالش مردمي 

ثبت ملي شده بود.
اميرحسين راد، فارغ التحصيل معماري از 
دانشگاه آزاد اسالمي يكي از اعضاي فعاليت 
داوطلبانه براي نجات نشانه هاي معماري 
معاصــر در پايتخت اســت. او درخصوص 
فعاليت هاي صورت گرفته توسط تيم نجات 
داوطلبانه براي حفظ هويت معماري معاصر 
شهر تهران به همشهري مي گويد: تيرماه 
ســال گذشــته فعاليت مردمي با حضور 
جمعي از استادان معماري همچون اسكندر 
مختاري و ترانه يلدا كه معمار و شهرســاز 
هســتند و همچنين تعدادي از مسئوالن 
وزارت ميراث فرهنگي آغاز شــد. هدف از 
فعاليت داوطلبانه نيز ياري رساني به وزارت 
ميراث فرهنگي براي تســريع در ثبت ملي 
آثار واجد ارزش دوران معماري معاصر در 

پايتخت بود.
به گفته او، بيشــتر فعاليت هاي تيم نجات 
معماري معاصر شــامل ســاختمان هاي 
عمومي نظير مدارس قديمــي و... بود كه 
تاكنون ثبت نشــده بودنــد و ارزش هاي 

معماري آنها به درستي درك نشده بود.
راد مي گويد: گروه مردمــي نجات بناهاي 
متعلق به دوران معمــاري معاصر ايران در 
مرحله اول پرونده ثبت ملــي 5اثر معاصر 
را بــه وزارت ميراث فرهنگي ارســال كرد 

كه شامل2 اثر از وارطان هوانسيان معمار 
معاصر، ساختمان اتومبيل دسوتو در سعدي 
جنوبي، ساختمان مسكوني تجاري جامي 
در خيابان جامــي و تقاطع خيابان حافظ، 
ساختمان سينما صحرا در خيابان شريعتي 
اثر يوسف شــريعت زاده، ساختمان وزارت 
كشــور در ميدان فاطمي تهــران و ويالي 
آقاي عاليخاني در كامرانيه اثر فرخ اصالت 
بود. برخي از اين بناهــا عمومي بودند و به 
ســبك آرت دكو در معماري مدرن اوليه 
جهان احداث شــده بودند. 4پرونده از اين 
تعداد ثبت ملي شــدند و تنها ويالي آقاي 
عاليخاني در منطقه كامرانيه تهران بود كه 
به تشخيص مسئوالن وزارت ميراث فرهنگي 
از ثبت ملي بازماند و اثــر واجد ارزش هاي 
معماري شناخته شد. تمام اين آثار نيز در 
آبان ماه ســال1399 با همراهي دفتر ثبت 

آثار وزارت ميراث به ثبت رسيد.
مرحله دوم از روند نجــات معماري دوران 
معاصر ايران شامل آثار بيشتري شد. پرونده 
ثبت ملي 11اثر معماري معاصر در شــهر 
تهران به وزارت ميراث فرهنگي پيشنهاد شد 
كه از اين تعداد 7اثر به ثبت ملي رسيد و 4اثر 
ديگر نيز در مرحله دوم بررسي ها آثار واجد 

ارزش هاي معماري تشخيص داده شدند.
امير حسين راد، عضو تيم خودجوش نجات 
بناهاي معماري معاصر ايران به همشهري 
مي گويد:  ســينما آســيا اثر هوشــنگ 

سيحون، دبستان گيو از مدارس شاخص 
زرتشتيان در تهران و ساختمان صندوق 
كاوه در ميدان امام خميني كه جزو اولين 
نمونه هاي ساختمان هاي آرت دكو هستند 
به همــراه خانه موزه بتهــوون در خيابان 
ميرزاي شيرازي و متعلق به دهه30 ثبت 
ملي شــد. آپارتماني در خيابان سي تير 
تهران اثر اوژن آبتاندليان كه معماري تاالر 
وحدت و ســاختمان موزه مسجد الغدير 
به همراه يك خانه ديگر در بلوار كشــاورز 
تهران و اثر معمار ارمني آقاي پل آبكار نيز 

ثبت ملي شد.
به گفته اين فعال عضو تيــم نجات دوران 
معماري معاصر 4اثر ديگر كه همه اعضاي 
تيم نجات انتظار ثبت ملي آن  را داشتند از 
سوي مسئوالن وزارت ميراث فرهنگي واجد 
ارزش لقب گرفت. همچنين خانه نهاوندي 
اثر داريوش بوربور، خانه دكتر انتخابي كه 
امروز به خانه نگار 14تبديل شــده است 
و كارايي قبلــي آن مطب و منــزل بوده و 
امروز كافه و گالري است به همراه 2اثر ديگر 
در فهرســت آثار حائز ارزش هاي معماري 
شناخته شدند. نخستين كودكستان احداث 
شده در ايران با نام كودكستان سارواريان 

هم واجد ارزش هاي ثبت ملي معرفي شد.
آنطور كه امير حسين راد، عضو تيم نجات 
خانه هــاي مدرن اوليه شــهر تهــران به 
همشهري خبر داده است، ساختمان هاي 

كمتر شناخته شده شهر تهران به فهرست 
بررسي ها براي ثبت ملي افزوده شده است.

او مي گويد: تيم داوطلبانــه نجات بناهاي 
تاريخي شهر تهران كه به صورت خودجوش 
در حال شناسايي و مستندنگاري و تدوين 
پرونده هاي ثبت ملي آثار معاصر ايران است، 
بدون دريافت هزينه 10اثر شاخص ديگر را 
نيز به فهرست بناهاي تاريخي در دست ثبت 

ملي خود افزوده است.
او تأكيد مي كنــد: ايــن فعاليت ها كامال 
رايگان و داوطلبانه است و تالش ما در اين 
خودجوشي، رسيدن به هدف هر شهروند 

يك اثر است.
تيم نجات بناهاي ارزشمند معماري دوران 
معاصر اكنون در محالت اللــه زار تهران، 
منوچهري، فخرالدولــه و... در حال تالش 
براي يافتن نشــانه هاي معمــاري معاصر 
ايران و تدوين پرونده ثبتــي آنها براي در 
امان نگه داشــتن هويت معماري پايتخت 
از دست بساز و بفروش هاست. آنها اكنون 
مراحل شناسايي، مســتندنگاري، تدوين 
پرونده ثبت ملي و در نهايت ارسال پرونده 
30اثر معمــاري معاصر كشــور به وزارت 
ميراث فرهنگي را پشت ســر مي گذارند و 
براساس آنچه همشــهري از برخي اعضاي 
اين جمع خودجوش مردمي دريافته است، 
تعداد جوانان و افراد متخصص براي عضويت 
در اين فعاليت داوطلبانه رو به افزايش است.

 16نيروي مردمي و دولتي ،12بناي متعلق به معماري معاصر در پايتخت را 
به ثبت ملي رساندند

عملیات نجات معماری تاریخی تهران

اسكندرمختاري
معمار و شهرساز

يادداشت

خبر

دريچه

موجمردمي
برايثبتمليمعماريمعاصر

سيدمحمدفخار
خبر نگار

محمدباريكانی
دبير گروه زيست بوم

شهنازكرمي،دانشجوي دكتراي برنامه ريزي درسي
كورشفتحيواجارگاه،استاد دانشگاه شهيد بهشتي

كره زمين هر روز گرم تر مي شود و آلودگي شهرها روزبه روز بيشتر 
خود را نشان مي دهد. منابع آبي زيرزميني هر روز بيشتر از قبل 
خالي تر مي شود و كاهش بارش و افزايش تبخير خشكسالي را به 

ارمغان آورده است.
چنين شــرايط زيســت محيطي، متخصصان علوم مختلف را بر 
آن داشــت تا در زمينه مقابله و كاهش خطرات زيست محيطي 
و حفاظت از زمين اقدام كنند. از اين رو گرايش به سبز شدن در 
سال هاي اخير در نهادها، ارگان ها، سازمان هاي دولتي و مردم نهاد 
به عنوان يك جريان عمومي و مردم پسند آغاز شده است و به نوعي 
همه در تالش هســتند تا با ايجاد محصوالت سبز يا فرايند سبز، 
خود را با اين جنبش همسو كنند. در اين ميان، نقش دانشگاه ها و 
مراكز آموزش عالي با داشتن بيش از 3ميليون و300هزار دانشجو 
)طبق آمار مؤسســه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي( قابل 
تأمل است كه اين دانشــجويان مي توانند بعد از اتمام تحصيالت 
دانشگاهي همزمان با فعاليت هاي شغلي خود به عنوان سفيران 
محيط زيست در ادارات، ســازمان ها، وزارتخانه ها در پست هاي 

مختلف قرار گيرند. 
در چند سال اخير فعاليت دانشــگاه ها و مراكز آموزش عالي در 
اين خصوص محدود به فعاليت چند دانشــگاه به صورت پايلوت 
در رسيدن به دانشــگاه سبز بوده و بيشــتر جنبه سخت افزاري 
داشته و در جنبه نرم افزاري مسئله، يعني ايجاد و گسترش برنامه 
درسي سبز به عنوان يك درس اصلي، كمتر كار برجسته اي شده 
است. اين در حالي اســت كه برنامه هاي درسي سبز در آموزش 
عالي ابزار مهمي هســتند كــه مي توانند به دانشــجو در جهت 
كسب دانش سبز، خلق مهارت ســبز و ايجاد نگرش سبز كمك 
كنند و از سوي ديگر وي را در جهت خلق تعهد اجتماعي، رفتار 
مسئوليت پذيري و مدني در مواجهه با بحران جهاني محيط زيست 

همانند خشكسالي، سيل، گرمايش جهاني و... رهنمون سازند.
دانشجويان در طول تحصيل كارشناســي با توجه به رشته هاي 
تحصيلي 130تا140واحد درسي را مي گذرانند كه به استثنای 
گروه آموزشي علوم محيط زيست، به ندرت مي توان واحد درسي   را 
يافت كه بتواند آمادگي دانشجو در زمينه حفاظت از محيط زيست 
و رسيدن به توســعه پايدار، صرفه جويي در اســتفاده از منابع 
طبيعي و كاهش توليد گازهاي گلخانه اي را افزايش دهد. مقاطع 
تحصيالت تكميلي نيز چندان فرقي با كارشناسي ندارند و تنها در 
رشته هايي همچون معماري، به صورت محدود آن هم به ميزان 
2واحد دروس وابسته درســي به محيط زيست، در اكثر رشته ها 
برنامه درســي محيط زيست گنجانده نشده اســت. درحالي كه 
براســاس نقشه هاي منتشر شــده توســط مركز اقليم شناسي، 
درسال آبي1400-1399 بيشتر مناطق كشور با خشكسالي شديد 
روبه روست. اين گزارش يك پيام مهم دارد و آن پيام هم موضوع 
آموزش است. آموزش براي حركت به سمت صرفه جويي، مصرف 
صحيح و اصولي منابع طبيعي و... كه به واسطه برنامه درسي سبز 
امكان پذير مي شود. برنامه درسي سبز، دانش نرم علوم و تكنولوژي 
است كه مي تواند به علوم ســخت جهت دهد و علوم و تكنولوژي 
سخت را در جهت سبزتر شــدن معرفي كند. دانشجويان امروز 
كشور، مديران آينده ايران هستند و آشنايي آنها با برنامه درسي 

سبز نيز در جهت رشد و توسعه اين تفكر اهميت دارد.

نبض جنگل تراشي با همه 
منابع
قوانيــن منــع كننــده، طبيعي

همچنان پرقــوت مي زند و 
هنوز اقدامي اساسي براي توقف هميشگي 
آن صورت نگرفته است. حاال پس از 5سال 
اجراي طرح تنفس جنگل هاي شمال كه 
برداشــت هرگونه درخت را ممنوع اعالم 
كرده بود، خبر رســيده كه قرار اســت 
كارگروه تشــديد مبارزه با قاچاق چوب 

شمال كشور تشكيل شود.
ديروز مديركل دفتــر حفاظت و حمايت 
منابع طبيعي سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشــور در اين باره از تشكيل 
كارگروه تشــديد مبارزه با قاچاق چوب 
ويژه استان هاي شــمالي كشور خبر داد. 
به گزارش همشــهري، مديــركل دفتر 
حفاظــت و حمايت منابــع طبيعي خبر 
داده كه در راســتاي تشــديد مبارزه با 
پديده قاچاق چوب در استان هاي شمالي 
كشور، جلسه اي به رياست رئيس سازمان 
جنگل ها تشكيل شــد كه طي آن ابعاد 
و پيامدهاي اين پديده در شــمال كشور 
مورد بحث و بررســي قرار گرفت و ضمن 
شناســايي چالش ها و راهكارهــا، مقرر 
شــد به زودي كارگروه ويژه اي به همين 
منظور تشكيل شود. به گفته اميرمسعود 
جاللي، ايــن كارگروه با حضــور مديران 
و كارشناســان 4 اداره كل شمالي كشور 
تشــكيل خواهد شــد و انتظار مي رود با 
تشــكيل آن، ضمــن تشــديد اقدامات 
حفاظتــي و مبــارزه با قاچــاق چوب از 
عرصه هــاي طبيعي ذي قيمت شــمال 
كشــور، پيامدهاي تخريبــي اين پديده 

نامبارك تاحد امكان تقليل پيدا كند.

آماركشفقاچاقچوب
طرح تنفس جنگل هاي شــمال كشــور 
از ســال96 آغــاز شــده و هيچ يــك از 
بهره برداران اجازه قطع درختان جنگلي 
را ندارنــد. در عين حال براســاس آمار 
اعالم شده از سوي يگان حفاظت سازمان 
جنگل ها،  مراتع و آبخيزداري در سال99 
كشفيات قاچاق چوب نسبت به سال98 
به ميزان 35درصد افزايش يافته اســت. 
بنابر اين آمار ســال گذشــته در كشور 
6500مترمكعــب قاچاق چوب كشــف 
و 6350متخلف قاچاق چوب دســتگير 
و براي آنها  پرونده تشــكيل شد. اين در 
حالي است كه مشــخص نشده كه از اين 
حجم چــه ميزان به جنگل هاي شــمال 
كشور يا زاگرس و ســاير مناطق مربوط 
اســت كه اگر ايــن ميزان بيــن مناطق 
جنگلي تفكيك شــود به طور قطع سهم 
چوب قاچاق از جنگل هاي شمال كشور 
كمتر از 6500مترمكعــب خواهد بود. از 
سويي اگر 6500مترمكعب حجم چوب 

قاچاق كشف شــده بر 6350 قاچاقچي 
دستگير شــده تقسيم شــود، سهم هر 
قاچاقچي حدود يك مترمكعب خواهد بود 
و اين نشان مي دهد كه نوع درختان قطع 
شــده هيزمي يا درختان با قطر كم بوده  
است. البته ميزان چوب قاچاقي كه سال 
گذشته كشف شده در قياس با 500هزار 
مترمكعــب چوبي كه  به صــورت قانوني 
 پيش از اجراي طــرح تنفس جنگل هاي 
شمال كشــور يا 2ميليون مترمكعب كه 
در سال هاي دورتر از آن در شمال كشور 
قطع و بهره برداري مي شــد بسيار كمتر 
است. برآورد شــده كه نياز چوبي كشور 
هم اكنون ســاالنه 13ميليون مترمكعب 
است. اين در حالي است كه  پيش از اجراي 
طرح تنفس جنگل هاي شــمال كشــور 
يعني با بهره بــرداري از تمام جنگل هاي 
كشور حدود 6.5ميليون مترمكعب چوب 
در كشور تامين مي شــد كه تنها حدود 
500هزار مترمكعب آن يعني 10درصد 
از جنگل هــاي كشــور و 90درصد آن از 
درختان داخل باغ ها، زراعــت و واردات 

چوب تامين مي شد.

ظرفيتزراعتچوب
زراعت چوب مهم ترين راه براي برآوردن 
نياز صنايع از يك سو و حفاظت از درختان 
جنگلي هيركاني و زاگرسي از سوي ديگر 
اســت. هم اكنون برآوردها نشان مي دهد 
كه 900هزار هكتار از عرصه هاي كشــور 
مستعد اجراي طرح توسعه زراعت چوب 

است. كامران پور مقدم، مجري طرح ملي 
زراعت چوب ســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيــزداري در اين باره به همشــهري 
مي گويــد: اين عــدد 900هــزار هكتار 
براســاس مطالعات مؤسســه تحقيقات 
جنگل ها و مراتع، مســتعد براي توسعه 
زراعت چوب شناسايي شده است. در اين 
زمينه براي توســعه زراعت چوب، نهال 
رايگان در اختيار متقاضيــان و مجريان 
قرار مي گيــرد. همچنيــن 300ميليارد 
ريال تسهيالت با سود 12درصد و 4سال 
تنفــس در بازپرداخت تســهيالت براي 
مجريان توســعه زراعت چــوب درنظر 
گرفته شده اســت. به ازاي توسعه زراعت 
چوب در هر يــك هكتــار 150ميليون 
ريال تسهيالت به مجريان طرح پرداخت 
مي شود. البته كاشت درخت از نيمه دوم 
سال يعني در اواخر فصل پاييز و زمستان 
انجام مي شود و در همان زمان متقاضيان 
براي دريافت تسهيالت مراجعه مي كنند. 
به گفته پورمقــدم، ســازمان جنگل ها، 
مراتــع و آبخيزداري كشــور بــا صنايع 
مصرف كننده چوب نيز به تفاهم  رسيده 
و با بخش خصوصي به صورت مشــاركتي 
در زمينه توســعه زراعت چوب فعاليت 
مي كند. 8نهالســتان در كشور به وسيله 
ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور تجهيز و براي توليد نهال و توسعه 
زراعت چــوب در اختيــار صنايع چوبي 
قرار گرفته است تا درختان با چوب هاي 

مورد نياز را توليد كنند. 
مجري طرح ملي زراعت چوب ســازمان 
جنگل ها، مراتــع و آبخيــزداري افزود: 
اكنون در نهالستان هاي مشاركتي قلمه 
كاشته شده و نهال ها آماده كاشت است. 
با همراهي مؤسسه تحقيقات جنگل ها و 
مراتع برخي درختان اصالح نژاد شده اند 
كه در بازه زماني 2 تا 3سال به بهره برداري 
مي رسند كه اين نوع كشت عموما با توجه 
به محدوديت منابع آبي در مناطق شمالي 
كشــور و به صورت ديم انجام مي شــود. 
اكنون در حدود 10هزار هكتار درختان 
زودبازده با عنوان كشت متمركز در كشور 
كاشته شده است. ســودآوري هر هكتار 
زراعت چوب 900ميليون ريال در ســال 
اســت و مي تواند براي بيــش از 10نفر 
اشتغال مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كند.

سازمان هواشناسي نسبت به تداوم رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شديد و خيزش 
گرد و خاك هشدار داد.اين سازمان توصيه كرد كه از تردد و توقف در حاشيه رودخانه ها 

و مسيل ها خودداري شود.
به گزارش همشهري، سازمان هواشناسي با صدور هشدار نارنجي رنگ با اشاره به تداوم 
سامانه بارشي موسمي همراه با رشد ابرهاي همرفتي آورده است: بارش شديد باران و 
وقوع رعد و برق همراه با وزش باد شديد، خيزش گرد و خاك و احتمال تگرگ، امروز 
28تيرماه براي جنوب كرمان و شــمال هرمزگان پيش بيني مي شود. در اين شرايط 
جوي طغيان رودخانه هاي فصلي، جاري شدن رواناب در مسيل ها، آبگرفتگي معابر، 
برخورد صاعقه، باال آمدن ناگهاني ســطح آب رودخانه هاي فصلي و انســداد موقت 
جاده ها، وارد شدن خسارت به محصوالت كشــاورزي و تخريب سازه هاي سست و 
موقت، دور از انتظار نيست؛ بنابراين به اجتناب از تردد و توقف در حاشيه رودخانه ها و 
مسيل ها، آمادگي دستگاه هاي اجرايي براي مقابله با خطراِت ناشي از ناپايداري هاي 
جوي، تقويت ســازه هاي موقتي، اجتناب از صعود به ارتفاعات و چراي دام  در مراتع 

مرتفع و مسيل ها توصيه مي شود.
در ادامه اين هشــدار آمده است: تا اواخر وقت سه شــنبه 29تيرماه وزش باد شديد، 
خيزش گرد وخاك و كاهش كيفيت هوا براي شمال سيستان و بلوچستان پيش بيني 
مي شود. از مخاطرات اين شرايط جوي مي توان به وقوع توفان شن، كاهش ديد، تأخير 
در پرواز احتمالي، اختالل در تردد جاده اي و وارد شدن خسارت به سازه هاي موقت و 
محصوالت كشاورزي اشاره كرد. سازمان هواشناسي   به  خودداري از تردد غيرضروري 
براي تمام گروه ها، احتياط در تردد جاده اي، محكم كردن سازه هاي موقت، تابلوهاي 

تبليغاتي، احتياط در عبور از مجاورت ساختمان هاي نيمه كاره توصيه مي كند.
سازمان هواشناسي با صدور هشــدار زردرنگ با اشاره به ادامه فعاليت سامانه بارشي 
همراه با رشد ابرهاي همرفتي به ويژه در ســاعات بعدازظهر و اوايل شب آورده است: 
با توجه به اين شــرايط وقوع رگبار باران و رعد و برق، وزش باد شديد، خيزش گرد و 
خاك و در مناطق مستعد، بارش تگرگ امروز در جنوب سيستان و بلوچستان، فارس، 
كهگيلويه و بويراحمد، شرق خوزســتان و ارتفاعات اســتان هاي مازندران، تهران، 
ســمنان و جنوب اصفهان و فردا در شــمال و غرب هرمزگان، جنوب شرق بوشهر، 

خراسان جنوبي و نيمه جنوبي فارس دور از انتظار نيست.

رگبار،رعدوبرقوگردوخاك
درشرقوجنوبكشور

لزومتوجهبهدروسسبز
گام جديد در برخورد با جنگل تراشي در شمال كشوردردانشگاههايايران

 كارگروه تشديد مبارزه با قاچاق چوب شمال كشور در سازمان جنگل ها تشكيل مي شود 
تا صداي اره هاي جنگل تراشي در شمال كشور را خاموش كند

   گام هایي براي كاهش میزان قاچاق چوب
قاچاقچوبجنگلاگرچهطيسالهاياخيربانظارتبيشتربهكمترينميزانخودرسيده
اماهمچنانصدايارههايبرقيازجنگلهاشنيدهميشود.درچنينشرايطيبرخياقدامات

برايكاهشميزانقاچاقچوبدركشوربايدانجامشودكهمواردزيرمهمترينآنهاست.
شناساييانگيزهافرادازقاچاقوحذفانگيزهها

شناسايينيازچوبيصنايعكشوروتامينآنازواردات
تمركزبرزراعتچوببرايتاميننيازجوامعمحليجنگلنشين

نظارتآنالينوباكيفيتازمباديجنگلي

راه نجات شــهرها، كمــك طلبيدن از 
مردم و مطالبه گري مردمي براي انجام 
اقداماتي است كه مردم توان انجام آن  را 
دارند. صرف گفتن اينكه فالن بناي تاريخي يا معماري با ارزش و 
يا فالن اثر معماري در معرض خطر تخريب است، كافي نيست و 

اكنون زمان اقدام و عمل فرا رسيده است.
اگر اهالي هر شــهر يا اســتان قادر به تدوين شناسنامه براي آثار 
تاريخي و معمــاري خود باشــند و آن را به ميــراث فرهنگي در 
قالب يك پرونده ثبتي ارســال كنند نه  تنها باري از دوش وزارت 
ميراث فرهنگي برداشته مي شــود كه پس از قرار گرفتن يك اثر 
معماري آن هم به پيشنهاد يك شهروند در فهرست آثار ملي كشور، 
چشمي ناظر به عنوان ديده بان، همواره مراقب آن اثر خواهد بود 
و همان شــهروند خود پايش ، مراقبت و نگهداري از اثر معماري 
يا تاريخي كشور را به بهترين شــكل انجام خواهد داد. چون اگر 
شهروندي در ايران پرونده ثبت ملي يك اثر معماري يا تاريخي را 
تهيه و آن اثر در فهرست آثار ملي ثبت شود، كامال مشهود است كه 
از فرداي همان  روز حساسيت بيشتري نسبت به سرنوشت اثر ثبت 
شده مي يابد. همين شهروند مسئول، داوطلبانه به اثر ثبت شده 
پيشنهادی خود سر مي زند و از آن مراقبت مي كند و به موقع نسبت 
به وضعيت آن هشدار مي دهد. حتي مدافع اثر ثبت ملي شده در 

برابر تهديدها خواهد بود.
اكنون حركتي در تهران آن هم توســط جوان ها براي نجات آثار 
معماري دوران معاصر به راه افتاده اســت كه قابليت تســري به 
ديگر نقاط كشور را دارد. تهيه پرونده ثبتي يك اثر توسط مردم، 
كمك مي كند كه هم جوان ها بــا معماري و آثار تاريخي به خوبي 
آشنا شوند؛ چون تهيه اين پرونده ها نياز به مطالعه دارد و هم براي 
تكامل يك اثر اعم از تهيه نقشه ها و اسناد تاريخي و تهيه گزارش 
ثبتي اقدام مي كنند كه اين كار نيز دانش سرزميني را باال مي برد. 
پس چه افتخاري باالتر از اينكه جوانان ايراني بتوانند در آينده به 
فرزندان شــان بگويند كه باعث نجات يك اثر تاريخي و معماري 

كشورشان شده اند.
اقدام داوطلبانه براي نجات معماري معاصر شهر تهران، نشانه گام 
برداشتن در مسير مطالبه ملي براي حفظ آثار تاريخي است و اين 
اقدام تاكنون دستاورد زيادي براي شهر تهران داشته است و حاال 
داوطلبان بيشتري درخواست عضويت در گروه هاي مردمي نجات 

آثار تاريخي و معماري شهر و كشور را دارند.

تيم نجات آثار معماري معاصر 
در محــالت اللــه زار تهران، 
منوچهري، فخرالدوله و ... در 
حال تالش براي مستندنگاري 
 و تدويــن پرونــده ثبت ملي 

 30 اثر معماري معاصر است
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 مريوان حلبچه اي، مترجم، نويسنده 
و روزنامه نگار كرد عراقي اســت كه گزارش

داســتان ها و رمان هاي بسياري را از 
زبان فارسي به كردي و از كردي به فارسي ترجمه 
كرده  است. اين مترجم 42ساله متولد حلبچه در 
كردستان عراق اســت. او در ايام كودكي و در پي 
بمباران شيميايي حلبچه، دچار عارضه شيميايي 
شــد و همراه خانواده خود به ايــران آمد. مريوان 
حلبچه اي كه سال ها در ايران زندگي كرده و به زبان 
فارسي تســلط دارد درواقع پلي است بين ادبيات 
معاصر ايران و كردستان. با تالش هاي او طي 2دهه 
گذشته نويســندگان كرد به فارسي زبانان معرفي 
شــده اند. در ادامه نگاهي انداخته ايم به 6عنوان از 
كتاب هايي كه او ترجمه كــرده و ميان مخاطبان 

ايراني با اقبال مواجه شده است.

حصار و سگ هاي پدرم
رمان كم حجم 107صفحه اي »حصار و سگ هاي 
پدرم« نوشــته شيرزاد حســن، يكي از مهمترين 
داستان نويسان كرد اســت كه به عقيده بسياري 
از منتقدان نقطه عطفي در ادبيات كردي اســت. 
شيرزاد حسن سال1۹۵0 در شهر اربيل – يكي از 
شهرهاي بزرگ كردستان عراق – متولد شد. نقش 
پدر در اين رمان بسيار پررنگ است و نويسنده در 
آن شخصيت پدرش را كه پليسي سنگدل و تندخو 
بوده منعكس كرده اســت. رمان درباره خانواده اي 
پرجمعيت است كه توسط پدر خانواده اداره مي شود 
و او همه افراد خانــواده را در خانه حبس كرده و به 
دور خانه نيز يك حصار كشيده است؛ حصاري كه 
در قسمتي از كتاب چنين توصيف مي شود: »زندان 
دختران و پســرانش، طويله اســب و استرهايش، 
قفــس بلبل هايش، النه و آشــيانه ســگ و گربه، 
خرگوش و كبوترهايش، نخستين و آخرين منزلگاه 
زنانش.« كســي حق خارج شــدن از اين حصار را 
ندارد و همه بايد در داخل خانه به وظايف خود عمل 
كنند. افراد خانواده بايد به طــور كامل در خدمت 
پدر و حيوانات خانه باشند و مو به مو دستورات پدر 

را اجرا كنند. در مقابل اين وضعيت وحشــتناك، 
اعضاي خانواده بايد سپاسگزار پدر نيز باشند. پدر 
بر سر آنها منت مي گذارد و كارهاي خود را چنين 
توصيف مي كند: اگر من نبودم اين حصار از خيلي 
پيش تر بر سِر شما ويران شــده بود. هنوز مانده تا 

دنيا را بشناسيد...
شــيرزاد حســن كتاب را به پدرش تقديم كرده 
اســت: »تقديم به روح پدرم، به حصار كوچكش؛ 
به بچه هايم كه اميدوارم هنگامي كه بزرگ شدند 
در حصار هيچ كس زندگي نكنند؛ حتي اگر حصار 
خودم باشد.« اين كتاب را نشر چشمه منتشر كرده 

كه به چاپ هفتم رسيده است.

حاشيه نشين هاي اروپا
»حاشيه نشين هاي اروپا« را فرهاد پيربال، نويسنده، 
شاعر و نقاش كرد نوشته اســت. او سال1۹61 در 
شهر اربيل متولد شد. دانش آموخته زبان و ادبيات 
كردي در دانشگاه صالح الدين اربيل و رشته ادبيات 
كردي در دانشــگاه سوربن فرانســه است. فرهاد 
پيربال بيش از 80كتاب منتشر كرده كه تعدادي از 
آنها به بيش از 1۵زبان زنده دنيا ترجمه شده است. 
در ايران هم چند كتاب از اين نويسنده منتشر شده 
كه حاشيه نشــين هاي اروپا را نشــر ثالث با امتياز 
انحصاري آن را منتشــر كرده است. اين مجموعه 
12داســتان كوتاه دارد كه حاشيه نشين هاي اروپا 
بلندترين آن اســت. كوتاه ترين داستان كتاب يك 
داستان بســيار بلند تراژيك نام دارد كه فقط چند 
خط است. تمام داســتان هاي كتاب درونمايه اي 
هويتي دارند و در كنار آنها مســائل ديگري هم در 
جريان است. پيربال مفهوم تنهايي و حاشيه نشيني 
را در اين كتاب به خوبي به تصوير كشــيده است. 
داستان حاشيه نشين هاي اروپا درباره يك پناهنده 
كرد است كه در دانمارك زندگي مي كند و از وطن 
خود دور افتاده اســت و احســاس خأل عاطفي و 
هويتي دارد. درد و رنج در تمام داســتان هاي اين 
كتاب وجود دارد و در همه آنها شخصيت ها هرقدر 
تالش مي كنند نمي توانند زندگي واقعي و دلخواه 
خود را تجربه كنند و مدام درگير مسائل حاشيه اي 
هستند. در اين داستان هاي انتقادي، رگه هايي هم 

از طنز و جنون ديده مي شود.

خانه گربه ها
»خانه گربه ها« نوشته هيوا قادر رماني مدرن است 
با موضوع يك ماه كار اجباري پناهنده اي ُكرد. اين 
رمان كه نشر ثالث ترجمه فارسي آن را منتشر كرده 
24 بخش دارد كه هر بخــش به يك نژاد از گربه ها 
اختصاص دارد. شــخصيت هاي رمان اغلب زنان 
هستند و روابط انسان ها و گربه ها تار و پود داستان 
را تشــكيل مي دهد. درونمايه اصلي رمان تنهايي 
انسان هاست؛ تنهايي كه خأل آن با حضور حيواني 
مانند گربه پر شــده و تبديل به شــريك زندگي 
انســان ها و عاملي در مســير حوادث زندگي شان 
مي شــود. در بخشــي از اين كتــاب مي خوانيم: 
مردمان باستان معتقد بودند گربه ها ۹روح دارند، 
چون خودشــان با يك روح نمي توانستند در برابر 
بيماري ها و فجايع طبيعــي مقاومت كنند؛ همين 
كه به آنها مبتــال مي شــدند، زود مي مردند، ولي 
گربه ها در مقابل بيشتر آن فجايع مقاومت كرده اند 

و تا امروز زنده مانده اند...
هيوا قادر، شاعر و نويسنده كرد، متولد سال1۹64 
در ســليمانيه عراق اســت. او تاكنــون 4رمان، 
3مجموعه شعر و تعدادي ترجمه ادبي از سوئدي 
به كردي منتشر كرده اســت. او بعد از سال1۹۹1 
به دليل مشكالت سياسي كردســتان كه منبعث 
از درگيرهاي 2حزب اپوزيســيون كــردي بود به 
نشانه اعتراض چون ديگر روشــنفكران آن ديار از 
كردستان خارج و بيش از 20 سال از عمرش را در 
سوئد به سر برد؛ سال2003 به زادگاه خود بازگشت 

و اكنون سردبير ماهنامه  ادبيات معاصر است.

3كتاب از بختيار علي
»خنده غمگين ترت مي كند«، »درياس و جسدها« 
و»آخرين انار دنيا« عناوين 3كتابي هستند از بختيار 
علي كه در ميان آنها آخرين انار دنيا با اقبال بيشتري 
مواجه شده و به چاپ ســيزدهم هم رسيده است. 
هرسه اين كتاب ها را هم نشــر ثالث منتشر كرده 
است. مجموعه شعر »خنده غمگين  ترت مي كند« 
كه تجربه اي متفاوت در ساحت شعر كردي به شمار 
مي رود، 2دهه پيش سروده و در سال2003 منتشر و 
با استقبال فراوان منتقدان و خوانندگان مواجه شد. 
شعرهاي اين مجموعه بسيار بلند هستند و در يكي 

از اشعار كتاب مي خوانيم: »پياده  روهاي طاليي تو، 
روزي زيباترين منزل ما بود. ديوار كاخ هاي تو، جاي 
سپيد يادگاري هايمان بود. هر لحظه مي  خواستيم 
يار بگيريم، با تبسم عشــق مي آمديم سر راه هاي 
ســرد تو. هرگاه مي  خواســتيم بجنگيم، چاقو در 
دســت به زير چراغ هاي غمگين تــو مي  آمديم، با 
دســتكش از ميان دكان هاي تو پروانه هاي خدايي 

صيد مي كرديم...«
مرده ها و جسد ها تنها چيزهاي حقيقي و منجمدي 
اســت كه در تاريخ معاصر ما باقي مانده  و در طول 
تاريخ چنين بوده است. جسد با عنوان نماد و نشانه 
فاجعه از بحث خارج و تنها به عنوان نماد و نشــانه 
شكوه و جاودانگي و قدرت و فداكاري حفظ مي شود. 
رمان »درياس و جسدها« فراخواني است براي حفظ 
آگاهي نسبت به تاريخ، به عنوان فاجعه و نه به عنوان 
داستان ساختگي افتخار و شــكوه و قهرماني. اين 
رمان همچنين دعوتي است به انديشيدن عميق تر 
درباره مــرگ و جاودانگي به عنــوان  2مفهوم كه 
بيش از 100سال سياســت، آن را در شرق توليد 
مي كند و به بازي مي گيرد. رمان »آخرين انار دنيا« 
سال1۹۹6 در كشور سوئد چاپ شد. بختيار علي كه 
پركارترين و پرتيراژترين نويسنده كرد لقب گرفته 
درمورد آخرين انار دنيا گفته است: »اگر بميرم و به 

من اجازه دهند كه تنها يك كتــاب با خودم به آن 
دنيا ببــرم، از ميان تمام كتاب هايي كه نوشــته ام، 

آخرين انار دنيا را با خود مي برم.«
بختيارعلي ســال1۹60 در ســليمانيه كردستان 
به دنيــا آمد. او با شــروع جنگ ايــران و عراق در 
ســال1۹80 به ايران آمد و در كرج ساكن شد. اين 
مهاجرت باب آشــنايي با زبان و ادبيات فارسي را 
به رويش گشــود، مدتي بعد دوباره به كردســتان 
بازگشــت. نيمه دوم دهه 80ميــالدي مجدد به 
ايران مهاجرت كرد. پس از قيام مردمي كردستان 
و ســرنگوني دولت بعث در منطقه اقليم كردستان 
در ســال1۹۹1 به همــراه تني چند از دوســتان 
نويسنده اش نخستين شــماره از مجله آزادي را در 
زيرزمين خانه اش چاپ و منتشــر كرد كه حركتي 
تازه و نوين در نشــريات ُكرد آن ســال ها به شمار 
مي رفت. با آغــاز جنگ داخلي بيــن احزاب كرد، 
بختيار علي و هم نسالنش كه پس از سقوط دولت 
صدام در اقليم كردســتان اميد زيــادي به آينده 
داشــتند، ســرخورده از آنچه رخ داده بود، تن به 
مهاجرت دادند. او در سال1۹۹4 به سوريه مهاجرت 
كرد و پس از ۹ماه اقامت در آنجا، ســال1۹۹۵ به 
آلمان و شهر فرانكفورت رفت و در سال1۹۹۹ مقيم 

كلن شد كه تا امروز نيز ادامه دارد.

نگاهي به 6كتاب از داستان نويسان ُكرد با ترجمه  مريوان حلبچه اي

راويان درد و رنج انساني
مرجان آقبالغي

خبر نگار

تازه هاي نشر

تاريخ هنر 
كتاب »تاريــخ هنر« بــا زيرعنوان 
»پژوهشــي در هنرهاي تجســمي 
از ســپيده دم تاريخ تا زمان حاضر« 
نوشته »هورست ولدمار جنسن« را 
پرويز مرزبان به فارســي برگردانده 
و انتشــارات علمي و فرهنگي چاپ 
جديد آن را اخيرا منتشر كرده است.

ايــن كتــاب از مشــهورترين و 
پرفروش ترين كتاب هــاي عمومي 
تاريــخ هنر در سراســر دنياســت. 

در كمتر از 10ســال، از نخســتين چاپ اين كتاب كه 
ســال1۹62 بوده، بيــش از يك ميليــون نســخه فروخته و به 
11زبان ترجمه شــده اســت؛ بنابراين قطعا با كتابي استثنايي 
روبه رو هســتيم؛ منبعي مفيد و ضروري و كارآمد براي استفاده 
هنرجويان و دانشجويان رشته هاي مختلف هنر مانند معماري، 
باستان شناسي، فلسفه هنر، تاريخ و تاريخ هنر، پژوهش هنر در 
مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري كه مورد استفاده 
خواهد بود. دكتر جنســن باسابقه درخشــان در دنياي هنر اين 
كتاب را از مبحث هنرمند و زمانــش آغاز كرده، به دنياي كهن و 
هنر قبل از تاريخ پرداخته و مســيرهاي طوالني را در تاريخ هنر 
طي كرده تا به معماري قرن بيســتم رسيده است. كتاب درواقع 
مرجع منحصر به فرد شامل معرفي، تحليل و تبيين آثار، مكاتبات 

و جريان هاي اصلي هنر تجسمي جهان است.
 نــگارش كتاب تنهــا معرفي آثار هنــري و جريانــات هنري و 
تاريخ نگاري اتفاقات و رويدادهاي مهم هنر نيست، بلكه نويسنده 
با دقت و دانش وســيع خود به داوري و نقد و تفسير برخي آثار 
پرداخته و گويي سرگذشتي داستاني و پرهيجان را مي خوانيم. 
درواقع وي به دانش گذشته و تكرار آن اكتفا نكرده و آثار را تفسير 
و اهميت مقام هر اثر را در تحوالت تاريخ هنر مشخص كرده است.
درباره ترجمه كتاب هم بايد گفت، تفاوتي كه با نسخه اصلي دارد، 
اين اســت كه مترجم كتاب، شــادروان پرويز مرزبان به مطالب 
اصلي كتاب بسنده نكرده  و درباره ايران و بخش هايي از خاورميانه 
و جهان اســالم كه جاي خالي آن در اين كتاب بــوده، مطالبي 
اضافه شده است. به درخواســت مترجم از ريشارد اتينگهاوزن، 
خاورشناس و دانشــمند بزرگ، اين بخش ها به كتاب با تصاوير 
مربوط افزوده شده اســت. تصاوير رنگي و ســياه سفيد فراوان 
كتاب به ما در فهم دقيق و استداللي مطالب كمك مي كند. هيچ 
صفحه اي از اين كتاب قطور خالي از عكس نيست. به واقع هنر و 
شرح و تفســير آثار هنري بدون تصوير امري محال است. وجود 
لوحه ها و تصاوير و نقشه هاي متعدد هم به فهم ما در مطالب كمك 
شاياني مي كند. چاپ جديد اين كتاب در شمارگان هزار نسخه به 

بهاي 1۵0هزار تومان منتشر شده است.
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ميزان اجبار در تعيين شــاخه و رشــته 
تحصيلي دانش آموزاني كه در آستانه ورود گزارش

به پايه دهم هســتند، هر سال بيشتر و 
پررنگ تر مي شود و آنها طبق اسناد باالدستي مجبورند كه 
برخالف ميل، استعداد و نمراتشان وارد رشته هايي شوند 
كه مشاوران هدايت تحصيلي مدرسه براي آنها تعيين 
مي كنند. مسئوالن وزارت آموزش و پرورش هم در عين 
اينكه اين اجبار را رد كرده و تأكيد دارند كه خواســته و 
نمرات دانش آموز لحاظ مي شــود، مي گويند كه بايد تا 
پايان برنامه ششم توسعه ســهم حضور دانش آموزان 
رشته هاي مهارتي در 2شاخه فني و حرفه اي و كاردانش 

به 50درصد برسد.
اين اجبار كار را به جايي رسانده كه گروهي از دانش آموزان 
براي حضور در رشته هاي دلخواهشان از مدارس دولتي 
به غيردولتي كوچ مي كنند تا آنجا با پرداخت شــهريه 
هنگفت به خواسته شان برسند، اما اين امكان براي همه 
دانش آموزان فراهم نيست و عده اي از آنها برخالف عالقه 
و ميلشان 3سال در رشــته اي درس مي خوانند كه در 

انتخابش هيچ نقشي نداشته اند.
تعدادي از ايــن دانش آموزان مخالــف ادامه تحصيل 
در رشــته هاي فني وحرفه اي و كاردانش نيستند،  اما 
مي گويند كه امكانات كم كارگاهي هنرستان هاي دولتي 
و كيفيت پايين آموزش در آنها به حدي است كه اغلب 
فارغ التحصيالن اين رشته ها به آنها توصيه مي كنند كه 

در رشته هاي نظري تحصيالتشان را ادامه دهند.

اولويتقانونبرعالقهواستعداددانشآموزان
مصطفي آذركيــش، مديــركل دفتــر آموزش هاي 
فني وحرفــه اي و كاردانــش وزارت آموزش وپرورش 
در گفت وگو با همشــهري از افزايــش 9درصدي ورود 
دانش آموزان به رشته هاي مهارتي در سال تحصيلي آينده 
خبر داده و مي گويد: » پيش بيني براي ســال تحصيلي 
جديد اين است كه تعداد دانش آموزاني كه در هر سه پايه 
دوره متوسطه دوم در هنرستان ها تحصيل مي كنند به 
38.5درصد از كل دانش آموزان متوسطه دوم برسد كه 
اين ميزان هم اكنون حدود 35.5درصد است. همچنين 
در سال تحصيلي گذشته، 36درصد دانش آموزاني كه 
پايه نهم را به اتمام رسانده بودند، رشته هاي فني وحرفه اي 
و كاردانش را انتخاب كرده بودند كه امسال پيش بيني 

كرده ايم اين ميزان به 44.76درصد برسد.«
او در پاســخ به اين ســؤال كه طبق چــه فرمولي عدد 
44.76درصــد را پيش بينــي كرده ايــد، توضيح داد: 
»هدفمان اين اســت كه به اهداف برنامه 5ساله ششم 
توسعه كه ســهم 50درصدي براي ورود دانش آموزان 
به آموزش مهارتي را تكليف كرده است، نزديك شويم. 

آموزش وپرورش مجري وظايف و ماموريت هايي است 
كه براساس تكاليف قانوني و اسناد باالدستي برعهده اش 
گذاشته شده اســت. عالوه بر مصوبه هاي قانونگذار، در 
سند تحول بنيادين آموزش وپرورش هم افزايش سهم 
و تعداد رشته هاي مهارتي را مي بينيم. در سياست هاي 
كلي اقتصادمقاومتي و سياســت هاي كلــي تحول در 
آموزش وپرورش نيز تكليف شــده تا سهم آموزش هاي 

مهارتي افزايش پيدا كند.« 
آذركيش در واكنش به اعتراض دانش آموزان و والدينشان 
نيز مي گويد: »4عامل تعيين كننده براي هدايت تحصيلي 
دانش آموزان وجود دارد كه شامل عالقه، استعداد، نياز 
جامعه و امكان اجراي برنامه آموزشي است كه جمع بندي 
اين 4عامل، نقطه بهينه اي در هدايت تحصيلي دانش آموز 
به دست مي دهد. آموزش وپرورش همه اين 4عامل را با 

هم براي هدايت تحصيلي دانش آموزان درنظر مي گيرد. 
پس اجباري در كار نيست. اصال بايد تعريف كنيم كه چه 
چيز را اجبار مي دانيم؟ شايد همه دانش آموزان بخواهند 
به رشته هاي تجربي، رياضي يا انساني بروند. آيا همه اين 
افرادي كه عالقه مند به رشته هاي شاخه نظري هستند، 
الزاما استعداد الزم را هم دارند؟ آيا اصال به اندازه اين همه 
عالقه، به اين همه پزشك و مهندس نياز داريم؟ كشور 
هم اكنون در زمينه نيروي كار ماهر و تكنيسين خأل دارد 
و بيشترين بيكاري در بين فارغ التحصيالن دانشگاهي 
ديده مي شود. اجباري براي ورود به يك شاخه يا رشته 
نداريم، اما در فرايند هدايــت تحصيلي، نقطه بهينه اي 
داريم كه آن نقطه بهينه تعيين مي كند دانش آموز به كدام 
شاخه يا رشته برود. يكي از مواردي كه در هدايت تحصيلي 
لحاظ مي شود سياست هاي توسعه اي كشور است. اينكه 

اگر همه عالقه مند به ورود به يك رشته خاص مانند تجربي 
بودند بگذاريم وارد تجربي شوند كه نمي شود.« مديركل 
دفتر آموزش هــاي فني وحرفــه اي و كاردانش وزارت 
آموزش وپرورش مي افزايد: »بايد موضوع هدايت تحصيلي 
را از زاويه سياســت هاي توسعه اي كشــور ببينيم و نه 
اجبارآفريني از سوي آموزش وپرورش. نمي توانيم برچسب 
اجبار را بر هدايت تحصيلي بچسبانيم؛ چون سياست هاي 
توسعه اي كشور توسط مراجع قانونگذاري تدوين و تصويب 
مي شوند و آموزش وپرورش فقط يك مجري است و تمام 

تالش ما انتخاب آگاهانه دانش آموزان است.«

كاهش10درصديوروردبهرشتهتجربي
عباس ســلطانيان، مديركل دفتر آمــوزش دوره دوم 
متوسطه نظري وزارت آموزش وپرورش نيز در گفت وگو 

با همشهري در واكنش به اجباري بودن انتخاب شاخه 
و رشــته تحصيلي براي دانش آموزاني كه در آســتانه 
ورود به پايه دهم هســتند، عنوان كرد: »مشــاوران در 
هدايت تحصيلي دانش آموزان براساس سوابق تحصيلي، 
آزمون هاي مشــاوره اي و برگه هــاي هدايت تحصيلي 
به دانش آموزان آگاهي مي دهند و شــرط اصلي ورود 
دانش آموزان به يك شــاخه و رشته، سوابق عملكردي 
آنهاست و نه اجبار. در اين چارچوب، دانش آموز اختيار 
دارد انتخاب آزادانه و آگاهانه براســاس استانداردهاي 
خود داشته باشد. البته اولويت آموزش وپرورش، توزيع 
متوازن شاخه اي و رشته اي است. پس از ارائه مشاوره به 
دانش آموزان براي تعيين شاخه و رشته، دانش آموز مختار 
مي شود براساس برگه هدايت تحصيلي، شاخه و رشته 

تحصيلي خود را انتخاب كند.« 
تالش آموزش وپرورش براي توزيع متوازن شــاخه اي و 
رشــته اي دانش آموزان، مي تواند رقم زننده نوعي ابهام 
و ســؤال در زمينه مداخله گري و جهت دهي در زمينه 
انتخاب شــاخه و رشــته براي دانش آموزان باشد كه 
مديركل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظري وزارت 
آموزش وپرورش در اين زمينه توضيح مي دهد: »اينكه 
دانش آموزان و البته بيشــتر براساس ترغيب خانواده ها 
مي خواهند پزشك شــوند، يك نوع توزيع نامتوازن را 
در كشــور رقم مي زند. نمود آن را مي توان در 670هزار 
داوطلبي كه براي رشــته هاي گروه پزشكي در كنكور 
شــركت مي كنند و رقابت سنگيني شــكل مي گيرد، 
مشاهده كرد. اين در حالي است كه با برنامه هاي متنوع  
به معرفي بيشتر رشته هاي فني مهندسي و علوم انساني 
مي پردازيم تا دانش آموزان وارد اين رشــته ها شوند.« 
ســلطانيان مي افزايد: »با اين حال، در شــاخه نظري 
دانش آموز مســتعدي نداريم كه همه فاكتورهاي ورود 
به يك رشته را داشــته باشــد و به او بگوييم كه به اين 
رشته وارد نشود. كار مشاور نيز همين است كه وضعيت 
برگه هاي هدايت تحصيلي را مشاهده كند و به دانش آموز 

مشورت و جهت بدهد.«
سلطانيان در تشــريح موفقيت در توزيع متوازن شاخه 
نظري در 2ســال تحصيلي اخير، گفت: »ســهم ورود 
دانش آموزان به رشته رياضي از سال تحصيلي91-92 
سير نزولي داشته است،  اما 2سال است كه با تبليغات و 
آگاهي بخشي كه درباره رشته هاي فني مهندسي صورت 
مي گيرد، ميزان استقبال دانش آموزان براي ورود به رشته 
رياضي 1.2درصد افزايش داشته است و افزايش ميزان 
ورود به رشته رياضي به تدريج باالتر هم مي رود. سهم ورود 
دانش آموزان به رشته تجربي در سنوات گذشته خيلي 
زياد بود؛ به طوري كه در ســال تحصيلي94-93 سهم 

46درصــدي ورود دانش آموزان 
به اين رشــته را داشتيم، اما سهم 

ورود به رشته تجربي در سال تحصيلي گذشته به حدود 
38درصد رسيده است.«

نيماشايان
خبر نگار

صدور300شناســنامهبرايفرزندانبامادرايراني
درقم

ديروز چند خبر خوب در حوزه اجتماعي داشتيم كه نخستين آن 
مربوط به صدور شناســنامه فرزندان با مادران ايراني بود. اين كار 
اگرچه آهسته و پيوسته صورت مي گيرد، اما باالخره در حال انجام 
اســت. مديركل دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي اســتانداري 
قم به ايرنا گفته كه: » تاكنون براي 300 متقاضي در اين اســتان 
شناسنامه صادر شده اســت.« البته عباس شيرمحمدي توضيح 
داده كه تعداد متقاضيان اوليه 7هزارو600نفر بوده كه فقط براي 
2هزارو400نفر آنها پرونده تشكيل شده و از اين تعداد 500پرونده 
براي انجام اســتعالم هاي قانوني به مراجع ذي صالح ارسال شده 
است. او ترس از لغو قانون را يكي از داليل نگراني و عجله متقاضيان 
دانست و گفت: آنها مي ترسند كه قانون لغو شود درحالي كه دليلي 

براي لغو قانون وجود ندارد.
 

اوتيسميهاتحتپوششبيمهرفتند
باالخره پوشــش خدمات بيمه اي توانبخشــي مربــوط به افراد 
اوتيسم توسط سازمان بيمه سالمت و ساير سازمان هاي بيمه گر 
پايه آغاز شــد. اين خبر را مديرعامل انجمن اوتيسم ايران داده و 
گفته كه: »پوشش بيمه اي خدمات توانبخشي شامل كاردرماني، 
گفتاردرماني و رفتاردرماني است. همچنين در اين ابالغيه بسته 
خدمتي تعريف و كدهاي خدمتي نهايي و خالصه شرح خدمات در 
سطوح يك، دو و سه طيف اختالل اوتيسم قيد شده است.« سعيده 
صالح غفاري افزود: »هم اكنون سازمان هاي بيمه گر، اين خدمات 
را با تعرفه دولتي تحت پوشــش قرار مي دهند، درحالي كه تعرفه 
دولتي براي طيف اختالل اوتيسم پايين است. درخواست انجمن 
اوتيســم ايران اين بود كه خدمات مربوطه با تعرفه اي بين تعرفه 

دولتي و خصوصي درنظر گرفته شود.«
 

اعتراضبهاجرايناقصهمسانسازي
همزمان با آغاز هفتــه تأمين اجتماعي، كانون بازنشســتگان و 
مستمري بگيران تأمين اجتماعي شميرانات ضمن انتقاد از اجراي 
ناقص مرحله دوم همسان سازي و حذف دفترچه بيمه بازنشستگان 
گفت: شركت هاي سرمايه گذاري تأمين اجتماعي به صورت مافيايي 
اداره مي شوند. به گزارش تسنيم، در بخشــي از اين بيانيه آمده 
است:» در مورد اجراي همسان سازي مستمري هاي بازنشستگان 
در 2 مرحله، متأسفانه با توجه به تورم سرسام آور، خط فقر، تورم 
و افزايش روزافزون قيمت ها، شــيريني اجراي متناسب ســازي 
را بازنشســتگان حس نكردند؛ بنابراين همچنــان افزايش تورم 
و افزايش قيمت ها را داريم و براي دائمي شــدن همسان ســازي 
حقوق و مستمري كه توســط برنامه و بودجه به دولت پيشنهاد 
شده است مي خواهيم عدالت را دولت رعايت كند.« بازنشستگان 
و مســتمري بگيران تامين اجتماعي همچنين خواستار حذف 2 
درصد از بابت درمان كه توسط تأمين اجتماعي ماهانه از حقوق و 

مستمري بازنشستگان كسر مي شود، شدند.

 با وجود كمبود 3 هزار و 200 هنرستان در كشور، مسئوالن آموزش و پرورش تاكيد دارند كه 45درصد 
دانش آموزان در سال تحصيلي آينده به يكي از رشته هاي فني و حرفه اي يا كاردانش بروند

هدايت تحصيلي يا اجبار؟

ادامهدر
صفحه21
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آمار مبتاليان  ديروز

22184
واکســن های تزريق شــده)دوز(

8448070
آمــار جان باختگان ديروز

195
کل آمــار جان باختگان

87161

مســئوالن نظام ســالمت مي گوينــد چنديــن مورد فــوت پــس از تزريق 
واکســن بــه کادر درمــان گزارش شــد کــه اغلــب مربــوط به افــرادي 
بــود کــه در 3 ماهه اخيــر در آی ســی يو درگيــر ويــروس کرونــا بوده اند

همشهري در گفت وگو با فعاالن حوزه پزشكي و پرســتاري آخرين وضعيت ابتالي 
نيروهاي فعال در بيمارســتان ها بــه کرونا و واکسيناســيون  آنها را بررســي کرد

پيك پنجــم كرونــا، در اوج خود 
به ســر مي برد. متخصصان عفوني 
را  آن  اپيدميولوژيســت ها،  و 
خطرناك ترين پيــك كرونا در يك 
سال و نيم گذشــته معرفي مي كنند 
كه سرعت سرايت آن به دليل جهش 
دلتا، بسيار باالست. روند بستري و 
مرگ ها همچنان صعودي اســت، به طوري كه روز گذشته، 
آمار فوتي هاي روزانه به 195 نفر و مبتاليان به 22 هزارو 184 
نفر رسيد. در اين شرايط، تاكيد مي شود كه تنها راه نجات 
واكسن است. روز گذشته، فرمانده عمليات مديريت كروناي 
تهران، خطاب به دولت اعالم كرد كه اگر واكسيناسيون به 
موقع انجام نشــود، خيزهاي بعدي كرونا، اتفاق مي افتد. با 
شــروع هر پيك، بار مراجعه به بيمارستان ها چندين برابر 
مي شــود و در اين ميان،گروه هاي پزشــكي و پرستاري، 
بيشترين فشار را متحمل مي شــوند؛ افرادي كه در 18 ماه 
گذشته، قربانيان زيادي داشــته اند. براساس اعالم معاون 
پرستاري وزارت بهداشت، تاكنون 110 پرستار در كشور به 
دليل ابتال به كرونا جانشان را از دست داده اند و 70 هزار نفر 
مبتال شده اند. آمار فوت و ابتالي پزشكان اما به طور دقيق در 
دسترس نيست با اين حال قبال سازمان نظام پزشكي، با در 
نظر گرفتن تمام گروه هاي پرستاري و پزشكي، تعداد فوتي 
ها را 300 نفر اعالم و از آنها تحت عنوان شــهداي سالمت 
ياد كرد. حاال اما با واكسيناســيون اين گروه، آمار مرگ ها 
به شــدت كاهش يافته اما ابتال همچنان گزارش مي شود.  
واكسيناسيون كادر درمان از 21 بهمن سال گذشته با ورود 
اولين محموله واكسن روسي آغاز شد، از آن زمان نزديك 
به 6 ماه مي گذرد  اما هنوز  گروهي از نيروهاي كادر درمان از 
واكسن جامانده اند. يا در انتظار دوز دوم اند يا دوز اول را هم 
نزده اند. در ميان آنهايي هم كه واكسن زده اند، موارد ابتالي 
جديد ديده شده است، هر چند كه به گفته فعاالن اين حوزه، 
ابتالها شديد نيست و واكسيناســيون توانسته هم ابتال را 

مديريت كند و هم مرگ ها را متوقف.

حدود 10درصد از كادر درمان واكسينه نشده اند 
با اينكه بيمارستان ها کرونايي شده و تخت  خالي هم به زحمت 

پيدا مي شود، اما حسين کرمانپور، مدير روابط عمومي سازمان 
نظام پزشــكي و مدير اورژانس بيمارستان ســينا به همشهري 
مي گويــد، نزديك به 10درصــد از نيروهاي درمــان، هنوز در 
برابر کرونا واکســينه نشــده اند: »کادر درمان، شامل کارکنان 
خصوصي و دولتي اند. بخش خصوصي شــامل بيمارســتان ها، 
کلينيك هــا، مراکــز پاراکلينيكي مثل مراکز سي  تي اســكن، 
آزمايشگاه ها، فيزيوتراپي و مراکز درمان در منزل و مطب ها و... 
مي شــود. با درنظر گرفتن تمام اينها که در چرخه درمان نقش 

دارند، حدود 10درصد از نيروهاي فعال در 
اين مراکز، در تهران هنوز واکسن دريافت 
نكرده انــد؛ دليل آن هم قــرار گرفتن اين 
افراد در بخش خصوصــي و بي توجهي به 
واکسينه شدن افراد در اين بخش است.« 
به گفته کرمانپور، به دليل وسعت زياد تهران 
و انجام واکسيناســيون از سوي 3دانشگاه 
علوم پزشــكي، اين مراکز، ديگري را مقصر 
اين بي توجهــي مي دانند. به طــور کلي، 
مي توان گفت که بخشي از جامعه پزشكي 
هنوز به داليل مختلــف مثل بيماري، ابتال 
به کرونا يا مشكالت شخصي، در دسترس 
نبودن و... هنوز دوز اول واکسن را دريافت 

نكرده اند.
21بهمن سال گذشته واکسيناسيون کادر درمان با واکسن روسي 
اسپوتنيك وي آغاز شد، اما در ادامه مسير، واکسن هاي آسترازنكا، 
سينوفارم و به ميزان محدودي هم بهارات هندوستان به آن اضافه 
شد. براساس اعالم مدير اورژانس بيمارستان سينا، واکسيناسيون 
دوز دوم افرادي از کادر درمان که واکســن آســترازنكا دريافت 

کرده اند، آخر تيرماه انجام مي شود.

گزارش ابتالي دوباره به كرونا
ماجرا اما تنها به اين جاماندگان از واکســن محدود نمي شــود. 
حاال با شيوع کروناي دلتا، نگراني از ابتالي دوباره کادر درمان با 
توجه به اوج درگيري آنها با اين بيماران، باال رفته است. با اينكه 
کرمانپور مي گويد، آمــار دقيقي از افرادي که بــا وجود تزريق 
واکســن، مبتال به کرونا شــده اند، وجود ندارد، امــا گزارش ها 
حكايت از ابتالي مجدد اين افراد به ويــروس دارد؛ هر چند که 

مورد فوت در ميان اين افرادي که واکسن زده اند، گزارش نشده 
است. کرمانپور در توضيح بيشتر مي گويد: »تعدادي از نيروهاي 
درمان با وجود دريافت هر دو دوز واکسن، باز هم به کرونا مبتال 
شــده اند که اين افراد معموال واکسن ســينوفارم تزريق کرده 
بودند. البته تعداد آنها قابل توجه نيســت و هنوز هم مطالعات 
دقيقي درباره تعــداد و داليل ابتــالي دوباره وجــود ندارد.« 
براســاس اعالم او، تعداد افرادي که با يك دوز دريافت واکسن 
به بيماري مبتال شده اند، بسيار بيشتر از افرادي است که هر دو 
دوز واکسن را تزريق کرده اند: »معموال دوز 
دوم را به دليل واکنش هاي شــديد از نوع 
آلرژيك، تزريق نمي کنند. گزارش هايي هم 
به ما رسيده که برخي از افراد، بين دوز اول 
و دوم مبتال به کرونا شده اند، بعضي هم بر 
اثر تزريق واکســن دوز اول به طور سبك يا 
متوسط، کرونا گرفته اند، اما در مرحله دوم 
واکسيناسيون گزارشــي از ميزان ابتالي 
شــديد افراد به بيماري داده نشده و اغلب 
به طور خفيف کرونا گرفته اند.« با اين همه 
اما کرمانپور، تأکيــد مي کند که اطالعات 
دقيق و کافي درباره اينكــه کروناي دلتا، 
نوع ويروس درگير شــده کادر درمان در 
ابتالي دوباره است، به دست نيامده است. او اين را هم مي گويد 
که تاکنون گزارشي از فوت کادر درمان بر اثر ابتال به کرونا، پس 
از تزريق واکسن هم داده نشده است. با اين حال اين متخصص 
تأکيد مي کند که موارد نادري از مرگ نيروهاي درمان بر اثر لخته 
شدن خون با تزريق واکسن دوز اول آسترازنكا ثبت شده، اما در 

دوز دوم تزريق همين واکسن چنين مواردي ديده نشده است.

عوارض واكســن گريبان 56درصد نيروهاي گروه پزشكي 
را گرفت

حاال در اين شرايط، ســازمان نظام پزشكي، بخشي را براي ثبت 
عوارض واکسيناســيون کادر درمان درنظر گرفتــه تا فراواني 
اثرات ســوء واکســن ها را بســنجند: »43هزار نفر افراد واجد 
شرايطی که هر دو دوز واکســن را دريافت کرده اند در اين طرح 
شرکت کرده اند. نتيجه نشــان مي دهد 56درصد از افرادي که 
واکسن زده اند به نوعي دچار عوارض جانبي شده اند. بيشترين 

عارضه هم مربوط به واکســن آســترازنكا بوده است. بررسي ها 
نشــان مي دهد 47.7درصد افرادي که واکسينه شده اند، دچار 
عوارض عمومي مثل تب و لرز، تعريق و بدن درد شــده اند. پس 
از آسترازنكا، اســپوتنيك وي با 36درصد، سينوفارم با 5درصد 
و بهارات با يك درصد بيشــترين عوارض را داشته اند.« به گفته 
کرمانپور، حدود 14.2درصد افراد دچــار عارضه قلبي، حدود 
10.5درصــد عوارض تنفســي و 12درصد هم دچار ســردرد، 
سرگيجه و خواب آلودگي شده بودند. 12درصد عوارض گوارشي 
و 3.2درصد هم مشكالت پوستي گزارش شده است. همچنين 
بيشترين ميزان بروز مشــكل و البته اثربخشي خود واکسن در 
برابر بيماري به ترتيب مربوط به آســترازنكا، اســپوتنيك وي، 

سينوفارم و بهارات است.

 با واكسن، ابتال مديريت شد
در ميان کادر درمان، گروه هاي پرستاري بيش از همه در معرض 
ابتال به کرونا قرار دارند، با اينكه دبيرکل خانه پرستار به همشهري 
مي گويد که تمام افراد در گروه پرســتاري واکسينه شده اند اما 
هنوز چرخه ابتال برقرار است. محمد شــريفي مقدم در توضيح 
بيشتر مي گويد بيشترين عوارضي که با تزريق واکسن ايجاد شده، 
مربوط به آسترازنكا بوده اما در ميان گروه پرستاري، گزارشي از 
فوت در اثر تزريق اين واکسن داده نشــده است: »موارد ابتالي 
دوباره به کرونا معموال بعد از تزريــق اول که هنوز ايمني کامل 
نشده است، رخ مي دهد، شــواهد حاکي است که ميزان ابتال به 
بيماري پس از دوز دوم کمتر شده است. اگر هم بعضي پرستاران 
به بيماري کرونا مبتال شده اند در فاصله تزريق دوز اول و دوم بوده 
است.« او درباره پرستاراني که بعد از تزريق واکسن، جانشان را از 
دست داده اند هم توضيحاتي مي دهد: »چندين مورد فوت پس 
از تزريق واکسن گزارش شده که اغلب مربوط به افرادي بوده که 
در 3ماهه اخير در آي سي يو درگير ويروس کرونا بوده اند. اما هنوز 
آمار دقيقي در اين باره وجود ندارد.« او درباره اينكه گفته مي شود 
واکسيناسيون پس از گذشت 6 ماه بايد دوباره انجام شود و با توجه 
به اينكه گروهي از کادر درمان نزديك به 6 ماه پيش، واکســينه 
شده اند، مي گويد: »هنوز اطالعات درباره ايمني اين واکسن ها 
مشخص نيست، معلوم نيست واکسيناسيون دور بعدي پس از 
چند  ماه بايد انجام شود و تا چه مدت افراد واکسينه را از ابتال به 
بيماري مصون مي دارد. براي زمان تزريق واکسن يادآور پس از 

گزارش واكسيناسيون  و 
ابتالي دوباره كادر درمان

2دوز هم اختالف نظر زياد است. به همين دليل هنوز هيچ برنامه 
مشــخصي براي تكرار واکسيناســيون براي کادر درمان وجود 
ندارد.« به گفته شريفي مقدم، بيش از 80درصد جامعه پرستاري 
يعني باالي 110هزار نفر، حداقل يك بار به کرونا مبتال شــده 
و ايمن شــده اند، بنابراين با انجام واکسيناسيون مي توان گفت 
که بيماري بين پرســتاران کنترل شده است. اين موضوع باعث 
مي شود ميزان ابتال به بيماري و مرگ کاهش پيدا کند و حتي در 

پيك پنجم، ميزان مرگ ها نسبت به پيك هاي قبل کمتر است.

 هنوز تمام پرستاران اهواز واكسينه نشده اند
با اينكه دبيرکل خانه پرســتار تأکيد مي کند که واکسيناسيون 
براي جمعيت زيادي از اين گروه انجام شــده اما نسرين خالدي، 
سوپروايزر بيمارستان رازي اهواز تأکيد مي کند که هنوز بخشي 
از پرستاران در خوزســتان واکسينه نشــده اند. او به همشهري 
مي گويد: »واکسيناسيون کادر درمان با تأخير انجام شده و هنوز 
تمام نيروهاي درمان واکسينه نشــده اند. مسئله ديگر اين است 
که فاصله بين تزريق دوز اول و دوم واکسن بسيار زياد است، چرا 
واکسن در مرحله دوم با تأخير زيادي به ايران رسيد. اين در حالي 
است که گروهي حتي دوز اول را نگرفته اند چون کم بود.« خالدي 
درباره وضعيت ابتالي کادر درمان به کرونا پس از دريافت 2دوز 
واکســن مي گويد: »ابتال به بيماري پس از 2دوز واکسن هم در 
بين کادر درمان وجود داشته اما نسبت به قبل بسيار کمتر شده 
است. البته مواردي هم از مبتال شدن افراد به بيماري کرونا پس از 
دريافت دوز اول ديده شده که اين ميزان پس از دوره دوم کاهش 
چشمگيري داشته است.« به گفته خالدي، اطالع دقيقي از ميزان 
مبتاليان به جهش دلتا در دست نيست و هنوز گزارشي مبني بر 

گرفتار شدن کادر درمان در اهواز به ويروس دلتا نرسيده است.

 هنوز دور دوم واكسيناسيون آغاز نشده
از قم هم خبر مي رســد که در ميان گروه درمان، گزارش هايي 
درباره ابتــالي مجدد به کرونا رســيده، اما ابتال شــديد نبوده 
است. حســين عادلي، رئيس نظام پزشــكي قم به همشهري 
مي گويد:»پس از واکسيناسيون موارد ابتال به بيماري کرونا در 
ميان گروه پزشكي ديده شده اما اغلب بيماري آنها در حد خفيف 
و محدود به درمان هاي خانگي بوده، اگر هم افراد نياز به بستري 
داشــته اند معموال خيلي کوتاه مدت بوده است.« براساس اعالم 
او، موارد منجر به فــوت پس از واکسيناســيون، در ميان گروه 
پزشكي و دانشجويان اين رشته ديده نشــده، درحالي که قبل 
از تزريق واکسن، 3مورد فوت در ميان پزشكان قم گزارش شد. 
به گفته عادلي، ويروس جهش يافته دلتا در قم هم ديده شده اما 
آمار مشــخصي از ميزان ابتال به اين ويروس وجود ندارد. رئيس 
نظام پزشكي قم درباره شــروع دور بعدي واکسيناسيون کادر 
درمان در اين اســتان مي گويد که هنوز در پروتكل ها، برنامه اي 
براي اينكه چه مدت زمان بعد از تكميل 2دوز دوره اول بايد دور 
دوم تزريق را شروع کرد، وجود ندارد. البته مطالعات زيادي در 
اين خصوص در سطح دنيا انجام شــده. بررسي هاي اوليه نشان 
مي دهد، بهتر است پس از 6 ماه از واکسيناسيون کادر درمان، اين 
افراد دوباره واکسينه شــوند. اما خيلي از کشورها اين موضوع را 
تأييد نمي کنند و هنوز هم دور دوم واکسيناسيون در کشورهاي 

ديگر آغاز نشده است.

واردات واكسن كرونا به 
كشور ســرعت گرفته، 
به طوري كــه در 3هفته 
اخير به طــور ميانگين 
هر هفته يــك ميليون 
دوز واكســن به كشور 
وارد شــده تا مجموع 
واكسن هاي وارداتي به كشور تا صبح ديروز 
به عدد 12ميليون و122هزار و 200دوز برسد. 
اين در حالي است كه تا روز گذشته، 8ميليون 
و 448هزارو70دوز واكسن تزريق شده است. 
اين ميزان واردات به كشور در حالي است كه 
قرار بود واكسن هاي توليد شده كرونا در دنيا 
از سوي كوواكس و تنها ميان دولت ها توزيع 
شــود اما تحريم ها، كمبود عرضه جهاني و 
تعلل در تامين واكســن باعث شد تا ميزان 
واردات واكسن در شــرايطي كه هنوز توليد 
داخل به انبوه نرســيده، قطره چكاني باشد؛ 
اتفاقي كه باعث شــد پاي بخش خصوصي و 
سازمان هالل احمر براي تامين واكسن به ميان 
بيايد. اواســط فروردين امسال، 38شركت 
مجــوز واردات واكســن را دريافت كردند و 
ســازمان هالل احمر وعده واردات 10ميليون 
دوز واكسن از كشورهاي آسياي شرقي را داد. 
اما مغايرت سياســت هاي بخش خصوصي در 
واردات واكسن با وزارت بهداشت و ضرورت 
تحويل تمام محموله هاي وارداتي براي تزريق 
عمومي به وزارت بهداشــت، سبب شد تا اين 

شركت ها موفق به واردات واكسن نشوند. حاال 
اما هالل احمر، دروازه واردات واكسن كرونا به 
ايران شــده تا جايي كه تاكنون از طريق اين 
ارگان بيش از 8ميليون دوز واكسن به ايران 
وارد شده است. حاال هم مسئوالن هالل احمر 
از آمادگي براي تامين 30ميليون دوز واكسن 
ديگر خبر مي دهند، مشروط بر تامين منابع 
مالي. پيش از اين بخش خصوصي وعده داده 
بود كــه 2محموله 6ميليون دوزي واكســن 
براي اتاق اصناف ايــران وارد مي كند اما اين 
وعده محقق نشد و حاال روز گذشته، از خريد 
و واردات 3ميليون دوز واكســن در روزهاي 
آينده خبر مي دهد. البته اگر به سرنوشــت 
ديگر محموله هاي وعده داده شده، دچار نشود.

واكسن ها از كشورهاي آسياي شرقي مي آيد
با تامين بخش قابل توجهي از واكسن وارداتي 
كشور از ســوي هالل احمر، اين سؤال مطرح 
مي شود كه در نبود چنين ارگاني آيا دولت از 
تامين واكســن عاجر مي ماند و همين ميزان 
واردات واكسن محقق نمي شد؟ كريم همتي، 
رئيس جمعيــت هالل احمــر در اين باره به 
همشهري مي گويد: »محقق نشدن تعهدات 
كوواكس براي تامين واكســن با وجود عقد 
قرارداد تنها شامل كشور ما نيست و كشورهاي 
ديگر هم با اين مشكل مواجه شدند. البته سهم 
ما از ســبد كوواكس زياد نبود اما همان هم 
محقق نشد. مهم اين است، واكسني كه ما وارد 

مي كنيم با همكاري دولت در نوع واكسن و نرخ 
آن، به كشور مي رسد.« به گفته همتي واكسن 
تامين شده هم اكنون از ســمت كشورهاي 
آســياي شــرقي به ايران مي آيد و اين روند 
همچنان ادامه خواهد داشــت: »با توجه به 
اينكه تا پايان امســال، كشور، به 180ميليون 
دوز واكسن براي تزريق جمعيت تحت پوشش 
نياز دارد، وزارت بهداشت اعالم كرد كه ما به 
30ميليون دوز واكسن وارداتي نياز داريم، ما 
همانجا اعالم كرديم كــه از طريق كانال ايمن 
صليب سرخ و هالل احمر مي توانيم اين ميزان 
واكســن وارداتي را تامين كنيم. اين مسئله 
مورد توافق قرار گرفته و با اولويت توليد داخل، 
واكسن خارجي هم وارد مي شود تا بخشي از 
نياز جامعه تامين شود.« اين مسئول همچنين 
درباره ورود واكسن هايي از برند متفاوت غيراز 
منطقه آسياي شرقي مي گويد:» ما در جلسه 
اخير اعالم كرديم كه امكان واردات برندهاي 
ديگر واكسن را داريم، حتي آنهايي كه تاكنون 
وارد نشده است. اين شركت ها آمادگي دارند 
كه از طريق هالل احمر واكسن شــان را براي 

صادرات به ايران تحويل دهند.« 

چرا بخش خصوصي واكسن وارد نكرد؟
جديدترين طرح بخــش خصوصي واردات 
3ميليون دوز واكسن اســت كه در مرحله 
تعهد اسنادي اســت و اگر اين وعده هم به 
سرنوشــت 6ميليون  دوزهاي محقق نشده 

دچار نشود، نخستين محموله بخش خصوصي 
به زودي وارد خواهد شد. ناصر رياحي، رئيس 
اتحاديه واردكنندگان دارو روز گذشــته در 
جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران در اين باره 
گفت: »هم اكنون براي 3ميليون دوز ال سي 
باز كرده ايم و اميدواريم اين كار انجام شود.« 
او درباره داليل تأمين نشدن واكسن كرونا از 
سوي بخش خصوصي هم توضيحاتي داد:»در 
فروردين  امسال، رئيس جمهوري اعالم كرد 
بخش خصوصي نمي تواند با ارز نيمايي يا ارز 
آزاد واكسن ضدكرونا وارد كند. اين در حالي 

اســت كه از ژانويه2021 كشورهاي خارجي 
واكسيناســيون را شــروع كرده بودند ولي 
برآورد دقيقي از شــرايط نداشــتند. همان 
زمان 6ميليون دوز واكســن آســترازنكا و 
اسپوتنيك وي به ما معرفي شد. اين كشورها 
نامه اي از طرف دولت مي خواستند اما وزارت 
بهداشت ســختگيري كرد. البته در همان 
زمان به 38شــركت مجوز واردات واكسن 
داده بودند ولي به اهليت اين شركت ها توجه 
نشده بود. وقتي برآورد هزينه انجام شد قرار 
بود با همه مالحظات هزينه واكســن از سوي 

بخش خصوصي 250هزار تومان اعالم شود. 
همان زمان يكي از بانك هاي خصوصي اعالم 
كرد عمليات بانكي را به صورت رايگان انجام 
مي دهد و وعده هماهنگي ارزي داده شد. ما 
دنبال نامه درخواســتمان رفتيم اما دو هفته 
جوابي به ما ندادند. از سوي ديگر پرفروماي 
ما 2هفته اعتبار داشت. نامه را كه صادر كردند، 
پيك سوم شروع شده بود، اما وزارت بهداشت 
نامه را با پست عادي فرستاد كه باعث شد ما 
دوران طاليي را از دست بدهيم.« رياحي ادامه 
داد:» ما در آخرين مورد واكســن آسترازنكا 
در هند پيدا كرديم كه با ريســك شخصي 
و اعتبار اســنادي 4هفته وارد كنيم كه بعد 
صادرات واكســن از هند ممنوع شد مگر به 
امضاي نخست وزير هند. حاال هم صليب سرخ 
چين واكسن را به هالل احمر ايران مي دهد. به 
 هرحال اين رويه مشكل آفرين بود. اگر از اول 
انجام مي داديم بخشي از واكسن از سوي بخش 

خصوصي وارد مي شد.«

تاكنون 12ميليون و 122هزار و 200دوز واكسن به كشور وارد شده است

وازه   ورود  واكسن  به ايران  هالل احمر  در
رئيس جمعيت هالل احمر به همشهري مي گويد هم اكنون واكسن ها از سمت كشورهاي آسياي شرقي به ايران مي آيد و اين روند 

همچنان ادامه خواهد داشت؛ نرخ و نوع واكسن از سوي دولت تعيين مي شود

مجموع واكسن هاي وارداتي به كشور 
تعدادنوع واكسن

920هزار دوز اسپوتنيك روسي 
2ميليون و 152هزار و 800دوز آسترازنكا )كوواكس(

125هزار دوز بهارات هند 
8ميليون و 924هزار و 400هزار دوز چيني 

کرمانپور، مديــر روابط 
عمومــي ســازمان نظام 
پزشكي: حدود 10 درصد 
از کادر درمــان بخــش 
خصوصي تهران واکسينه 

نشده اند

دبيرکل خانه پرستار: بيشــترين عوارضي 
که با تزريق واکســن ايجاد شده، مربوط به 
آسترازنكاســت اما در ميان گروه پرستاري، 
گزارشــي از فوت در اثر تزريق اين واکسن 

داده نشده است

يكتا فراهانی
خبرنگار

مريم سرخوش 
خبرنگار
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تفريــح در فرهنگنامه هــاي مختلف معاني ای 
معادل شادكردن، شــادماني كردن و به فرح و 
خوشي پرداختن و بازي و تفرج و امثالهم تعبير 
شــده اســت اما اگر به دنبال معناي تخصصي تري بخواهيم باشيم تفريح 
يعني انجام فعلي متناسب با ساختار طبيعي فيزيك و مغز انسان به منظور 

به روزرساني احساسي و افزايش توان سازگاري فرد با محيط.
قصد از معناكردن اينچنيني، اين است كه مي خواهيم از انسان سالم صحبت 
كنيم. انسان سالم كسي است كه توانايي انطباق با شرايط پيرامون خود را 
داشته باشد. سازمان جهاني بهداشت در تعريف خود از سالمتي، آن را يك 
حالت رفاه جســمي، رواني و اجتماعي مي داند كه صرفا به معناي نداشتن 
بيماري يا ناتواني نيســت. لذا فرد سالم كسي اســت كه بتواند به گونه اي 
زندگي كند كه براي خود و ديگران احساســات و شــرايط بهتري را توليد 
كند. ســاختارها و نوع زندگي، امروزه به گونه اي شــده كه بسياري از افراد 
داشتن شرايط خوب اجتماعي مانند مهماني رفتن، داشتن تعطيالت، بازي، 
ورزش كردن و فيلم ديدن را نمادي از اتالف وقت تلقي كنند. بسياري از افراد 
را داريم كه بســيار كار و تالش مي كنند و تصورشان اين است كه اگر تمام 
انرژي شان را به صورت ۲۴ساعته روي كار بگذارند خيلي پيشرفت مي كنند. 
اما غافل از اينكه اين افراد به صورت پلكاني و زيرپوســتي دچار فرسودگي 
مي شــوند. هدف از زندگي از نگاه اين افراد اينگونه اســت كه ما بايد تمام 
تالشمان را براي بهتربودن، پيشرفت، ترقي و رقابت بگذاريم. آنها واقعيت 
را در اين مي دانند كه اگر كسي وقتش را به فراغت بگذراند در حال ارتكاب 
گناهي نابخشودني است. چنين افرادي استراحت كافي به  خود نمي دهند 
و فوايد تفريح كردن را دست كم مي گيرند. آنها معتقدند اگر تفريح كنيم از 
هدف نهايي خودمان كه تامين مالي و رسيدن به موقعيت هاي خوب شغلي 
است جا مي مانيم درحالي كه ما بايد بتوانيم پول و منابع كافي را جمع آوري 
كنيم تا روز مبادا يا روز بازنشستگي بتوانيم يك وضعيت نسبتا ايده آل داشته 
باشيم. به اعتقاد اين دست از آدم ها »براي خودسازي دير مي شود اما براي 
خوشگذراني هيچ وقت دير نيست.« درحالي كه از ديد روانشناسانه نيمي از 
اين عبارت درست و نيمي ديگر غلط است. قسمت اول كه براي خودسازي 
دير مي شود بسيار درست است اگر ما بخواهيم بر اين باور باشيم كه فرصت 
هميشه هست به بيراهه رفته ايم ولي اينكه براي خوشگذراني دير نمي شود 
درست نيست چراكه هر چيزي بايد سر جاي خودش اندازه گيري شود. كار 
و سرگرمي اساسا دو ركن اصلي زندگي ما انسان ها هستند بنابراين ما بايد 

بين اين دو تعادل برقرار كنيم.
تفريح كردن هزينه هاي پزشكي را كاهش مي دهد و جسم و روان را به سمت 
سالمتي ســوق مي دهد. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه تفريحات 
درست مدنظر ماست خيلي از افراد نوشيدن مسكرات و مصرف دخانيات و 
مواد مخدر را به معناي تفريحات تعبير مي كنند كه اساسا نمي تواند معني 
درستي باشد چون با ساختار وجود انسان مغايرت پيدا مي كند. تفريح درست 
در شرايط بحراني باعث بهبود عملكرد مغز مي شود. افراد در سنين ميانسالي 
و ســالمندي داراي عملكرد بهتري هســتند. تفريح به واسطه اينكه يك 
حمايت و همپوشاني بين افراد ايجاد مي كند هزينه اجتماعي را نيز كاهش 
مي دهد و پارگي هاي عاطفي بين اعضاي خانواده و دوستان را تا حد بسيار 
زيادي كاهش مي دهد. همچنين باعث كاهش بزه هاي اجتماعي و درنتيجه 
هزينه هاي سيستم قضايي مي شود. داشتن تفريحات سالم همچنين باعث 
رونق بخشي به اقتصاد مي شود و كســب وكارهاي كوچك از كنار آن شكل 

مي گيرد و جرائم اقتصادي كاهش مي يابد.
تا اينجا هرچه گفتيم درخصوص سيستم سخت افزاري مغز بود نه نرم افزاري. 
مغز مهم ترين عنصر وجودي ما و مهم ترين عضو يك انســان است و مانند 
كامپيوتر بدن عمل مي كند و تمام سيســتم فرمانبري و فرمان دهي بدن 
منبعث از عملكرد درســت مغز اســت. مغز افرادي كه بي وقفه و به شكل 
شبانه روزي بدون هيچ گونه اوقات فراغتي در فكر اندوخته مالي براي آينده 
بهتر هستند، هميشه در حسرت است چراكه از داشته ها و نعمت هايي كه در 
حال دارند غفلت مي كنند. زندگي به خاطر ذات و ذائقه اي كه دارد همواره در 
يك تركيب بين تعادل و تالطم قرار مي گيرد و شدت اين افزايش و كاهش 
فشارهاي اجتماعي، استرس ها و اضطراب ها باعث مي شود كه مغز بدون وقفه 
درگير شود. به عنوان يك روانشناس بارها و بارها در برابر كساني قرار گرفتم 
كــه داراي جايگاه هاي بزرگي در اجتماع بودند اما نتوانســته بودند بخش 
نرم افزاري زندگي خودشــان را ارتقا دهند و به شكلي در دهه هاي ششم، 
هفتم و هشتم زندگي شان به نقطه اي رسيده بودند كه »خب حاال كه چه؟!« 
در مجموع بايد گفت تفريح، عاملي است كه باعث بهبود عملكرد سيستم مغز 
مي شود و اگر مغز تفريح نداشته باشد اينگونه تحليل مي كند كه من براي 
خودم چه كار كردم؟ اگر يك سري از افعال سر جاي خودشان و به درستي 
انجام شوند مغز اينگونه استنباط مي كند »كه چقدر خوب، من هم در حال 
لذت بردن از زندگي هستم« و اين لذت بردن از زندگي موجب مي شود در 
ساير زمينه ها مغز احساس كند كه مي تواند قدرت بيشتري براي توسعه و 
خالقيت حل مسئله داشته باشد. يادمان باشــد هرقدر به كارمان اهميت 
مي دهيم بايد در كنارش به روان كننده ها و تسهيل گري هايي مانند تفريح 
بيشتر اهتمام ورزيم. بهترين كار را زماني مي توانيم انجام دهيم كه تعادل 
را بين كار و تفريح برقرار كنيم. به قول ســعدي» انــدازه نگه دار كه اندازه 

نكوست«.

يادداشت يك

پيشنهادهايي از صاحبان مشاغل آسيب ديده از كرونا براي تابستان1۴00

 پيشنهادهای
تابستانی

این شماره

سینما امن است؛ به سینما برويد
سيدجمال ساداتيان، 
تهيه كننده ســينما- 
مســلم اســت كه در 
وضعيت كنوني كشور 
مردم به شدت نياز دارند 
كه اوقات فراغت خود را 
در شرايطي كه دوست دارند بگذرانند اما بحث كرونا 
باعث شد روزمرگي زندگي همه به هم بريزد و خالئي 
بزرگ ايجاد شود. مردم دوست دارند اين خأل ايجاد 
شده را توسط جايگزيني ديگر پر كنند، اما در كشور 
جايگزين هاي متنوعي وجود ندارد. در حوزه سينما 
به جز ايامي كه دولت اصرار داشت بسته باشند، مردم 
نسبتا از فيلم هايي كه اكران شد استقبال كردند. اگر 
مدتي ســينماها به ركود خوردند به اين دليل بود 
كه از زمان اكران فيلم ها گذشته بود، فيلم ها كهنه 
شدند و مردم نتوانستند با آنها رابطه عاطفي برقرار 
كنند. اما امروز تجربه فيلم هايي مانند »ديناميت« 
بسيار خوب بوده است. اين فيلم تا به امروز و با وجود 
محدوديت ها مورد استقبال زيادي قرار گرفت و در 
همين جمعه گذشته )18تيرماه( ۴50ميليون تومان 
در يك روز فروش داشت. شايد بعضي از فيلم ها در 
شرايط عادي هم اين ميزان فروش نداشته باشند. 
در شــرايط كرونا اين حجم از فروش براي اين فيلم 
موفقيت بزرگي است. اين حاكي از آن است كه مردم 
با ســينما رابطه خوبي دارند و اگر فيلم خوب اكران 
شود از آن استقبال مي كنند اما در اين شرايط بايد 
تمهيداتي درنظر گرفته شود؛ يعني هم مردم و هم 
ســينماداران بايد پروتكل ها را رعايت كنند تا مانع 
از تعطيلي سينماها شــوند، زيرا در وضعيت كنوني 
كسب وكارهاي حوزه سرگرمي شاخص ترين عامل 

پر كردن اوقات فراغت مردم به ويژه در فصل تابستان 
هستند. كساني هم هستند كه به طور كلي از رفتن 
به اماكن عمومي به ويژه سينماها واهمه دارند. بايد 
به اين دسته از افراد بگويم كه سالن هاي سينما در 
تمامي شــرايط، به جز مواقعي كه فيلمي به شدت 
ســرو صدا مي كند و معروف مي شــود يا شايد در 
روزهاي تعطيل، تنها 10تا 15درصد ضريب اشغال 
دارند و بخش زيادي از سالن ها هميشه خالي هستند. 
همچنين مطلعم كه بيشــتر ســينماداران تمامي 
تالش خود را براي رعايت پروتكل ها به كار مي بندند. 
حال در يك ســالن 100نفره وقتــي 10تا 15نفر 
نشسته باشند يعني همه پروتكل ها و مقررات رعايت 
شده است و خطري كسي را تهديد نمي كند اما در 
نهايت اين تصميم شخصي افراد است كه به سينما 
بروند يا نه. در مجموع در شــرايط امروز ســينماها 
هم محيط هاي امني هستند و هم مي توانند اوقات 

خوشي را براي مردم فراهم كنند.

گردشگري مجازي و برنامه ريزي براي سفرهاي 
آينده

مهدي پارسا، تور ليدر- گردشــگري مجازي تنها 
كاري است كه در اين شــرايط ممكن است شدني 
باشــد؛ زيرا حتي اگر بخواهم به مردم مقصدي را 
پيشــنهاد كنم كه به صورت خانوادگي و به همراه 
افرادي كه با هم زندگي مي كنند، سفر كنند، بازهم 
محدوديت هاي رفت وآمد ميان شــهرهاي قرمز و 
نارنجي وجود دارد و عمال ساكنان اين شهرها امكان 
مسافرت و خروج از شــهر را ندارند. از اين رو شايد 
تنها پيشنهاد قابل اســتفاده اي كه بتوانم به مردم 
بدهم، گردشگري مجازي باشد، اگرچه خودم قلبا 
اعتقادي به اين كار ندارم. گردشگري مجازي چگونه 

اســت؟ راهنماهاي توري هستند كه تحت پوشش 
آژانس هاي مســافرتي يا به صورت مســتقل عمل 
مي كنند. اين افراد در كشورهاي مختلف سكونت 
دارند، براي مثال راهنماهــاي ما در ايتاليا يا تركيه 
يا آلمان ساكن هستند. اين راهنماهاي گردشگري 
برنامه اي براي كاربران صفحه شبكه اجتماعي خود 
مي چينند و اعالم مي كنند كه امروز قرار اســت از 
اين اماكن بازديد شود. ســپس به صورت زنده اما 
خصوصي روي شبكه هاي اجتماعي بازديد هاي خود 
را براي افرادي كه در تــور مجازي ثبت نام كرده اند 
پخش مي كنند. نكته مهم در اين نوع تورها تالش 
براي روايت داستان سفر است، حتي اگر تور براي 
موزه گردي باشد. اينكه موزه گردي داستان داشته 
باشد و در آن ماجراهاي تاريخي و داستان جنگ ها 
بيان شــود و در بازديد از موزه هيجان ايجاد شود 
اهميت زيادي دارد. ليدرها در اين موزه گردي ها با 
يك داستان از رويدادي تاريخي بازديد از قسمتي از 
موزه را آغاز مي كنند و مراحل مختلف گذر تاريخي 
را با نمايش اقالم درون موزه توضيح مي دهند. چنين 
ســبكي از گردشــگري را مي توان به اين موضوع 
بسط داد كه خانواده اي دور هم جمع شوند و روي 
تلويزيون يا مانيتور از اين سبك گردشگري استفاده 
كنند. گردشگري مجازي در دوران كرونا مي تواند به 
نوعي پيش درآمد براي گردشگري هاي آينده تبديل 
شود. يعني شبيه برنامه هاي پياده روي رايگاني كه 
تورهاي مختلف براي معرفي مقاصد توريستي براي 
توريســت ها برگزار مي كنند تا اطالعاتي خالصه و 
تيتروار درباره آن مكان در اختيارشــان قرار دهند، 
تورهاي مجازي هم مي توانند در دوران محدوديت 
به همين شكل عمل كنند. افراد با شركت در تورهاي 
مجازي نكات مهم و اساسي درمورد مقاصد توريستي 

مختلف را درمي يابنــد و مي توانند از اين اطالعات 
پس از برداشته شدن محدوديت ها براي سفرهاي 
حقيقي برنامه ريزي كنند. مشاركت در اين سبك 
از جهانگردي عالوه بر اينكه بــه راهنماهاي تور و 
آژانس هاي مســافرتي برگزار كننده كه به واسطه 
آسيب شديد حوزه گردشگري از همه گيري كرونا با 
مشكالت فراواني دست به گريبانند كمك مي كند، 
موجب سرگرمي افراد هم شده و زمينه برنامه ريزي 
براي آينده اي بدون كرونا را هم فراهم مي كند. هر 
پيشنهاد ديگري به غيراز اين در حوزه گردشگري 
به نوعي تخطي از اجراي مقررات محدوديت و منع 

تردد خواهد بود.

مردم را واكسینه كنید، كافه ها خودشان رونق 
مي گیرند

سارا رحماني، كافه دار- در حوزه كاري ما با وجود 
محدوديت ها پيشنهــــاد خاصي نمي تـوان داد؛ 
زيرا افراد هم اكنون بـــه ۲دسته تقسيم شده اند؛ 
يك دســته كه تمامــي محدوديت هــا را رعايت 
مي كنند و اصال جايي نمي روند و يك دسته همه 
جا مي روند، حــال يا با حفــظ پروتكل ها يا بدون 
توجه به پروتكل ها. ازاين رو اگر پيشــنهادي هم 
بدهيم آنها كه گشــت و گذار را براي خود ممنوع 
كرده اند به آن توجهي نمي كننــد و آنها كه همه 
جا مي روند بــه آن نيــازي ندارند. شــايد چند 
پيشنهاد براي افرادي كه از خانه خارج نمي شوند 
كاربردي باشــد، اما اين پيشــنهاد ها هم در ذات 
خود تناقض دارند؛ مثال مي توانم به عاشقان كافه  
و رستوران گردي بگويم كه فضايي شبيه به كافه 
يا رســتوران در خانه ايجاد كنيد و نوشــيدني يا 
خوراكي هاي مورد عالقه خود يا دوستان يا اعضاي 
خانواده تان را فراهم كنيد تا شبيه ســازي كامل تر 
شــود اما نيمي از جذابيت كافه ها فضاي جمعي 
اســت كه در آن وجود دارد، افراد براي معاشرت 
با دوســتان و غريبه ها به كافه مي آيند و در خانه 
اين بخش از كافه گردي از دســت مي رود. شايد 
بتوانم پيشــنهاد بدهم آنها كه بــه كافه ها، حتي 
كافه هايي كه فضاي باز دارند نمي روند، دست كم 
به صورت آنالين و بيرون بر به آنها سفارش دهند تا 
از كسب وكار آنها پشتيباني شود كه اين پيشنهاد 
هم صرفا در حمايت از كسب وكارها در اين حوزه 
اســت و كمكي به گذران اوقات تابســتاني مردم 
نمي كند. فكر كنم بهترين پيشــنهاد براي افراد 
باالدستي باشد. بهترين پيشــنهاد در حوزه كافه 
و رســتوران داري از نظر من اين اســت كه از اين 
كسب وكارها حمايت مالي شود، يا به آنها فضاهاي 
باز و ايمن بيشــتري ماننــد پياده روها اختصاص 
داده شود،يا با سرعت بخشيدن به واكسيناسيون 
گســترده، ترس از رفت وآمــد را در جامعه از بين 
ببرند، در اين صورت ديگر مردم خودشان مي دانند 
چگونه روزهاي تابســتان خود را با كافه گردي يا 
رفتن به رستوران هاي مورد عالقه شان بگذرانند و 

موجب رونق اين بخش شوند.

سیدجمال 
ساداتیان:  مسلم 

است كه در وضعیت 
كنوني كشور مردم 
به شدت نیاز دارند 

كه اوقات فراغت 
خود را در شرايطي 

كه دوست دارند 
بگذرانند اما بحث 

كرونا باعث شد 
روزمرگي زندگي همه 

به هم بريزد و خالئي 
بزرگ ايجاد شود. 

مردم دوست دارند 
اين خأل ايجاد شده 

را توسط جايگزيني 
ديگر پر كنند، اما در 
كشور جايگزين هاي 
متنوعي وجود ندارد

تعادل میان دو ركن اصلي زندگي
چرا بايد باوجود دغدغه هاي فراوان همچنان دنبال تفريح باشيم؟

تكرار مكررات اســت اگر بگويیم كه كرونا 
و محدوديت هاي ناشــي از آن چه بر ســر 
كسب وكارها آورده است، به ويژه در ايران كه 
شايد تنها كشور جهان باشد كه به لطف سوءمديريت ها، تحريم ها و ده ها 
دلیل و بهانه ديگر، موج هاي متوالي اين همه گیري را تجربه كرده اســت. 
اما تأثیر محدوديت ها بر كسب وكارها و ممنوعیت يا ترس از رفت وآمد به 
مكان هايي خاص زماني بیشتر خود را نشان مي دهند كه پاي كسب وكارهاي 
حوزه مرتبط با اوقات فراغت مردم به میان مي آيد؛ آن هم در فصلي كه تا 
پیش از اين ايام تباه، رســم مردم بر اين بود كه روزهايش را به گردش و 
دورهمي در رستوران ها و رفتن به سینما و سفر بگذرانند؛ به عنوان مثال 
تنها كسب وكارهاي حوزه گردشگري به گفته رئیس سازمان گردشگري 
كشور 250هزارمیلیارد ريال در اثر همه گیري كرونا خسارت ديده اند، اما 

در آن روي سكه اين خسارت چندصدمیلیارد توماني، خأل بزرگي است كه 
در زندگي گردشگران و عاشقان سفر و طبیعت ايجاد شده است؛ خالئی 
كه شايد در فصل تابستان بیشــتر از هر زمان ديگري خود را نشان دهد. 
روزهاي فراغت از تحصیالت كودكان و روزهاي مرخصي هاي تابستاني، 
در تابستان1400و تحت تأثیر قرمز بودن وضعیت ايران، قرار است همچنان 
به خانه نشیني و ترس و وحشت از ابتال به كرونا سپري شود. درصورتي كه 
بسیاري از كشورهاي جهان تا به امروز با واكسیناسیون گسترده توانسته اند 
تا حد زيادي روند زندگي را به حالت عادي بازگردانند. براي فرار از رخوت و 
كسلي چنین روزهايي، با صاحبان كسب وكارهايي كه خود قرباني وضعیت 
قرمز كرونايي ايران بوده و هستند و محصولشــان تا پیش از كرونا مايه 
ســرگرمي و ايجاد اوقات خوش براي مردم بود، گپي زده ايم تا ببینیم چه 

پیشنهادي براي دومین تابستان كرونايي مردم دارند.

دكتر مصطفي فروتن
روانشناس، مدرس و محقق علوم رفتاري

سمیرا رحیمي
روزنامه نگار

چطور سر خودمان را گرم كنيم؟ 
 پيشنهادهايي از چهره هاي حوزه هاي گوناگون
 براي گذران اوقات فراغت روزهاي تابستاني

۲سال است كه حساب و كتاب تابستان به هم ريخته و با جوالن ويروس كرونا 
آسايش سفر و تفريحات تابســتاني از خيلي ها گرفته شده است. بسياري از 
مراكز ورزشي و آموزشي نيز براي پيشگيري از انتقال ويروس كرونا تعطيل 
هستند و نوجوانان و جوانان مجبورند روزهاي گرم و بلند تابستان را در خانه 
بمانند. از آن طرف به دليل سرايت پذيري باالتر سويه دلتا توصيه به دورماندن 
از ديگران با شدت بيشتري سفارش مي شود. از همان روزهاي آغاز قرنطينه 
كرونا عده اي به اين دوران به چشــم فرصتي براي ريلكس كردن و رسيدگي 
به خود نگاه كردند و توصيه هاي مختلفي براي اينكه چطور از وقت آزاد خود 

بيشتر لذت ببريم، پيشنهاد كردند.

گزارش سرگرمي هاي خاموش 
در مسير كند واكسيناسيون در ايران، خسارت هاي چندهزار ميلياردي به 

حوزه تفريح و سرگرمي ادامه دارد 
تاريخ، باال و پايين هاي بسياري را به خود ديده است؛ كوويد-19 تنها يكي از 
آنهاست؛ ويروسي چيني كه تصويرهاي غريب بسياري ساخت و خسارت هاي 
جبران ناپذير زيادي به بار آورد. براساس آمارهاي منتشر شده در پايگاه خبري 
پايش آثار اقتصادي كرونا، بخش هاي مختلف اقتصاد كشور )بدون احتساب 
تجارت خارجي( در دوران شيوع كرونا 109هزار و۲5 ميليارد تومان - تا پايان 
دي ماه99- خسارت ديده اند. تفريح، ســرگرمي و گردشگري اما بيشترين 
خسارت را از شيوع پاندمي در ايران ديده است؛ چرا كه تفريحات عموما در 
فهرست اول تعطيلي ها به عنوان امري غيرضروري قرار مي گيرند. باشگاه هاي 

بدنسازي، استخرها، سينماها، تئاترها و... 

گرما گرم خواندن
تابستان خود را با تازه هاي نشر و پيشنهاد كتابخوان ها پر كنيد

يك خط اگر بخوانيد، يــك لحظه از رنج روزگار بركناريــد. يك صفحه اگر 
بخوانيد دقايقي و يك روز اگر بخوانيــد، روزهايي. پس در گرماگرم روزهاي 
پرحادثه به كتاب پناه ببريد. اين تنها توصيه و واقعي ترين و كارآمدترين تجربه 
ماست كه مي خواهيم با شــما در ميان بگذاريم. در اين صفحه قرار است به 
بخشي و تنها بخشي از تازه هاي نشر بپردازيم. كتاب ها بيش از اين چند خط و 
ناشران بيشتر از چند انتخاب ما هستند. در اين گزارش از دوستان كتابخوان 
خود نيز خواسته ايم كه كتاب هاي در دست خود را كه حاال مشغول مطالعه آن 
هستند با ما در ميان گذاشته و دليل انتخاب خود از اين كتاب ها را به ما بگويند. 
قصد داريم شما را در اين تجربه تابستاني شريك كنيم. پس با هم مي خوانيم، 

خط به خط، واژه به واژه و هجا به هجا: كتاب.
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مائده امینی 
روزنامه نگار

 پیشنهادهای
 تابستانی

این شماره

اوقاتم در خانه سپري مي شود
زهرا از روزگار كالفه است و 2سالي است كه دچار بیكاري كرونايي 
شــده. وقتي از او مي خواهم از اوقات فراغتــش برايم تعريف كند، 
مي گويد: »من خودم اوقات فراغتم، چه بگويــم از اوقاتي كه مدام 
در خانه سپري مي شود و اگر هم خانه نشــیني خیلي فشار آورد با 
اتومبیل چرخي در شهر مي زنم يا گاهي به طبیعت يا فضاي سبز پناه 
مي برم، اوقات فراغت در چنین زندگي اي معنايي ندارد«. او بازي هاي 
فكري يا چالش هاي جديدي كه در فضاي مجازي مد شده را در كنار 
خانواده انجام مي دهد، كتاب مي خواند و زبان انگلیسي را به صورت 

آنالين و مجازي آموزش مي بیند.

اوقاتي خوشمزه به همراه دلتنگي براي تئاتر 
قبل از كرونا همیشه بايد الهام را در سالن هاي تئاتر پیدا مي كردند؛ 
يكي از دغدغه ها و ســرگرمي هاي محبوبش تئاتــر بود اما اكنون 
مجالي براي اين كار نیست، سالن ها تعطیل شده و تئاتري روي سن 
نمي رود. او مي گويد: »به عنوان كسي كه پیش از كرونا جز يكي از 
مخاطبان جدي تئاتر محسوب مي شد، اين روزها به شدت دلم براي 
اجراهاي صحنه اي تنگ شده. دوست دارم فضاهاي باز شهري تبديل 
به اجراهاي نمايشي بشود. نمايشــنامه خواني، كتابخواني. حتي 
اجراهاي خیاباني كه به تئاتر اعتراضي معروف هســتند، مي تواند 
دركوچه و خیابان ها اوقات فراغت مردم را پــر كند. به طور كلي با 

توجه به شرايط همه گیري كرونا از فضاهاي باز شهر استفاده هاي 
زيادي مي توان كرد«. اما اين اتفاق نمي افتد و او نیز اوقاتش را به هر 
شكلي كه پیش  آيد مي گذراند. بیشتر در خانه است و در كار آشپزي 
حرفه اي به مادرش كمك مي كند و سفارش هاي خوشمزه را براي 
مشــتريان آماده مي كند. به اين ترتیب بیشتر اوقات الهام در كنار 

دلتنگي هايش خوشمزه مي گذرد.

باغچه اي در تراس خانه اش
فريبا همیشه در همه جا خودش را با محیط و شرايط وفق مي دهد؛ 
فرقي ندارد كجا باشــد  يا در چه دوره اي زندگي كند، زندگي را در 
همان شرايط مي چرخاند و مي داند چگونه اوقات را به خوشي به سر 
كند. او مي گويد: »اكنون كه ما در محاصره كرونا هستیم و خیلي 
دلمان نمي خواهد بین مردم باشیم، مي توانیم در خانه از بزرگ ترها و 
مادربزرگ ها كارهاي دستي زمانه آنها را ياد بگیريم. مانند گلدوزي، 
مرواريد دوزي، قالب بافي و شــماره دوزي كه جزو ســنت هاي ما 
محسوب مي شــوند. با اين كار مي توانیم مهارت هاي فردي را ارتقا 
دهیم. كاردستي درســت كردن، ذهن را بیدار كرده و مهارت هاي 
حركتي بین مغز و دست را هماهنگ مي كند و بدن را به هارموني 
مي رساند. علم ثابت كرده وقتي انسان كارجديدي را انجام مي دهد، 
كه مدت هاســت انجام نداده، بدنش كوك مي شــود و ريتم پیدا 
مي كند و اين جذابیت جديد باعث مي شود حال و روز بهتري پیدا 

كند«. او باغچه كوچكي در تراس خانه اش ساخته و در گلدان هاي 
يك در نیم متري، فلفل، گوجه فرنگي، خیار، ريحان و شاهي كاشته 
است. با آب كم سبزي هاي مصرفي خانه را تهیه  و در هزينه ها نیز 
صرفه جويي مي كند. كتاب مي خواند و بعد از فارغ شدن از كار بیرون، 
به امورات خانه مي پردازد. پیشــنهادها ي جالبي هم براي ديگران 
دارد. او مي گويد پرورش گل و گیاه و فروش در فضاي مجازي هم 
گذران وقت است هم منبع درآمد. در اين دوران كه تفريح و گردش و 
بیرون رفتن ها محدود شده است، يكي ديگر از پیشنهادهاي جالبش 
درست كردن كتاب صوتي اســت. ايده خوبي است كه فايل هاي 
صوتي را براي دوستان بفرســتیم، تا در اوقات بیكاري و فراغت و 

حتي در مسیر حركت آنها را گوش دهند.

در خانه كنار خانواده امن تر است
فرزاد دانشجو است و كار مي كند و بیشتر اوقاتش صرف كار و درس 
مي شــود. اگر اين بین وقتي پیدا كند با توجه به شرايطي كه كرونا 
ايجاد كرده، بیشتر زمان خود را در خانه مي گذراند. او مي گويد:»در 
اوقات فراغــت فیلم هاي نمايــش خانگي گزينه مناســبي براي 
سرگرم شدن است. وقتي در خانه هستیم ديدن فیلم تفريح خیلي 
خوبي است. بعضي از تولیدات نمايش خانگي مانند سريال »زخم 
كاري« مورد اســتقبال خیلي از خانواده ها قرار گرفته است. گوش 
دادن به پادكست و سخنراني  براي پر كردن اوقات فراغت خیلي حال 

خوبي به آدم مي دهد. در اپ  كست باكس، برنامه هاي راديويي خیلي 
جالبي وجود دارد كه همیشه گوش مي دهم. اغلب تالش مي كنم در 
كنار خانواده به تفريح و سرگرمي بپردازم. به نظرم اين بهتر است تا 
اينكه جايي بروم كه از استرس مبتال شدن به كرونا هیچ لذتي نبرم. 
داشتن يك باغ كوچك بیرون شهر براي گذران اوقات فراغت به دور 
از هیاهوي شهر خیلي خوب است، اما االن نمي توانیم يك باغچه هم 

بخريم، پس اين قضیه براي ما منتفي است«.

از بودن در طبیعت لذت مي بريم
عده اي نیز نمي توانند در شهر بند شوند، شرايط كرونا و غیركرونا 
ندارد. كوله اي بر دوش مي اندازند و بار و بنه كوچك ســفر را به 
دوش مي كشــند و شــبي را در طبیعت مي گذرانند. حسام از 
اين نوع افراد اســت، او مي گويد: »قبل از كرونا بیشتر در سفر و 

طبیعت گردي بودم و با دوســتانم روزهاي زيادي را در طبیعت 
ســپري مي كردم. حتي از دورهمي هاي دوســتانه بسیار لذت 
مي بردم. فكر مي كنم سفر كردن و پیدا كردن آدم هاي مختلف 
كه بعدها يكي از دوستان نزديك مي شوند، بهترين اوقات فراغت 
است كه نصیب هر كسي نمي شود. من از اين موهبت بهره مند 
بودم تا اينكه كرونا معادله زندگي آدم ها را بر هم زد. البته در اوايل 
مدت زيادي سفر را تعطیل كردم اما دوباره شروع كردم، روحم 
زنداني شــده بود و ديگر تاب نیاوردم. با چند نفر از دوستانم با 
رعايت همه پروتكل هاي بهداشتي، مناطق بكر را پیدا مي كنیم 
و به سفر مي رويم. در كنار درياچه هاي بكر شهرهاي مختلف كه 
خیلي از مردم آنها را نمي شناســند كمپ مي كنیم و تني هم به 
آب مي زنیم. در دامنه كوه، يیالق ها، دشــت هاي زيبا چادر بر پا 

مي كنیم و از بودن در طبیعت در كنار دوستان لذت مي بريم«. 

ماه اول تابستان به انتهاي خود مي رسد و يك سوم تابستان1400 رو به پايان است. هنوز عده اي مشغول امتحانات دانشگاه هستند، بعضي خسته از آزمون 
كنكورند. خیلي ها هم مشغول كالس هاي آموزشي آنالين هستند، خیلي ها در خانه سرگرمي هايي براي خود ايجاد كرده اند و سعي مي كنند به گونه اي 
زندگي كرونايي را سر كنند و در انتظار روزهاي بعد از كرونا  رؤيا مي بافند. در اين بین خیلي ها هم به سفرهاي يك يا دو روزه طبیعت گردي مي روند و سعي 
مي كنند به دور از شهر و شلوغي هاي آن ساعاتي دلپذير در دامان طبیعت به آرامش برسند و كرونا را دور بزنند. مردم خسته و كرونا زده اند و ديگر تاب خانه ماندن و انتظار كشیدن را ندارند. 
»مگر چقدر مي شود در خانه ماند و در چهارديواري به ذهن فشار آورد و فهرستي از سرگرمي ها را نوشت و هر روز يكي از آنها را اجرا كرد؟ آدمي به گشت و گذار زنده است.« اين جمله را خیلي ها 
به زبان مي آورند و آرزو مي كنند با دوستانشان مدام در دورهمي باشند اما چنین اتفاقي براي خیلي ها تبديل به رؤيا شده، مگر آنكه در پارك ها، فضاي باز  يا طبیعت اين اتفاق بیفتد. اين روزها 
زير سايه كرونا گذران وقت و اوقات فراغت شكل ديگري به خود گرفته است. خیلي ها هم در خانه ماندن در كنار خانواده را به استرس مبتال شدن به كرونا ترجیح مي دهند. هر كسي براي خود 

فكري كرده و تصمیمي گرفته تا اين شرايط تغییر كند.

فتانه احدي 
روزنامه نگار

اوقات خوش آن بود كه با دوست به سر شد
گپ و گفت با آدم هاي كوچه و خیابان درباره گذران لحظه ها، ساعت ها و روزها در دوران كرونا 

گزارش سرگرمی های خاموش 
در مسیر كند واكسیناسیون در ايران، خسارت هاي چندهزار میلیاردي

 به حوزه تفريح و سرگرمي ادامه دارد 

تاريخ، باال و پايین هاي بسیاري را به خود ديده اســت؛ كوويد-19 تنها يكي از آنهاست؛ 
ويروسي چیني كه تصويرهاي غريب بسیاري ساخت و خسارت هاي جبران ناپذير زيادي 
به بار آورد. براساس آمارهاي منتشر شــده در پايگاه خبري پايش آثار اقتصادي كرونا، 
بخش هاي مختلف اقتصاد كشور، )بدون احتساب تجارت خارجي( در دوران شیوع كرونا 109هزار و۲۵ میلیارد تومان - تا پايان 
دي ماه99- خسارت ديده اند. تفريح، سرگرمي و گردشگري اما بیشترين خسارت را از شیوع پاندمي در ايران ديده است؛ چرا كه 
تفريحات عموما در فهرست اول تعطیلي ها به عنوان امري غیرضروري قرار مي گیرند. باشگاه هاي بدنسازي، استخرها، سینماها، 
تئاترها و... در تمامي اين 18 ماه ســیاه، يا تعطیل بوده اند يا كج دار و مريز با اين مريضي مرگبار كنار  آمده اند و با كمتر از نیمي از 
ظرفیت خود دست به تالش هاي كوچك نافرجام براي ادامه بقاي خود  زده اند. براساس آخرين برآوردهاي روزنامه همشهري و بنا به 
اعالم كمیسیون گردشگري اتاق بازرگاني ايران، خسارت ويروس چیني به گردشگري كشور، بیش از 40هزار میلیارد تومان برآورد 
مي شود و همچنین بخش فرهنگ و هنر ايران از اسفندماه سال 98تا اواخر ارديبهشت ماه1400 متحمل بیش از 9 هزار میلیارد 
تومان خسارت شده  است. شهربازي ها، سالن هاي بیلیارد، گیم نت ها و... از ديگر كسب وكارهاي حوزه تفريح و سرگرمي هستند 
كه آمار درست و دقیقي از خسارت وارده به آنها وجود ندارد.  همچنین براساس ارزيابي هاي پايگاه پايش آثار اقتصادي كرونا، 
خسارات بحران كرونا به واحدهاي صنفي ايران تا پايان سال بیش از ۲00هزار میلیارد تومان برآورده مي شود. براساس اين سنجش 
در موج اول تا سوم تعطیلي هاي كرونايي در ايران واحدهاي صنفي در  ماه دست كم بیش از ۲۵هزار میلیارد تومان زيان ديده اند. 
امروز درحالي كه بیشتر مردم جهان نسبت به اين ويروس تا حدي با واكسن هاي مختلف، ايمن شده اند، روند كند واكسیناسیون در 
ايران، امید به بهبود شرايط اقتصادي را براي اين كسب وكارها از بین برده و آنچه براي آنها مانده تنها تعطیلي، بیكاري و بیم است.

تئاتر
مظلوم و بی صدا در خسرانی ابدی

  سعید باغباني نیر كارگردان تئاتر گفته است: خسارت ها و 
ضررهايي كه طي اين دو سال بر ما وارد شده است، دريك سال 
جبران نمي شود بلكه 7تا8سال طول مي كشد تا اين خسارت 
جبران شده و كســب وكار همچون گذشته صورت گیرد اما 

به طور يقین فعالیت ها مانند قبل نخواهد بود .
  گمانه زني ها براي برآورد خســارت به تئاتر متفاوت است؛ 
برخي خســارت وارده را تا ۵میلیارد تومان برآورد مي كنند 
و بعضي معتقدند اين هنر متحمل بیش از ۲0میلیارد تومان 

خسارت شده است .
   1۶ســالن خصوصي فعال تئاتر با ۲هزار صندلي در تهران 
وجود دارد كه عموما از اســفند98 تا همیــن امروز تعطیل 
بوده اند و شرايط اقتصادي آنها جوري رقم خورده كه نزديك 

به ۲00كارمند اين سالن ها از كار بیكار شده اند.
   تئاترهاي خصوصي و مســتقل كه سالن هايشان اجاره اي 
است و گاهي با كرايه هاي ۳00میلیون تومان در  ماه فعالیت 

مي كردند، خسارت هاي بســیاري ديدند و حتي بدهكار هم 
شدند.

  هر بار هم كه به واسطه كاهش نسبي كرونا سالن هاي تئائر 
باز شدند،  با كاهش 80درصدي استقبال عمومي مواجه شدند.
  پیش از بازگشايي سالن ها طبق آماري كه وزارت ارشاد اعالم 
كرده است، در اسفندماه سال98، 184اثر نمايشي اجرايشان 
را متوقف كردند و برنامه اجراي ۵8گروه نمايشي در فروردين و 

ارديبهشت نیز پس از تعطیلي ها متوقف ماند.
  با اين حساب از ابتداي شــیوع كرونا تا زمان بازگشايي 
محدود تئاترها )تا مرداد 99(، ۲4۲ تئاتر اجرايشان را متوقف 

كرده يا به تأخیر انداختند.
  خســارت وارده به فروش بلیت براي اجراي اين گروه ها با 
فرض میانگین ۲۳تماشاگر براي هر اجرا در هر شب و میانگین 
قیمت ۲0هزار توماني براي هر بلیــت، نزديك به 10میلیارد 

تومان است.

سينما
 احتماال عبور از مرز 

هزار ميليارد تومانی 
در اين روزهايي كه بسیاري از كسب وكارها راه ادامه 
حیات خود را در ســازش با كرونا پیدا كرده اند، حال 
سینما هنوز خوش نیســت و انگار در اسفند سال98 

گیر كرده است 
  براساس برآوردهاي رســمي، تا پايان دي ماه سال 
گذشته، بیش از 700میلیارد تومان به صنعت سینماي 

ايران خسارت وارد شده است 
  برآوردهــاي غیررســمي اين عدد را تــا پايان 
ارديبهشت ســال جاري بیش از هزار میلیارد تومان 

تخمین زده اند 

استخرداران
  حداقل خسارت ماهانه 2ميليارد تومان 

  استخرهاي سراسر كشور حدود يك سال كامال تعطیل بودند و درآمد آنها به صفر رسید. 
  محسن رضواني رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو گفته است: رشته شنا بیشترين 
خسارت را از اين ويروس ديده است؛ به خصوص براي ناجیان، شناگران و مربیان شنا كه 

مظلوم واقع شده اند و از نان خوردن افتاده اند.
  در شهرستان ها هم اوضاع استخرهاي شنا تعريفي ندارد. براي مثال كرونا حداقل ماهانه 

۲میلیارد تومان به استخرهاي لرستان خسارت مي زند .
   استخرهاي همدان هم در دوران شــیوع ويروس كرونا يكي از پرخسارت ترين اماكن 
ورزشي بودند به طوري كه متولیان اين بخش در همدان بیش از 40میلیارد تومان خسارت 

ديدند و ۳۲0 ناجي غريق نیز بیكار شدند.

كافه و رستوران
تعطيلی های جسته و گريخته 

  آمار دقیقي از میزان خسارت كرونا به كسب وكارهاي خوراكي محور در ايران وجود ندارد. 
  مديركل تامین اجتماعي غرب تهران گفته است كه براساس ارزيابي ها، خسارات بحران 
كرونا به واحدهاي صنفي ايران تا پايان ســال بیش از ۲00هزار میلیارد تومان برآورده 

مي شود؛ رستوران ها و كافه ها هم بخشي از اين خسارت بزرگ را سهم خود كرده اند .
   البته با تقويت اين تئوري میان افراد جامعه كه كرونا از راه مواد خوراكي به بدن انسان 
وارد نمي شود، كم كم كافه ها و رستوران ها به مدار رونق بازگشتند و ديگر نمي توان به دنبال 

محاسبه خسارات وارده به آنها در ماه هاي اخیر رفت .
  كافه هاي بســیاري در روزگار غريب كرونا يا دست به تعديل نیرو زدند يا به طور كلي 

تعطیل شدند؛ كافه طهران يكي از اين كافه ها بود .

باشگاه های ورزشی 
حداقل خسارت هشت هزار ميلياردتومان

  جمشــید تقي زاده معاون وزير ورزش در روزهاي پاياني ســال99 اعالم كرد 
بیشترين خسارت همه گیري كرونا براي باشگاه داران بخش خصوصي بوده كه بیش 

از 8هزار میلیارد تومان خسارت به ورزش كشور زده است.
  همچنین بررسي ها نشــان مي دهد كه باشگاه هاي ورزشــي تهران متحمل 

۲هزار میلیارد تومان خسارت تا پايان سال99شدند .
  خسارت وارده به باشگاه هاي بدنسازي و ورزشي در سراسر كشور روزبه روز بیشتر 
خواهد شد؛ چرا كه با هر بار ورود به يك پیك كرونايي، اين باشگاه ها در صف مقدم 

تعطیل شدن قرار مي گیرند.
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 پیشنهادهای
 تابستانی

این شماره

گرما گرم خواندن 
تابستان خود را با تازه هاي نشر و پیشنهاد كتابخوان ها پر كنید

يك خط اگر بخوانيد، يك لحظه از رنج روزگار بركناريد. يك صفحــه اگر بخوانيد دقايقي و يك روز اگر 
بخوانيد، روزهايي. پس در گرماگرم روزهاي پرحادثه به كتاب پناه ببريد. اين تنها توصيه و واقعي ترين و 
كارآمدترين تجربه ماست كه مي خواهيم با شما در ميان بگذاريم. در اين صفحه قرار است به بخشي، و تنها 
بخشي از تازه هاي نشر بپردازيم. كتاب ها بيش از اين چند خط و ناشران بيشتر از چند انتخاب ما هستند. در اين گزارش از دوستان كتابخوان خود نيز 
خواسته ايم كه كتاب هاي در دست خود را كه حاال مشغول مطالعه آن هستند با ما در ميان گذاشته و دليل انتخاب خود از اين كتاب ها را به ما بگويند. 

قصد داريم شما را در اين تجربه تابستاني شريك كنيم. پس با هم مي خوانيم، خط به خط، واژه به واژه و هجا به هجا: كتاب.

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

برای ويراستارها و فلسفه باف ها
انتشــارات ني، ســبد تازه هايش را تقريبا در همه موضوعاتي كه در 

پرداختن به آنها معروف است، پر كرده است.
 در دسته كتاب هاي فلســفه، تازه ترين كتاب نشر ني، ترجمه فرزاد 
جابراالنصار از اثر مهم »نظريه شهود در پديدارشناسي هوسرل« امانوئل 
لويناس است؛ لويناســي كه ما ايراني ها او را بیشتر به عنوان فیلسوف 
اخالق مي شناســیم و اين در حالي اســت كه اخالق نزد او، از منظر 
وجودشناسي به متافیزيك مي رسد. از اين منظر، اين كتاب، به عنوان 
نخستین اثر لويناس كه در واقع رساله دكتري او هم بوده، از مهم ترين 
آثار اين فیلسوف لیتوانیايي است كه حاال ما هم شانس خواندن آن به 

زبان فارسي را كاسب شده ايم.
 تازه ترين كتابي كه نشر ني درباره ادبیات منتشر كرده، »ويراستار 
خرابكار« كرول فیشــر ســلر اســت با عنوان فرعــي »چگونه با 
نويســندگان، همكاران و خودتان خوب تا كنید«. همین چند روز 

پیش در صفحات »درنگ« همشهري، پرونده اي براي ويرايش و مصايب ويراستاران منتشر كرديم. اين 
كتاب، از سوي ديگر، به مشكالتي مي پردازد كه از قضا ويراستارها براي نويسنده ها سبب شده اند. كرول 
فیشر َسلِر در اين كتاب با كنار گذاشتن نگاه خصمانه موجود در رابطه ويراستارها و نويسنده ها، عمال 
به ويراستاران راه و چاهي نشان مي دهد كه خود را با اين شرايط وفق دهند تا محیط كار و اعصابشان 

سالم بماند.

انتشارات  
نی

هر آنچه بخواهيد بخوانيد
ثالث در همه حوزه هاي علوم انساني آثاري را منتشر كرده. انتشار ترجمه 
شعرها و ادبیات داستاني خارجي و نیز نشر كتاب هاي حوزه تاريخ همیشه 

در سبد اين ناشر بوده و حاال هم هست.
 در بخش داستان فارسي »غريبانه مي میرند« محمدهاشم اكبرياني، 
كتاب شعر »چشم هايت« نزار قباني ترجمه زهرا يزدان نژاد و »دجله 
به حال تو گريه كند« امیلي ين ملفتو ترجمــه ابوالفضل اهلل دادي در 
بخش داستان خارجي منتشــر كرده است. اين ناشــر »رتروتوپیا« 
زيگمونت باومن و »تاريخ اجتماعي زنــان در عصر قاجار« گردآوري 
سمیه سادات شــفیعي را نیز در بخش فلسفه، تاريخ و جامعه شناسي 

كار كرده است.

سمت شعر 
انتشارات افراز از ناشران بسیار پر كاري است كه همواره سبد تازه هايش 
مي تواند قفسه كتاب هاي شــما را پر كند. اين ناشر در انتشار ادبیات 
نمايشي، ادبیات داستاني و آثار سینمايي تا امروز كتاب هاي بسیاري 
را وارد بازار كرده است. با اينكه نخســتین كتابي كه در افراز در سال 
1380منتشر شد، كتاب شعر بود، رفته رفته اين ناشر گرايش بیشتري 
به ادبیات نمايشي و داستاني پیدا كرد؛ هرچند در دهه اخیر با انتشار 
مجموعه كامل شعرهاي شــاعران بزرگ و راه اندازي مجموعه اي از 
شاعران جوان تر تحت عنوان »از حاشــیه« در كنار ديگر كتاب هاي 
شعري كه منتشر كرده، به يكي از ناشــران تخصصي شعر نیز تبديل 

شده است.
 »تاريكي« زبیده حسیني كتاب شعري 87صفحه اي و بیست و چهارمین 
كتاب از مجموعه »از حاشیه« در انتشارات افراز است. اين كتاب پنجمین 

اثر شاعر محسوب مي شود.

از ادبيات به سياست 
انتشــارات نگاه تقريبا در همه حوزه هاي علوم انســاني كتاب چاپ 
مي كند اما آنچه عموم كتابخوان ها نگاه را به آن مي شناسند، ادبیات 
است و به ويژه شعر. مدتي هم هست كه كتاب هاي ترانه اين نشر بسیار 

مورد توجه قرار مي گیرد.
 با اين حال، يكي از تازه ترين كتاب هايي كه به سبد غیرادبي انتشارات 
نگاه افزوده شده، كتاب »به قدرت رسیدن بن سلمان« نوشته بن هوبارد 
است با ترجمه علي ربیع؛ كتابي كه بايد در بخش تاريخ سیاست معاصر 
دســته بندي اش كرد. كتاب، درصدد است تفاوت عربستاني را كه پدر 

بن سلمان ساخت با عربستاني كه او درصدد است بسازد، نشان دهد. 
مسیر بیرون آمدن میم با سین )محمد بن ســلمان( از دل تاريكي، 
حذف موانع و آدم هاي پرنفوذ و در نهايت به قدرت رسیدن او در اين 

كتاب، به وضوح ترسیم شده است.

همواره خاص با ترجمه 
افق را بــه انتشــار ترجمه هاي خــوب از ادبیات داســتاني جهان 
مي شناسیم؛ ترجمه هايي كه با وجود نپیوستن ايران به كنوانسیون 
برن با خريد حق كپي رايت از ناشران خارجي انجام مي شود. اين التزام 
اختیاري انتشارات افق به رعايت قانوني كه بنابر قوانین داخلي ملزم به 

رعايت آن نیست، شأني خاص به افق بخشیده است.
 نشر افق در ادامه همین ترجمه هاي روز جهان در سري شاهكارهاي 
5میلي متري، »براي يك شب عشق« امیل زوال را منتشر كرده است. 
اين انتشارات سه كتاب »بي تفاوتي دلنشین دنیا« پیتراشتام، »شمال 
و جنوب« الیزابت گسكل، »تا بهار صبر كن، بانديني« جان فانته را نیز 

به چاپ رسانده است.

اهالی صحنه و نمايش 
نیماژ كه ابتدا كار خود را با انتشار مجموعه هاي شعر شروع كرد، بعدها 
توانست با انتشار آثار داستاني، از مهم ترين ناشران فعال در اين حوزه 
باشد و داستان نويسان تازه بســیاري را معرفي كند. اين ناشر اما در 

تازه هاي خود سراغ صحنه و نمايش رفته است.
  نیماژ سبد تازه هاي خود را با ادبیات نمايشــي پر كرده است. اين 
انتشارات سه نمايشنامه »ماراســاد« پیتر وايس، »دروغ و سكوت« 
ناتالي ســاروت و »فیلوكتت« هینر مولر را در كنــار دو كتاب نظري 
چون »چشم انداز آيین هاي نمايشي« و »تئاتر پست دراماتیك و امر 
سیاسي« منتشر كرده اســت تا در اين روزها كه نمايش روي صحنه 
چندان رونقي ندارد، آن را در ادبیات و در خانه و قفســه ها پیش برده 

باشد.

برای دوستداران تاريخ و خاطره 
چشمه همواره يكي از مورد اقبال ترين ناشــران میان كتابخوان ها بوده. 
اين ناشر كه به به روزبودن اهمیت خاصي داده، عالوه بر حوزه نشر كتاب 
كاغذي اين روزها به انتشار نســخه هاي صوتي كتاب ، راه اندازي راديو و 

حمايت از افرادي براي تولید پادكست  روي آورده است.
 تازه ترين كتاب چشــمه، »در  باب قرن بیســتم: در گفت و گو  باتیموتي 
اسنايدر« است. اين كتاب در دسته زندگي نامه و خاطرات، گفت وگوي توني 
جات با باتیموتي اسنايدر است كه محســن قائم مقامي آن را ترجمه كرده 
است. تیموتي اسنايدر، مورخي متخصص اروپاي شرقي است. اما چند سالي 
است كه دست از كتاب هاي پر از جزئیات خود برداشته و سبك جديدي از 

نگارش را برگزيده است.

پيشنهادخواندنكتاببرايكتابخوانها

انتشارات  
نگاه

انتشارات  
افق

انتشارات  
چشمه

انتشارات  
نيماژ

دانش زندگی و دانش عمومی بخوانيد
آنها كه مي خواهند سراغ ادبیات نمايشي، سینما و مباحث نظري در اين باره 
بروند، اغلب از نشر بیدگل ســراغ مي گیرند. البته چند ســالي است كه كار 
كتاب هاي حوزه فلسفه ذيل مجموعه هايي چون دانش زندگي و دانش عمومي 
در بیدگل رونق گرفته است. تازه ترين حوزه اي كه بیدگل به آن ورود و كارش 
حسابي گل كرده است، انتشار آثار نويسنده هايي است كه چندان نمي شناسیم.

 »ابیگل« ماگدا سابو ترجمه نصراهلل مرادياني تازه ترين اثر انتشارات 
بیدگل است. ابیگل در ســال 1970در مجارستان منتشر شد و سابو 
را نويســنده اي محبوب میان هموطنانش كرد. اين ناشر »خشم در 
هارلم« چستر هايمز را نیز به تازگي منتشر كرده است. خشم در هارلم 
نخستین بار در سال 1957با عنوان ملكه احمق ها در فرانسه منتشر 
شد؛ بعدها انتشاراتي آمريكايي آن را با عنوان عشق ايمابل منتشر كرد. 

اما خشم در هارلم عنواني بود كه جا افتاد و روي كتاب ماند.

انتشارات  
بيدگل

انتشارات  
ثالث

واج جستارخوانی در ر
اطراف، انتشارات جواني است اما در همین چند سال فعالیت خود كه در مقوله روايت متمركز بوده است، 
توانسته انتشار جستار روايي را به كار يك ناشر تبديل كند. مجموعه هاي مختلفي كه اطراف ذيل جستار 

روايي منتشر مي كند، اساســا باعث پرطرفدارشدن جستارنويسي و 
جستارخواني در ايران شده است.

 يكــي از موضوعاتــي كــه در 2ســال اخیر بســیار مــورد توجه 
جســتارخوان هاي ايراني بوده، پرداختن به مقوله سوگ و التیام رنج 
فقدان بوده است. نشان به آن نشان كه كتاب »رنج و التیام در سوگواري 
و داغديدگي« ويلیام ولدن كه ســال ها پیش بــا ترجمه محمد قائد 
منتشر شده بود، در همین يك سال اخیر در انتشاراتي ديگر )فرهنگ 
نشر نو( چهار بار تجديد چاپ شده است. اطراف نیز در ادامه توجه به 
اين موضوع كتابي با عنوان »لنگرگاهي در شن روان؛ شش مواجهه با 
سوگ و مرگ« منتشر كرده است. در اين كتاب عالوه بر ژانر جستار از 
ژانرهاي ديگر روايت غیرداستاني مثل خاطره پردازي و نامه نگاري نیز 

بهره گرفته شده است.

انتشارات  
اطراف

انتشارات  
افراز

چرا بايد »اول شخص مفرد«، تازه ترين اثر هاروكي موراكامي را خواند؟
عمليات بازگشت آرامش در 2021

صنم حسينخاني؛ داستان نویس
حال دو ماه پیشم را كه خبر ترجمه كتاب جديد  موراكامي را شــنیدم خوب يادم هســت. دلم 1
مي خواست تا دم انتشــارات پاي پیاده بدوم و 
حتي دم در همان انتشــارات بخوانمش. اما كائنات دســت در 
دســت هم دادند تا يك ماه به من آداب صبوربودن ياد بدهند. 
»اول شخص مفرد« نوشته هاروكي موراكامي در سال 2021چاپ و بعد از آن به سرعت 
ترجمه شد. در ايران هم انتشاراتي هاي »خوب« با ترجمه امیر قاجارگر، »افراز« با ترجمه 

حسام ملكي، »نیماژ« با ترجمه شیوا مقانلو و به تازگي نشر »چشمه« با ترجمه محمد حسین واقف اين كتاب را 
منتشــر كرده اند. حاال كه كرونا و گرماي تابستان ما را از ســفر محروم كرده اند، اين كتاب را به شما پیشنهاد 
مي دهم كه بتوانید با موراكامي سري به ژاپن بزنید و به اعترافات يك میمون سخنگو، به صفحه هاي موسیقي 
بیتلز و حتي خاطرات خود نويسنده گوش كنید. موراكامي مثل همیشه در اين كتاب نیز هوش خود را به نمايش 
مي گذارد و مثل شعبده بازي، شما را مسحور كلمات خود مي كند، تا جايي كه داستان ديگر اهمیتي ندارد به كجا 

ختم شود؛ مهم اين است كه او با كلماتش آرامشي را كه جهان پیرامون از شما گرفته به شما بازمي گرداند.

كوتاه درباره سومين رمان آله خاندرو سامبرا
راه هاي برگشتن به خانه 

محمدجواد صابري؛ داستان نویس 
تعبیر »راه هاي برگشتن به خانه« ضرورتي را در خود  مستتر دارد. اگر گفته مي شد راه هاي رفتن يا آمدن 2
به خانه، اين ضرورت احساس نمي شد اما استفاده از 
برگشتن در اين تعبیر، به ما يادآوري مي كند كه قرار است مسیري را 
كه عمدا يا سهوا اشتباه رفته ايم، برگرديم. آله خاندرو سامبرا، نويسنده 
شیلیايي عمدا از چنین تعبیري استفاده مي كند و به سومین رمان خود اين عنوان را مي دهد. 
داستان اين رمان كوتاه از شب زلزله ســوم مارس 1985 سانتیاگو شروع و به زلزله 27 فوريه 

2010 در پايتخت شیلي ختم مي شود؛ »زلزله موتیف« رمان چهار فصلي سامبرا است كه ونداد جلیلي آن را به فارسي 
برگردانده است. نويسنده با استفاده از اين موتیف دوره هاي مختلف سیاسي در شیلي را بازخواني مي كند؛ از پینوشه تا 
پینیه را. دغدغه اصلي اين رمان خانه است و بازگشتن به آن اما بازگشتي كه اتفاق افتاده كاري است كه مردمان كشورهاي 
تحت سلطه رژيم هاي سركوبگر مي كنند؛ عزيمت از يك ديكتاتوري به ديكتاتور ديگر. سامبرا از ضرورت بازگشت حرف 
مي زند، اما گوشزد مي كند مردمي كه در يك جنبش فراگیر به پینوشه »نه« گفته اند، نبايد چندين سال بعد به كسي 

دلخوش كنند كه فرق چنداني با ژنرال ندارد؛ گذشته را بايد فراموش كرد اما آرمان هاي گذشته را نبايد از ياد برد.

درباره »پاريس؛ همراه با يادداشت هايي در باب عشق« ژان كوكتو با ترجمه عظيم جابري
از پاریس، با عشق

محمد خلفي؛ تدوینگر
انتخاب شما چیست   اگر بخواهید متني ادبي را  به كســي معرفي كنید كــه مي خواهد بداند 3
»شخصیت شهر« چه معنايي مي دهد؟ طبعا 
توسل به متون شهرســازي، با انبوهي از واژه هاي تخصصي كه 
فهم شان منوط به رمزگشايي از مفهوم آنهاست، جز دردسر )و 
احتماالً دلسردي شخصي كه از شما راهنمايي خواسته( حاصلي نخواهد داشت. دعوت 
به خواندن رمان هاي درخشاني مثل »برلیِن آلكساندر پالتس« هم كه درك و هضم شان 

متكي به برخورداري از دانش قبلي در باب مفاهیمي از تبار سینماست، او را در گام  نخست آگاهي به وحشت يا 
انزوا يا )در كم خطرترين حالت( بي خیال شدن خواهد كشاند. مفهوم پیچیده اي مثل هويت يا شخصیت شهر، 
در غالب صفحات كتاب كم حجم »پاريس«، به تصويري بدل مي شــود كه ماهیتاً چندتكه اســت و پاره هاي 
گوناگون آن، به موازات تكامل تجربه هر فرد از زندگي شهري، به هم  نزديك و نزديك تر مي شود تا تصويري واحد 
از تجربه اي زيسته به دست دهد. اين تنها يك زاويه ديد به منشور »پاريس« كوكتوست.  شايد اين همه تخیل 
نگارنده در مواجهه با نگاهي باشــد كه كوكتو به شــهر مي كند اما چه باك! مگر شــهر در خیال ما ســاخته 

نمي شود؟ به تجربه اي عاشقانه مي ماند، نه؟

شمايل سينماي كالسيك 
گري كوپر نوشته دیوید تامسن تك نگاري جذاب، موجز و پر نكته اي است

سعيد مروتي؛ روزنامه نگار
»گري كوپر« نوشــته ديويد تامسن تصويري  دقیق از شمايل ســینماي كالسیك مي سازد.  4
هنرپیشــه محبوب آمريكايي همیشه چیزي 
فراتر از يك بازيگر بوده؛ شمايل سینماي كالسیك، با مردانگي 
مثال زدني و جذابــي كه تصويــرش بر پرده بزرگ ســینما ، 
تجسم بخش چیزي است كه رؤياي آمريكايي خوانده مي شود. ديويد تامسن منتقد و 
نويســنده در كتابي 100 صفحه اي زندگي و زمانه گري كوپر را با نكته بیني و رفت و 

برگشت مداوم و پیوند میان روزگار، زندگي و فیلم هاي اين چهره اسطوره اي هالیوود روايت مي كند؛ كتابي كه 
سال ها پیش منتشر شده ولي هنوز هم در قفسه هاي كتابفروشي ها موجود است، يكي از بهترين زندگي نامه هاي 
نوشته شده درباره بازيگران اســت؛ با فاصله اي زياد از زندگي نامه هاي بازاري موجود در بازار و محصول قريحه 
سرشار منتقد بزرگي كه اشرافش بر سینما همان قدر غبطه برانگیز است كه نثر، نگاه و تحلیلش از پديده گري 
كوپر  . شاهد مثال جمع بندي تامسن از »نیمروز« از مشهورترين فیلم هاي كوپر است: »نیمروز، در میان بسیاري 
چیزهاي ديگر، شــرح وضعیت غم انگیز قهرماني كهنه كار در سرزمیني است كه ديگر تعهدي ندارد به آبروي 

قهرمانش«.

شكسپير با فارسي شكوهمند
این روزها كه سریالي در بازآفریني شخصيت ليدي مكبث سروصدا به پا كرده، نمایشنامه بخوانيد

پيمان طالبي؛ شاعر
در روزهاي گرم تابستان همه دنبال راه فراري  براي جستن از مالل  هســتند. پیشنهاد من 5
براي اين گريز، نمايشنامه خواني است. البته ما 
در میان نويسندگان فارسي زبان، نمايشنامه نويس خوب كم 
نداريم، اما براي من نمايشنامه هاي خارجي اجازه پرواز در يك 
اتمسفر ديگر را به خواننده مي دهند. وقتي صحبت از نمايشنامه خارجي مي آيد، بدون 
شك اولین گزينه شكسپیر اســت. خصوصا اين روزها كه انتشار سريالي در شبكه 

نمايش خانگي و بازآفريني شخصیت لیدي مكبث در آن، ســروصداي بسیاري به پا كرده است. نشر دات، 
تعدادي از نمايشنامه هاي ويلیام شكسپیر را با ترجمه  زنده ياد استاد محمود اعتمادزاده متخلص به به آذين 
به چاپ رسانده است. فارسي شكوهمند، لقبي اســت كه بايد به برگردان به آذين از اين نمايشنامه ها داد. 
استفاده او از تعابیر به جا و تسلط شگفتش با آن دايره واژگان حیرت آور، خواندن شكسپیر را حتما برايتان 
جذاب تر مي كند. خود من براي چندمین بار در همین تابستان هملت را با اين ترجمه و از همین نشر خواندم. 

اتللو و شاه لیر هم منتظرم هستند.

چسب زخم براي روزهاي پيش رو
كتابي كه تمام تابستان درگيرش باشيم 

شهرام فرهنگي؛ روزنامه نگار
يك كتاب براي تابســتان. يك كتــاب كه تمام  تابستان درگیرش باشیم. شايد براي تابستان و 6
اين تابســتان كه در هر قدمش آفتــاب به آدم 
پس گردني مي زند، نیازي به نوشته اي شبیه به »در قند هندوانه« 
ريچارد براتیگان داشته باشیم. يا به هرحال كتاب ديگري از او كه پر 
از نوشته هاي كوتاه و نگاهي طنزآلود باشد كه ساير محتويات موجود در حوالي زندگي مان 
را بشويد و ببرد. با اين همه، تمام تابســتان براتیگان خواندن آدم را بیش از حد از دنیا دور 

مي كند؛ دور از دنیا در اندازه جك نیكلسون در »ديوانه از قفس پريد«، وقتي براي بار دوم از اتاق شوك بیرون آورده 
شد. در آن حد پرت از دنیا... ولي شايد – حاال كه هیچ  كاري در هیچ موردي از دست مان برنمي آيد – رفتن به آن حال 
و هوا چندان هم بد نباشد. داستان هايي به اين كوتاهي: امروز عصر سرم پر است از احساسات بي زبان و اتفاق هايي كه 
به جاي كلمه بايد در ابعاد چســب زخم تعريف شان كرد. داشــتم تكه پاره هاي بچگي ام را بررسي مي كردم. اينها 
تكه هايي از يك زندگي دور هســتند كه نه شــكل دارند، نه معني. اينها اتفاق هايي اند كه درست مثل  چسب زخم 

افتاده اند. )چسب زخم/ از مجموعه داستان اتوبوس پير/ ريچارد براتيگان(



شرايط زندگي در اين روزها بسيار دشوار شده است و شايد نتوان به راحتي 
براي هر فرد و خانواده يك توصيه مشــترك داشــت اما بــا طرح برخي از 
ايده هاي ساده مي توان زمينه را براي بهبود شرايط روحي يكديگر مهيا كرد. 

فصل گرما و كرونا مانع حضور خانواده ها در فضاهاي عمومي شهر شده  است، شايد بد نباشد خانواده ها در 
ساعاتي كه از گرماي هوا كم شده است با حفظ فاصله و براي دقايقي در حياط خانه يا پارك هاي محله اي 

حاضر شوند و از اين طريق ساعات گرم تابستاني را براي خود تحمل پذير كنند.
كرونا باعث شده است تا بسياري از خانواده ها نتوانند كودكان خود را به كالس هاي تابستاني بفرستند 
و به اين ترتيب فرزندان خانواده زمان بيشتري را در منزل سپري مي كنند. از نظر من مي توان از اين 
فرصت استفاده كرد و برخي از بازي هاي دسته جمعي را در خانه انجام داد؛ مانند اسم فاميل، يه قل دوقل 
و... . خواندن كتاب و تماشاي فيلم نيز مي تواند پاي ثابت تفريحات و سرگرمي هاي تابستاني باشد چراكه 
اين دريا را پاياني نيســت و تعداد نامحدودي كتاب و فيلم ايراني و خارجي وجود دارد كه با خواندن و 

شنيدن آنها مي توان با دنياهاي متفاوتي آشنا شد و خود را از كرختي اين روزها نجات داد.
اگر افراد به فضاي باز و طبيعت اطراف تهران دسترســي دارند، بهتر است كه در يك جمع كوچك به 
اين فضاي باز بروند اما در تمام اين لحظات ماســك و فاصله اجتماعي را فراموش نكنند تا اين تفريح 
كوتاه مدت و لذت بردن از فضاي باز و طبيعت به يك پايان تلخ تبديل نشود. استفاده از فضاهاي تفريحي 
روباز مانند شهربازي نيز مي تواند خاطره خوشي را از تابســتان براي بچه به جاي بگذارد و به نظر من 

مي توانيم با آموزش درست پروتكل ها به فرزندانمان، آنها را به شهربازي و پارك ببريم.
در اين ميان نبايد فراموش كرد كه تلفن هوشمند يك مشكل بزرگ در تعامل خانواده ها و فرزندانشان 
است و خانواده ها بايد مراقب باشند تا در خانه ماندن منجر به دورشدن آنها از يكديگر نشود، به همين 
دليل پيشنهاد من اين است كه پدر و مادرها با وجود تمام سختي ها از ايده هاي تكراري براي در كنار 
هم بودن استفاده كنند؛ به عنوان مثال بازي با تفنگ هاي آبپاش كوچك كه مصرف آب بااليي ندارند، 
هرچند يك بازي تكراري است اما شك نكنيد كه اين بازي در حياط خانه مي تواند براي ساعتي لبخند 

را بر لب اهالي منزل بنشاند.

سال دومي است كه تابستان كرونايي را تجربه مي كنيم و اين روزهاي سخت 
به تمام ما ثابت كرد كه خانواده و دوستان بهترين پناهگاه هستند و بهترين 
اتفاقات در فضاي خانواده رخ خواهد داد. طوالني شدن ساعات روز در تابستان 

فرصت مناسبي است تا خانواده ها اوقات فراغت خود را با هم بگذرانند، گفت وگوي بيشتري داشته باشند 
و در مورد هر موضوعي با هم صحبت كنند. يكي از كارهايي كه من انجام مي دهم، تماشاي فيلم به شكل 
جمعي و خانوادگي است. اين اتفاق در فصل تابستان مي تواند فضا را براي گفت وگو و نقد موضوعات 
مختلف فراهم كند. در كنار يكديگر نشستن موجب مي شود تا بسياري از مسائل به راحتي حل و فصل 

و تحمل فشارهاي بيرون از خانواده آسان تر شود.
هرچند امكان تجمع در پارك هاي بزرگ و شهربازي ها وجود ندارد اما پارك هاي محله اي در تابستان 
مي توانند نقش اصلي را در تفريح و سرگرمي اهالي محل ايفا كنند، درواقع افراد خانواده ضمن پرهيز 
از تجمع و توجه به فاصله اجتماعي مي توانند در پارك هاي محله خود حاضر شــوند، به خصوص در 
صبح هاي زود و غروب كه از گرماي هوا كاسته شده است، به خوبي مي توان از اين ظرفيت استفاده كرد. 
در اوقات فراغت تابســتان كه خانواده ها در كنار هم هستند، هر يك از افراد خانواده مي توانند بخشي 
از فعاليت هاي درون خانه را برعهده بگيرند و به اين ترتيب نزديكي خانوادگي بيشــتري ايجاد كنند 
چراكه انتقال مهارت هاي زندگي در همين گفت وگوها شكل مي گيرد و قبول مسئوليت از اين طريق 
به نسل بعدي منتقل مي شود. چقدر خوب است كه والدين هنگام انجام كارهاي مختلف از فرزندانشان 
دعوت كنند تا در كنارشان باشند و با يكديگر آن كار را انجام دهند. شايد اين فعاليت در ابتدا از جذابيت 
برخوردار نباشد اما كارهايي مانند آشپزي و تعمير برخي وســايل را مي توان به عنوان يك سرگرمي 
خانوادگي معرفي كرد كه نه تنها انجام امور را آسان تر مي كند، بلكه موجب نزديكي اهل خانه مي شود.

در واقع بايد گفت كه شايد فرزندان و والدين در سال هاي گذشته به دليل كالس هاي تابستاني فرصت 
چنداني براي در كنار هم ماندن نداشتند اما اين تابستان مي تواند به برخي از خانواده ها اجازه دهد تا 
از داشته هاي حداقلي خود استفاده كرده و ســرگرمي هاي خانوادگي براي خود ايجاد كنند. فراموش 
نكنيم كه اين موضوع در رابطه با زن و شوهرهاي تنها نيز صدق مي كند و به طور كلي انجام امور خانه در 
كنار يكديگر مي تواند به يك سرگرمي براي همه تبديل شود. در كنار تمام اين پيشنهادها، بهتر است 
كه خانواده ها به خصوص خانواده هاي داراي فرزند براي هر روز خود برنامه اي جمعي را تدوين كنند تا 

اين تابستان را به شكل متفاوت كنار فرزندان خود سپري كنند.

برخي به اشتباه گمان مي كنند كه پيشــنهاد خواندن كتاب تنها مربوط به 
اوقات فراغت اســت. نبايد گمان كرد كه چون تابستان و كروناست، چون 
پدرها و مادرها تنها شده اند و چون بچه ها تفريح خاصي ندارند بايد مردم را 

به خواندن كتاب توصيه كرد، اين تصور قديمي شده است و چنين تحليل هايي مربوط به زماني بود كه 
پدربزرگ و مادربزرگ بازنشسته و بيكار دور كرسي مي نشستند و براي نوه هايشان قصه مي گفتند. امروز 
كتابخواني و قصه گويي جشنواره هاي بين المللي دارد و ديگر نمي توان چنين نگاه هاي كليشه اي را به 
قصه گويي و خواندن كتاب داشت. بنابراين من در اين تابستان توصيه به كتاب خواندن مي كنم اما نه آن 
كتاب خواندني كه چند سطر باالتر ذكرش رفت. مشكل عمده  بچه ها اين است كه ديده نمي شوند، پدر 
و مادرها آن قدر سرشان شلوغ است كه كار خاصي براي فرزندانشان انجام نمي دهند و اگر هم اين نقد را 
به والدين منتقل كنيم، آنها سريع به دفاع از خود مي پردازند و مي گويند كه در اين گراني ها و سختي  ها 
نبايد بيش از اين از ما )والدين( توقع داشت. درواقع پدر و مادرهاي امروز جامعه ما سختي هاي بسياري 
را تحمل مي كنند تا فرزندانشــان بهترين لباس ها و غذاها را در اختيار داشته باشند اما با فرزندانشان 

بازي نمي كنند.
بازي بهترين وسيله و راه ارتباط گروهي افراد با يكديگر، به خصوص افراد خانواده است. بازي هايي مانند 
شطرنج، گل يا پوچ و ديگر بازي هاي قديمي مي توانند در ليست برنامه هاي سرگرمي تابستاني خانواده ها 
قرار بگيرند. خانواده ها مي توانند كتاب بازي را در كنار هم تجربه كنند، با هم كتاب بخوانند و در مورد 
كتاب حرف بزنند يا فيلم ببينند و در رابطه با جزئيات فيلم، ژانر آن و مســائل مختلف صحبت كنند. 
شايد پدر و مادرها فكر كنند كه اين ايده ها يعني وظيفه ديگري را به گردنشان گذاشتن اما من زماني 
كه از لفظ كتاب بازي و فيلم بازي استفاده مي كنم، منظورم اين است كه با هم از اين كارها لذت ببرند. 
اگر پدر و مادرها لذت وقت گذاشتن و بازي كردن با بچه ها را تجربه كنند، بدون شك حس و حالشان 
بهتر از زماني است كه به تنهايي فوتبال تماشا كنند و فرزندانشان نيز مشغول بازي با گوشي هوشمند 
باشند. بهتر است كه والدين در اين تابستان راه خوش گذراندن با بچه ها را فرا بگيرند تا هم به خودشان 

خوش بگذرد و هم به بچه ها.

تفريحات تكراري و ساده را 
دست كم نگيريد

 والدين راه خوش گذراندنخانوادگي  منتقد فيلم شويد
 با فرزندانشان را ياد بگيرند

الهه رضايي
مجري كودك و نوجوان تلويزيون

زهرا نژادبهرام
عضو شوراي شهر پنجم تهران

مصطفي رحماندوست
شاعر و نويسنده پيشكسوت ادبيات كودك و نوجوان

بعضي ســرگرمي ها مي تواند همه را سرگرم كند، مثل 
وقتي كه هوا خوب و پاكيزه اســت، آدمي هوس دشت 
و باغ و بيابان مي كند و بلند مي شود به تنهايي يا همراه 

با دوستان و خانواده راهي طبيعت مي شود. اغلب، همه از اين دست سرگرمي ها و 
تفريحات لذت مي برند. بعضي سرگرمي ها اما به محيط و سن و سال آدم ها بستگي 
دارد و به فراخور حس و حال كودك، نوجوان، جوان، ميانســال، سالخورده، مجرد 
و متأهل فرق مي كند. البته وضعيت كنوني ما هم كه دامنه گرما وسيع شده است، 
درگير بحران آب هستيم، با بحران مصرف باالي برق روبه روييم و بدتر از همه بيماري 
كرونا با شدت شايع شده، متفاوت است و در شرايطي قرار داريم كه نمي شود براي 
گذران وقت، از شهري به شهر ديگر ســفر كرد و چندان با خيال آسوده با ديگران 
معاشرت داشت، از آن طرف هم آلودگي هوا مزيد بر ناخوشي ها شده. براي همين در 
زمينه پركردن اوقات فراغت، نظر من اين است كه هر سرگرمي و تفريحي در ابتدا 
بايد تابع حفظ سالمتي و آرامش فرد باشد. خود من در چنين اوضاعي، اغلب روزها 
در خانه هستم و بهترين سرگرمي  هايم اين است كه فيلم مي بينم، كتاب مي خوانم 
و زمانی را هم به موزيك گوش دادن مي گذرانم. همچنين برخي غروب هايي كه تنه 
به شب مي زند و احساس مي كنم هوا كمي خنك و پاكيزه است، ماسك بر صورت، 
با يك بطري آب در دســت، بيرون مي روم و در محله قدم مي زنم. اين انتخاب من 
است و ممكن است كساني ديگر با دوستان خود به يك قرار صبحانه يا ناهار و شام 
در رستوراني در بام تهران بروند و خود را با اين قرار و صرف غذا سرگرم كنند و لذت 
ببرند. اگر توصيه اي بخواهم داشته باشم، تماشاي فيلم را پيشنهاد مي كنم؛ تفريحي 
كه راحت مي شــود براي خود ترتيب داد و از ميان فيلم هاي بسيار متنوعي كه در 

دسترس است، يكي را انتخاب كرد و به تماشاي آن نشست.
سرگرمي ساده ديگر اين روزها كه تأكيد مي شود دور از هم بمانيم، گپ و گفت تلفني 
و تصويري با دوستان دور و نزديك است. البته اگر كسي به ارتباط رودررو عالقه مند 
است، يك قرار با دوستان در كافه اي در فضاي باز با لحاظ مراقبت هاي الزم از خود 
هم مناسب است. براي گروه هاي خاصي هم كه اهل بحث هستند پيشنهاد مي شود 
يك موضوع مشــترك را انتخاب و درباره آن با هم صحبت كنند، به فرض اگر اهل 

ادبيات و هنر و سينما هستند يا كتابخوان هستند، مي توانند راجع به آخرين فيلمي 
كه ديده اند يا كتابي كه خوانده اند صحبت كنند. كتاب خواندن كار بسيار مفرح ديگر 
اســت. البته چون اين روزها درگيري هاي ذهني ما زياد است و گرفتار موضوعات 
ريز و درشت مختلف هستيم و تحت تأثير اين شــرايط، اغلب مضطرب و افسرده و 
غمخواريم، بهتر است براي سرگرم شدن سمت كتاب هاي علمي و تخصصي مثل 
كتاب هاي جامعه شناسي و زيست شناسي و فلسفه و روانشناسي و... نرويم. پيشنهاد 
من براي سرگرمي، خواندن رمان است، رمان هاي ايراني و خارجي بسيار خوبي وجود 
دارد. خواندن رمان هاي بلند هم ســرگرمي خوبي است و با خواندن رمان مي شود 
در احواالت خودمان، در ديروز و امروزمان، تأمل كرد. مجموع صحبت هاي من اين 
است كه سرگرمي بايد در وهله نخست، سالمتي انســان را حفظ كند و بر آرامش 
فرد بيفزايد و در مرتبه بعد، ضمن اينكه انسان را سرگرم و شاد كند، جنبه كاربردي 
آن نيز مهم است و در عين حال بايد وجه افزوده اي به انسان بيفزايد و سبب تأمل 

و تأني ما هم بشود.

با علم به اينكه نظرم براي هيچ كدام از 83ميليون 
ايراني داخل كشور مهم نيست و مي دانم كه گوش 
نمي دهند و سرشان در تمام اوقات فراغت تابستان 

در گوشي هايشان خواهد بود، فقط از تجربه  خودم در دوران كرونا مي گويم 
و پيشــنهادهايي را مي دهم كه تجربه كرده ام، نه اينكه بخواهم حرف هايي 
بزنم كه خودم به آنها عمل نكرده ام. دوران كرونا به رغم همه فشارهاي مالي، 
جســمي و روحي كه به همه وارد كرد، به نظر من سرعت جهان و شتاب را 
از ما گرفت كه فكر مي كرديم بايد همه مان به يك جايي برسيم و احساس 
جاماندگي مطلق مي كرديم. كرونا نشان داد كه نه! خبري نيست و به انسان ها 
فرصت درنگ داد. درواقع دوران كرونا به هر كدام از ما اين فرصت را داد كه 
متوقف شويم و فكر كنيم كه كجاييم و بايد چه كار كنيم. به همين خاطر براي 
من فرصت خوبي بود كه كارهايي كه نكرده بودم را مــرور كنم و فيلم ها و 
سريال هايي كه نديده بودم را ببينم و بخشي از كتاب هايي كه نخوانده بودم 
را بخوانم و يا دوباره بخوانم و همچنين وقت بيشــتري را در كنار خانواده ام 
بگذرانم. البته نمي خواهم مثل كساني باشم كه سفيدنمايي مي كنند و وسط 
مصيبت بگويم كه لطف كرونا بود اما اين يكي دو سال فرصت خوبي بود كه 
بيشتر با خانواده ام باشم و با همديگر مداراي بيشتري داشته باشيم و يكديگر 

را بيشتر بشناسيم.
اگر بخواهم به كسي توصيه اي كنم اين اســت كه وقت بگذارند و فيلم هاي 
مستند تماشا كنند. مستندهاي بسيار خوبي در حوزه هاي مختلف علمي، 
ورزشي، محيط زيست و رفتارشناسي و... در اينترنت در دسترس است كه 
مي شود تماشا كرد و به نوعي به خودشناسي و جهان شناسي بيشتري رسيد. 
با تماشاي اين مستندها خواهيم ديد كه جهان چقدر بزرگ است و اجداد و 
گذشتگان ما از چه بحران هايي گذشتند و ما هم هرچند سخت و تلخ است 
اما باالخره از اين ماجرا گذر خواهيم كرد. قطعاً تلفات بيشــتري مي دهيم 
و صدمات بيشــتري خواهيم ديد اما آدمي چاره ساز اســت. همان طور كه 
مي بينيم در خيلي از نقاط جهان، چاره كرونا كه واكسن است را يافته اند و 

به تدريج به زندگي عادي برمي گردند، پس ما هم گذر خواهيم كرد. در حوزه 
كتاب هم مي بينيم كه خيلي ها مي گويند ما كه تا حاال كتاب نخوانده ايم و 
مثاًل 20سالمان است و ديگر چه فايده اي دارد از ادبيات روسيه و فرانسه و... 
بخوانيم! درحالي كه اين احساس جاماندگي درست نيست. پيشنهاد مي كنم 
همين االن هر كتابي را كه در دسترسشان است، بردارند و بخوانند. اصاًل مهم 
نيست كتابي درباره تعميرات لوله كشي منزل باشد يا درباره فلسفه جهان 
يا دنياي ورزش باشد و يا رمان عامه پســند. هيچ نوع شرمي در نوع كتابي 
كه مي خوانيد نيست. شروع كنيد و كتاب را دست تان بگيريد و با واژه هاي 
مكتوب َآشتي كنيد تا با دنياي ديگري آشنا شويد. اگر تا امروز نخوانده ايد، از 
امروز، شبي يك صفحه هم بخوانيد فقط در همين روزهاي تابستان چند جلد 
كتاب را خواهيد خواند كه شايد هرگز نمي خوانديد. اين يك شروع است و 
مطمئناً به مرور مي توانيد آن را ارتقا دهيد و خيلي زود به سمت كتاب هاي 

خوب و فاخر برويد.

فيلم هاي مستند تماشا كنيدرمان هاي بلند بخوانيد
فريدون صديقي
 استاد روزنامه نگاري

احسان محمدي
روزنامه نگار و كارشناس راديو و تلويزيون
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پیشنهادهای
تابستانی

این شماره

دو سال است كه حساب و كتاب تابســتان به هم ريخته و با جوالن 
ويروس كرونا آسايش ســفر و تفريحات تابستاني از خيلي ها گرفته 
شده است. بسياري از مراكز ورزشي و آموزشي نيز براي پيشگيري 

از انتقال ويروس كرونا تعطيل هستند و نوجوانان و جوانان مجبورند 
روزهاي گرم و بلند تابســتان را در خانه بمانند. از آن طرف به دليل 
سرايت پذيري باالتر سويه دلتا توصيه به دورماندن از ديگران با شدت 
بيشتري سفارش مي شود. از همان روزهاي آغاز قرنطينه كرونا عده اي 
به اين دوران به چشم فرصتي براي ريلكس كردن و رسيدگي به خود 
نگاه كردند و توصيه هاي مختلفي براي اينكه چطور از وقت آزاد خود 

بيشتر لذت ببريم، پيشنهاد كردند. برخي نيز كسب مهارت و انجام 
فعاليت هاي علمي و كتاب خواندن را به عنوان گزينه اي براي پركردن 
اوقات فراغت توصيه كردند. در ادامه به سراغ چند چهره از حوزه هاي 
مختلف رفتيم و از آنها پرسيديم كه براي سرگرم شدن در اين روزهاي 
تابستاني كرونازده چه كارهايي مي شود كرد كه خود را سرگرم كرد و 

از وقت فراغت خود لذت برد.

پيشنهادهايي از چهره هاي حوزه هاي گوناگون براي گذران اوقات فراغت روزهاي تابستاني

چطور سر خودمان را گرم كنيم؟ 
ليال شريف - مرضيه ثمره حسيني 

روزنامه نگار



 پرسپوليس براي حفظ بازيكنانش با مشكالت زيادي روبه روست 
 از نوراللهي كه گفته مي شود مبلغ بااليي درخواست كرده  تا مغانلو  كه قيمت 

رضايتنامه اش در حد  يك بازيكن خارجي باكيفيت است

عليرضا نجاتي، جانشين حميد سوريان در 
گفت و گو با همشهري از انگيزه هايش براي 

حضور در المپيك مي گويد
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جنجال  تكراري  لباس  هاي  زشت 
گفتهميشود3مسئولزندرآخرينروزهاطرحاصليلباسراتغييردادهاندودرهمينتغييراتمانتوها20سانتيمتربلندترشدهاند

شنبه شــب در فرودگاه از لباس كاروان ايــران در بازي هاي المپيك توكيو 
رونمايي شد. طبق معمول چند دوره گذشته بازي هاي المپيك، واكنش ها به 
طراحي، رنگ و دوخت لباس ها مثبت نبود. درحالي كه در صفحه هاي مجازي، 
طراحي لباس ورزشــكاران به خصوص لباس زنان به سوژه طنز تبديل شده 
اســت، افراد نزديك به كميته ملي المپيك مي گويند اين لباس ها انتخاب 

كميته نيست.
چند هفته قبل از اعزام قرار بود در مراسمي از لباس هاي زنان و مردان ورزشكار 
حاضر در بازي ها رونمايي شود اما آن مراسم به بهانه پيك پنجم ويروس كرونا 
برگزار نشــد. درحالي كه خيلي ها منتظر بودند در مراسم خصوصي لباس به 
نمايش گذاشته شود و تصاوير لباس  ها به انتشار عمومي در بيايد، اما اين اتفاق 
هم نيفتاد. به نظر مي رسيد مسئوالن ورزش براي جلوگيري از اتفاقات بازي هاي 

ريودوژانيرو عمدا از رونمايي لباس ها خودداري مي كنند. در بازي هاي ريو، 
لباس با پسند عمومي روبه رو نشد و در آخرين روزهاي قبل از اعزام، لباس 

ديگري براي كاروان طراحي شد؛ لباسي كه زيباتر بود.
مســئوالن كميته ملي المپيك مســئوليت طراحي لباس كاروان را اين بار 
به كارگروه مد و طراحي وزارت ارشاد ســپردند. اين كارگروه براي طراحي 
فراخوان داد و در پروسه چند ماهه چند طرح براي لباس ها انتخاب شدند اما 
آيا لباس هايي كه به تن ورزشكاران است، همان طرح برگزيده است؟ جوابي كه 

نزديكان به كميته ملي المپيك به اين سؤال مي دهند منفي است.
ديروز بعد از انتقادهايي كه به طراحي لباس ها شــد، گفته شد كميته ملي 
المپيك نقش چنداني در انتخاب طرح نداشته است و اين مسئوالن وزارت 
ورزش بوده اند كه انتخاب نهايي را انجام داده اند. حتي شايعه شد برگزار نشدن 

مراسم رونمايي به دليل اختالف اين دو نهاد بوده است. اما يك فرد نزديك به 
كميته ملي المپيك اين شايعه را رد مي كند. او مي گويد 3زن طرح انتخاب شده 
را تغيير داده اند: »لباس زنان را يكي از بهترين مزون هاي ايران طراحي كرده 
است. طرح اوليه هم خيلي زيبا بود اما مشــكل اين بود كه 3نفر از زنان كه 
مسئوليت دارند، ايرادهايي به طرح گرفتند. مثال اينكه قد مانتو 20سانتي متر 

بلندتر شد. يا مدل مقنعه عوض شد و...« 
اين زنان چه كساني هســتند؟ گفته مي شــود 2نفر از اين زنان در ورزش 
مسئوليت دارند و يك نفر از آنها نماينده مجلس است. سؤال اين است كه اگر 
اين نفرات مالحظاتي را براي نوع پوشش لباس داشته اند، چرا قبل از طراحي 
مطرح نكرده اند؟ تصاويري كه از طرح هاي برگزيده منتشر شده است، نشان 
مي دهد طرح هاي بهتري هم نســبت به طرحي كه انتخاب شده، بوده اند. اما 

اينكه چرا يكي از ضعيف ترين طرح ها انتخاب شده، سؤال بي جوابي است.
2برند ايراني، لباس هاي كاروان را تهيه كرده اند. زاگرس پوش كت وشــلوار 
مردان را طراحي كرده و دوخته اســت و مل اندموژ هــم لباس زنان و لباس 
ورزشــي مردان و زنان را. نظر بعضي ها اين بود كه چرا از برندهاي خارجي 
براي تهيه لباس دعوت نشد. نزديكان به كميته ملي المپيك مي گويند 3برند 
آمريكايي، آلماني و چيني به ايران پيشنهاد داده بودند با تخفيف لباس هاي 
كاروان ايران را تهيه مي كنند اما پيشنهادهاي آنها پذيرفته نشد. كار طراحي 
و دوخت لباس ها به شرطي به برندهاي ايراني واگذار شد كه همه هزينه ها از 
طراحي، تهيه پارچه تا دوخت با خود آنها باشد و كميته ملي المپيك هزينه اي 
را نپردازد. دليل مهم تري كه براي انتخاب برندهاي ايراني وجود داشــت، 

استفاده از توليدات داخلي بود.
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تصاويري از ديگر طرح هاي پيشنهادي كه مورد تاييد قرار نگرفت.
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معضل تمديدي ها در پرسپوليس
 پرسپوليس براي حفظ بازيكنانش با مشكالت زيادي روبه روست؛ از نوراللهي كه گفته مي شود مبلغ بااليي درخواست كرده

 تا مغانلو كه قيمت رضايتنامه اش در حد يك بازيكن خارجي باكيفيت است

نكته بازي

آماربازي

با مفت خورها عكس نگير

ما هم بوديم شك نداشتيم

تناقض به سبك فغاني

پيش از داربي، بوژيدار رادوشوويچ 
خيلي شــيك وارد ايران شد، به 
باشــگاه پرســپوليس رفــت، با 
مديــران تفاهم كــرد و عكس 
يــادگاري هــم انداخــت. اتفاقا 
نزديك ترين نفر به رادو در اين عكس، 
ابراهيم شكوري بود؛ مدير جواني كه به خاطر برخي نطق هاي 
آتشــين خود عليه رقبا از محبوبيت كاذب در فضاي مجازي 
برخوردار است. شــكوري در حالي كنار رادوشوويچ ايستاده 
بود كه كمتر از يك هفته پيش از ثبت اين تصوير، در صدمين 
حمله اش به گلر كــروات، او را متهم كرده بــود كه به دنبال 
دريافت پول مفت قرارداد 3 ساله است. حاال اما آقا ابراهيم كنار 
همين مفت خور كروات عكس شاهانه گرفته و هيچ چيز را هم 
به روي خودش نمي آورد. كاش الاقل از اين ماجرا درس گرفته 

باشد و از اين به بعد قبل از حرف زدن، كمي تامل كند.

باالخره كابوس نيمكت نشيني هاي 
عليرضــا جهانبخــش در فوتبال 
انگلستان به پايان رســيد و او به 
جايي برگشت كه بهترين روزهاي 
فوتبالش را تجربه كرده بود؛ به ليگ 
هلند. بعد از چند روز گمانه زني، قرارداد 
جهانبخش با فاينورد روتردام قطعي شد. جهانبخش اما بعد از 
امضاي قرارداد گفت: »از حضور در اينجا خيلي خوشحال هستم. 
براي پيوستن به فاينورد هيچ شكي نداشتم.« حقيقتش ما هم 
اگر بوديم شــك نمي كرديم. بعد از آن دوخت و دوز تاريخي 
به نيمكت برايتون، هر كســي از راه مي رسيد شما بايد »بله« 
را مي گفتي. فاينورد كه به هر حال كم باشــگاهي هم نيست و 
حضور در آن غنيمت است. فقط بيچاره برايتون كه جهانبخش 
را 17ميليون پوند خريد و 3ميليون يورو فروخت. با اين ضرر، 

كشور ايران توانست انتقام بخشي از تحريم ها را از غرب بگيرد!

از بازگشت عليرضا فغاني به ليگ ايران 
خوشحال هســتيم. اشتباهي هم 
اگر صورت بگيــرد، اجتناب ناپذير 
اســت و براي همه رخ مي دهد، اما 
راســتش مواضع متناقض او بعد از 
قضاوت در داربي را متوجه نشديم. فغاني 
از يك طرف مي گويد خطاي ارسالن مطهري روي فرشاد فرجي 
كارت قرمز نداشــته و فقط بايد كارت زرد به مهاجم استقالل 
نشان مي داده است. از طرف ديگر هم مي گويد اگر VAR وجود 
داشت، در داربي به تيم داوري كمك مي كرد. يكي از كاركردهاي 
كمك داور ويدئويي تشخيص پنالتي و ديگري بازنگري در اخراج 
بازيكنان است. در اين بازي كه صحنه مشكوك به پنالتي نداشتيم. 
در نتيجه اگر قرار بود از VAR استفاده شود، بايد صحنه خطاي 
ارسالن بازنگري مي شد. اين يعني خود فغاني هم به شكلي قبول 

دارد مطهري در آن صحنه بايد اخراج مي شد.

متريكا

اميرحســين اعظمي| درحالي كه 3بازي به پايان مسابقات ليگ 
برتر باقي مانده است، مسئوالن پرسپوليس در تالش هستند تا 
قرارداد برخي از بازيكنان اين تيم را تمديد كنند. مسئله مهم در 
باشگاه پرسپوليس يك بحران مالي است كه سرخپوشان با آن 
مواجهند و طبيعتا اين موضوع مي تواند مديران باشگاه را براي 
تمديد قرارداد برخي از بازيكنان كليدي اين تيم با مشكل مواجه 
كند. البته سميعي و همكارانش در چند ماه گذشته به صورت تلفني 
و مكتوب از برخي از بازيكنان پرسپوليس درخواست كردند تا براي 
تمديد قرارداد و مذاكره با باشگاه اقدامات الزم صورت بگيرد ولي 
نكته جالب اينجاست كه هيچ كدام از بازيكنان پرسپوليس هنوز 
با باشگاه مذاكره نكرده اند و فقط يك بار نماينده احمد نوراللهي به 
باشگاه پرسپوليس رفته كه توافقي بين طرفين انجام نشده است. 
به نظر مي رسد بازيكنان پرسپوليس در يك حركت سياستمدارانه 
رفتن به باشگاه و مذاكره با مديران را به تعويق مي اندازند. شايد 
آنها مي خواهند ببينند نخستين بازيكني كه به باشگاه مي رود تا 
قراردادش را تمديد كند چه كسي است تا بتوانند در مورد تمديد 

قرارداد و مبلغ پيشنهادي تصميم بهتري بگيرند.

  اميري مي خواهد بماند
مديران پرسپوليس نگراني چنداني بابت تمديد قرارداد وحيد اميري ندارند 
چراكه او مدتي قبل اعالم كرده دوست دارد در پرسپوليس بماند و برنامه اي 
براي ترك اين تيم ندارد. جالب اينجاست كه باشگاه پرسپوليس هم هيچ 

مشكلي بابت عقد قرارداد 2 يا 3 ساله با وحيد اميري ندارد چون مديران و 
كادرفني پرسپوليس از عملكرد فني اميري رضايت كامل دارند. بد نيست 
بدانيد كه اين بازيكن در فصل جاري گران ترين بازيكن پرسپوليس بوده 
ولي با اين حال مبلغ قراردادش نســبت به برخي از بازيكنان متوســط 
استقالل كه در ابتداي فصل گذشته به اين تيم اضافه شده اند كمتر است.

   ابهام در ماندن نوراللهي 
مدتي قبل نماينده نوراللهي براي مذاكره با مسئوالن پرسپوليس به باشگاه 
رفت و همان زمان شايعه شد كه او به پرسپوليس يك پيشنهاد 15ميليارد 
توماني ارائه داده است. اين شايعه البته از سوي هيچ كس تأييد نشد اما 
آنچه مشخص است پيشنهاد نوراللهي و مديربرنامه اش هر رقمي كه بوده با 
مخالفت مديران پرسپوليس روبه رو شده است. از مدت ها قبل شايعاتي هم 
درخصوص احتمال حضور بازيكن ملي پوش پرسپوليس در قطر شنيده 
شده است. نكته روشن ماجرا اين است كه پرسپوليس كار سختي براي 

حفظ نوراللهي خواهد داشت.

   چالش سخت براي حفظ مغانلو
شهريار مغانلو در پايان فصل دوباره بازيكن سانتاكالرا محسوب خواهد 
شد. باشگاه سپاهان چندي قبل با ارسال درخواستي رسمي به باشگاه 
سانتاكالرا اعالم كرده حاضر است مبلغ 500هزار دالر بابت رضايتنامه اين 
بازيكن بپردازد و يك تيم قطري هم براي جذب مغانلو پيشنهاد 600هزار 
دالري به باشگاه پرتغالي داده است. باشگاه پرسپوليس اگر بخواهد چنين 

پول هايي براي رضايتنامه مغانلو بپردازد بايد 12تا 13ميليارد تومان به 
باشــگاه پرتغالي پول بدهد و حداقل دستمزد مغانلو براي فصل بعد هم 
4يا 5ميليارد تومان خواهد بود. با اين شرايط ماندن مغانلو در پرسپوليس 
حدود 17يا 18ميليارد تومان براي اين باشگاه آب خواهد خورد و همين 
ارقام، حفظ مغانلو را به يك چالش بزرگ براي مديران پرسپوليس بدل 
كرده است. شايد خود مغانلو كه تمايل زيادي به ماندن در پرسپوليس دارد 
با باشگاه سانتاكالرا وارد مذاكره شود و بتواند راهي براي ادامه همكاري با 

پرسپوليس ايجاد كند.

   كمال دوست دارد بماند
كمال كاميابي نيا هم ديگر بازيكن پرسپوليس اســت كه قراردادش به 
اتمام رسيده و هنوز طرفين براي فصل بعد به توافق نرسيده اند. برخي از 
نزديكان كمال مي گويند كه او يكي دو پيشنهاد خوب دارد و بايد ديد روند 
مذاكرات پرسپوليس با اين بازيكن به كجا خواهد رسيد. البته نزديكان 
كمال خبر مي دهند كه او دوست دارد بماند. مهدي شيري هم در پايان 
فصل بازيكن آزاد محسوب مي شود. او بدون شك نمي تواند يك گزينه 
ايده آل براي سمت راست دفاعي پرسپوليس باشد. به نظر مي رسد كادرفني 
سرخپوشان به دنبال جذب يك مدافع راست هستند كه كيفيت باالتري 
نسبت به شيري داشته باشد ولي اگر اين اتفاق رخ ندهد قطعا پرسپوليس 
همكاري اش را با شيري ادامه خواهد داد. محمدحسين كنعاني زادگان هم 
ديگر شانسي براي ماندن در پرسپوليس ندارد و از مدت ها پيش با باشگاه 

االهلي قطر به توافق رسيده است.

تيم پرسپوليس بيشــتر گل هايش را در 

دقايق پاياني نيمه ها خورده است. جدولي 61
كه ســايت متريكا با تقســيم فوتبال به 
6زمان 15دقيقه اي منتشــر كرده نشان 
مي دهد سرخپوشان در 15دقيقه پاياني هر نيمه از لحاظ دفاعي افت 
مي كنند و تعداد گل هاي خورده شــان در اين بازه زماني افزايش قابل 
مالحظه اي پيدا مي كند. تيم يحيــي در يك ربع پاياني هر نيمه 4گل 
خورده است، درحالي كه در ساير 15دقيقه ها فقط يك يا 2گل خورده 
دارد. درواقع پرسپوليس كه كال 13گل خورده بيشتر ندارد 61درصد از 
گل هايش را در اين زمان خورده كه كال يك سوم زمان بازي را تشكيل 
مي دهد. شايد مشكالت بدني سرخپوشــان و خستگي آنها در دقايق 

پاياني هر نيمه، عامل رقم خوردن اين آمار بوده است.

 تيم فــوالد هــم صاحب يــك ركورد 

عجيب وغريــب در دقايــق پايانــي 59
بازي هاســت. اين تيم كه ســومين خط 
دفاعي برتــر ليــگ را دارد و كال 17گل 
بيشــتر نخورده، 10گل از اين 17گل را در دقايق پاياني بازي هايش 
دريافت كرده است! يعني تيم نكونام 59درصد گل هاي خورده اش را در 
همين بازه زماني كوتاه يعني از دقيقه75تا 90خورده اســت. آخرين 
گل هاي خورده فوالد 2گل مقابل مس رفســنجان بــود كه هر دو در 
وقت هاي تلف شده بازي زده شد و برد يك بر صفر اين تيم را به باخت 
2بريك بدل كرد. جالب اينكه بيشترين گل هاي زده فوالد هم در دقايق 
ابتدايي بازي يعني از دقيقه يك تا 15به ثبت رسيده است. فوالد از اين 
6زمان 15دقيقه اي فقط در همان 15دقيقه پاياني تفاضل گل منفي 

دارد.

 هيچ تيمي به انــدازه گل گهر در دقايق 

ابتدايي بازي گل نخورده است. تيم امير 28
قلعه نويي عادت عجيبي دارد؛ به محض 
ورود به زمين اول گل مي خورد و بعد بقيه 
بازي را براي جبران گل خورده اش طراحي مي كند! كارنامه گل گهر در 
15دقيقه ابتدايي بازي هايش 2گل زده و 8گل خورده بوده است و براي 
درك بزرگــي اين عــدد كافي اســت بدانيــد تيم قعرنشــين نفت 
مسجدسليمان در اين 15دقيقه فقط يك گل خورده است. گل گهر در 
مجموع 29گل دريافت كرده و به اين ترتيب 28درصد گل هاي خورده 
اين تيم متعلق بــه 15دقيقه ابتدايي و البتــه 21درصد هم متعلق به 
15دقيقه پاياني اســت. نماينده ســيرجان فقط در اين دو بازه زماني 

تفاضل گل منفي دارد و تفاضل گلش در 4بازه ديگر مثبت بوده است.

24ســاعت بعد از پايان داربي حذفي، باشگاه پرسپوليس 
بيانيه بلندبااليي منتشــر كرده و در آن ضمن اينكه تأكيد 
كرده در مكتب اين تيم جايي براي »هوچي گري« نيست، 
به عدم اخراج ارســالن مطهري در صحنه برخورد با فرشاد 
فرجي معترض شده اســت. اين خودش خيلي كار سختي 
است؛ يعني از يك طرف ادعاي بردباري در قبال اشتباهات 
داوري را مطرح كني و از سوي ديگر در همان بيانيه با عكس و 
فيلم و رسم نمودار دنبال اثبات اشتباه داور بروي! به هر حال 
پرسپوليسي ها اين كار دشــوار را انجام داده اند و در بيانيه 
خود، حركت ارســالن مطهري را با حركت منجر به اخراج 
ناني در بازي چند سال پيش منچستريونايتد و رئال مادريد 
مقايسه كرده اند. شــايد اين قياس درست باشد و شايد نه، 
شايد حق پرسپوليس تضييع شده باشد و شايد نه؛ اما به هر 
حال به نفع پرسپوليس است كه هر چه زودتر حوادث ديدار 
با استقالل را از ياد ببرد و روي 3 بازي باقي مانده ليگي تمركز 
كند. اين قبيل موضع گيري هــا حتي مورد حمايت قاطبه 
هواداران هم قرار نمي گيرد، چون پرسپوليس در داربي واقعا 
بد بازي كرد و اشــتباهات احتمالي داوري هم اين واقعيت 

را تغيير نمي دهد.

ليگ برتر به هفته هاي پاياني رسيده و رقابت در صدر و قعر جدول بسيار 
داغ است. در اين ميان برخي شــبهات مطرح مي شود در مورد كم كاري 
بازيكنان و پول گرفتن آنها براي كمك به پيــروزي تيم رقيب كه به آن 
كاري نداريم. ايــن بديهي ترين مصداق تباني و تخلف اســت و هر كجا 
نيروهاي نظارتي چنين چيزي را تشــخيص بدهند، بايد با آن برخورد 
كنند. در عين حال اما زمزمه هاي ديگري هم به گوش مي رسد در مورد 
اينكه باشگاه هاي مدعي كسب قهرماني يا باشگاه هايي كه در كورس بقا 
هستند، به برخي تيم ها وعده پاداش داده اند تا با انگيزه و توانايي باالتري 
مقابل حريف مستقيم آنها قرار بگيرند. ما هم مثل شما فقط اين حرف ها 
را مي شنويم و در مورد صحت و سقم آنها هيچ نظري نمي توانيم داشته 
باشيم. مثال فرض كنيد سپاهان به باشــگاه ماشين سازي براي متوقف 
كردن پرسپوليس پيشنهاد پاداش بدهد يا حتي خود پرسپوليس براي 
بازيكنان پديده پاداش تعيين كند تا از سپاهان امتياز بگيرند. آيا اين هم 

مصداق تباني است؟
گويا قانونگذار در اين مورد ســكوت كرده يا الاقل قوانين جاري چندان 
شهرت ندارد. دست كم از نظر منطقي رفتار غيراخالقي اين است كه شما 
ديگران را به بدتر بازي كردن ترغيب كنيد نه بهتر بازي كردن. با اين حال 
اشكال وارد بر اين سياست آن است كه شان و ارزش تيم پاداش گيرنده را 
پايين مي آورد. جالب اينجاست كه 5 سال پيش هم عين همين داستان 
در الليگاي اســپانيا وجود داشــت. آن زمان در هفته پاياني الليگا رئال 

مادريد براي قهرماني بايد الكرونيا را مي برد و اميدوار مي ماند كه بارسلونا 
هم برابر گرانادا متوقف شود. آنجا بود كه در سطحي وسيع، شايعه تعيين 
پاداش از سوي رئال مادريد براي گرانادا به منظور متوقف كردن بارسلونا 
مطرح شد. ايوان كالوا، دروازه بان كروات وقت گرانادا در اين مورد گفته 
بود: »هم تيمي هايم به من گفته اند كه در اسپانيا انگيزه دادن به بازيكنان 
يك تيم از سوي ساير باشگاه ها مرسوم است. بنابراين شايد رئال مادريد 
براي متوقف كردن بارسلونا، پاداشي به ما بدهد.« با اين حال همان زمان 
خوان گاسپارت مديرعامل اسبق بارسا به شدت به رئال مادريد حمله كرد 
و گفت: »رئال حق ندارد به گرانادا پاداش بدهد تا مقابل بارسلونا به پيروزي 
برسد. اين توهين به باشگاه گرانادا هم محسوب مي شود. بازيكنان گرانادا 
بايد پول بگيرند كه خوب بازي كنند؟ براي اين باشگاه درصورت صحت 
داشتن شايعه واقعا متأسفم. مثل مرد وارد ميدان شويد و بازي را به سود 
خود تمام كنيد، اگر نمي توانيد تن به شكست بدهيد. در هر صورت سر 

خود را باال بگيريد و آبروي فوتبال را نبريد.«
البته درنهايت آن بازي را بارسلونا 3 بر صفر به سود خود پايان داد و قهرمان 
شد تا وعده پاداش مادريدي ها بي ثمر شــود. ما اما همانطور كه گفتيم 
صورت قانوني پرداخت پاداش به ساير تيم ها براي نتيجه گيري بهتر را 
نمي دانيم، اما كاش فرهنگ حاكم بر فوتبال ايران طوري باشد كه بازيكنان 
براي حالل كردن نان شان در هر شــرايط بهترين نمايش ممكن را ارائه 

بدهند و منتظر پاداش بابت انجام وظيفه نباشند.

وا بدهيد لطفا!
 تمركز پرسپوليس روي اتفاقات داربي

شايد ليگ را هم خراب كند

مصداق تباني هست يا نه؟
سؤال 5سال پيش الليگا، در مسابقات امسال ليگ برتر ايران
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سهشنبه 29 تير 1400

يكشنبه 3 مرداد 1400

جمعه 8 مرداد 1400

ذوب آهن-نساجی

پرسپوليس-تراکتور

صنعت نفت-ماشين سازی 

آلومينيوم -تراکتور

سايپا-آلومينيوم

پديده-فوالد

استقالل-نفت  مسجدسليمان

مس رفسنجان-پديده

آلومينيوم-نفت  مسجدسليمان

گل گهر-سايپا

ماشين سازی-پيكان

گل گهر-نساجی

صنعت نفت -مس رفسنجان

نفت  مسجدسليمان-گل گهر

استقالل-سپاهان

ماشين سازی  -پرسپوليس

فوالد-صنعت نفت

تراکتور-سايپا

پديده-سپاهان

نساجی -استقالل

ذوب آهن-مس رفسنجان

پيكان-فوالد

سپاهان - ذوب آهن

پيكان-پرسپوليس

هفته  بيست و هشتم

هفته  بيست و نهم

هفته  سي ام

21:15

21:15

21:15

شنبه 2 مرداد  1400

ملوان بندر انزلی -خيبر خرم آباد

20:00

جام حذفي

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

فرار كمالوند!
 فراز كمالوند كه راهي براي نجات سايپا پيدا نكرده بود

 از هدايت اين تيم كناره گيري كرد
فراز كمالوند ديروز از هدايت تيم سايپا كناره گيري كرد. كمالوند كه پيش از اين به عنوان مدير فني 
استقالل در كنار فرهاد مجيدي حضور داشت از هفته بيست ودوم براي نجات سايپا از سقوط روي 
نيمكت اين تيم نشست. اما پروژه مدنظر مديران سايپا به نتيجه نرسيد و كمالوند نتوانست اين 
تيم را از منطقه سقوط خارج كند. اين سرمربي فقط يك پيروزي مقابل فوالد به دست آورد و برد 
3 بر صفر مقابل پيكان كه با حكم كميته انضباطي به دست آمده بود هم از سايپا پس گرفته شد. 
حاال سايپايي ها در رتبه پانزدهم گزينه جدي سقوط هستند و اختالف آنها با تيم باالي سرشان 
در فاصله 3هفته تا پايان ليگ 3امتياز است. كمالوند كه در هفته هاي گذشته از بازيكنان تيمش 
انتقاد كرده و 4نفر را هم كنار گذاشته بود درنهايت كناره گيري كرد تا نخستين سقوط تاريخ سايپا 
از ليگ برتر به نام او ثبت نشود. اما مديرعامل سايپا كه در اين شرايط هيچ گزينه اي براي جايگزيني 
سراغ ندارد در نخستين واكنش با استعفاي كمالوند مخالفت كرد. بايد ديد اين مربي پرحاشيه در 

3هفته پاياني هم در سايپا ماندگار مي شود يا شخص ديگري جانشين او خواهد شد.
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درخشش تيم ملي ايتاليا در يورو2020 باعث شده باشگاه هاي 
بزرگ اروپايي به بازيكنان اين تيم به چشم خريدار نگاه كنند. پس 
از آنكه شايعه شد يوونتوس پيشنهاد 100 ميليون يورويي چلسي 
را براي كيه زا رد كرده، برخي بازيكنان ديگر اين تيم هم كه با ايتاليا 
قهرمان يورو شدند، مورد عالقه باشگاه هاي بزرگ قرار گرفته اند. 
هنوز وضعيت كريســتيانو رونالدو مشخص نيست كه مي ماند، 
تمديد مي كند يا مي رود. پاري سن ژرمن منتظر است تا تكليف 
مسي مشخص شود. اگر مسي با بارسلونا با 50درصد تخفيف در 
دستمزد ساالنه اش به توافق برسد، پاريسي ها سراغ كريستيانوي 
آقاي گل يورو خواهند رفت. برخي خبرنــگاران نزديك به رئال 
مادريد خبر مي دهند كه امباپه احتماال در آخرين روزهاي پيش 
از آغاز فصل جديد پيراهن رئال را بر تن مي كند. در اين حالت يك 
جاي خالي در تركيب ثابت پي اس جي به وجود مي آيد كه بايد با 
يك ستاره بزرگ پر شود. خود يوونتوسي ها مي خواستند لوكاتلي 
را از ساسولو بخرند كه هنوز به توافق نرسيده اند. حتي به باشگاه 
بارسلونا پيشنهاد معاوضه آرون رمزي با پيانيچ را داده اند تا بار ديگر 

بازيكن بوسنيايي را به تركيب برگردانند.
همه اينها به كنار، در روزهاي اخير برخي رسانه هاي ايتاليايي شايعه 
كرده اند كه كارلو آنچلوتي عالقه مند به جذب جورجو كيه ليني 
است. كيه ليني در كنار زوج خط دفاعي اش بونوچي يكي از داليل 
اصلي قهرماني آتزوري در يورو بودند. حاال او با باشگاه يوونتوس 
قراردادي ندارد و مي تواند به ديگر تيم محبوبش بپيوندد. خريد 
اين مدافع كه مورينيو گفته بود بايد در دانشگاه ها درس »دفاع« 
را تدريس كند، هزينه اي براي رئال مادريد ندارد. او مي تواند جاي 
واران را كه احتماال به زودي به منچستريونايتد مي رود بگيرد. پس 
از جدايي سرخيو راموس و رفتن كاپيتان به پاري سن ژرمن، داويد 
آالبا از بايرن مونيخ جذب شد اما اگر وارا هم جدا شود، تيم نياز به 
يك خريد دفاعي ديگــر دارد. روي ميليتائو كه نيم فصل دوم در 
تركيب جا افتاد نمي شــود براي كل فصل حساب كرد. ناچو هم 
براي روز مبادا خوب است. زوج خط دفاعي متشكل از كيه ليني 
و آالبا مي تواند هواداران را آرام كند. گزينه هاي ديگر اين پســت 
بازيكنان ضعيفي مثل وايه خو و چوست هستند كه امتحانشان 
را بد پس داده اند. كيه ليني هم مثل ديگر اسطوره هاي يوونتوس 
نظير دل پيه رو، پيرلو و بوفون در گذشــته از رئال تمجيد كرده و 
دل مادريدي ها را به دست آورده است. خريد اين مدافع 37ساله 
درحالي كه فلورنتينو پرس بيش از 500روز است تنها داويد آالبا را 

خريده، يك خريد بدون هزينه خواهد بود، آن هم سريع و فوري تا 
تماشاگران احساس آرامش بكنند!

رئال مادريد از سياست جوان سازي سا ل هاي اخير بهره اي نبرده 
و هر فصل بار تيم بر دوش بازيكنان كاركشته اي مثل مودريچ، 
كروس، بنزما، راموس، كاســميرو و... است. كيه ليني مي تواند 

يك تا دو فصل كار اين تيم را راه بيندازد. از طرفي، برخي 
رســانه هاي ايتاليايي نظير كالچيو مركاتو مدعي 

شده اند كه رئال شرايط ماتياس دليخت، مدافع 
هلندي اين تيم را هم دنبال مي كند كه اين 

نمي تواند خبري عادي باشــد. ممكن 
اســت مدير برنامه هاي جنجالي اين 
بازيكن چنين شايعه اي را به دوستان 
رســانه اي اش تحميل كرده باشد 
تا قيمــت او را باال ببــرد يا برايش 
تيمي جديد پيدا كنــد. دليخت 
بارسايي است و بارسلونا يك بار در 

خريدش ناكام بوده. رئال مادريد 
هيچ وقت عالقــه اي به اين 

مدافع جوان سابق آژاكس 
نشــان نــداده. او دليل 
اصلي حذف تيم ملي 
هلند از يورو2020 بود 

و اشتباهات زيادي هم 
در طول فصل در تركيب 
يوونتوس مرتكب شــد و 

اشــتباهات به قــدري بود كه 
بسياري از هواداران بارسلونا خدا 
را شــكر كردند كه براي خريد 
چنين مدافع پراشتباهي 70-80 

ميليون هزينه نكرده اند. اما اوضاع 
كيه ليني فرق دارد، او رهبر است، 

روحيه رختكن را بــاال مي برد، متواضع و 
شوخ است و واقعا بزرگ است. او در 37سالگي 

مقابل خطرناك ترين مهاجمان اروپا ايستادگي كرد و هر جا كم 
آورد مثل زماني كه ساكا را مثل يه بچه گربه گرفت و مانع حركتش 

شد، عمل كرد. او به درد هر تيمي در هر سطحي مي خورد.

جهان  خريد سريع
 فوري، ضروري

چرا كيه ليني به درد تركيب رئال مادريد مي خورد؟

جشن صعود در شيراز و تهران
در شب پاياني ليگ دسته اول، فجرسپاسي در يك قدمي صعود است و 2 تيم تهراني هم در رقابت براي صعود به عنوان تيم بعدي هستند

آخرين هفته از رقابت هاي ليگ يك فوتبال ايران امشــب برگزار مي شود تا 
چهره 2 تيم صعودكننده به ليگ برتر مشخص شود. اين رقابت هاي 18تيمي 
طي 33هفته گذشته با فراز و فرودهاي زيادي همراه بود و تيم هايي چون مس 
كرمان، شاهين بوشهر، استقالل خوزستان، شــهرداري آستارا و... به تناوب 
در صدر جدول قرار گرفتند. اما در هفته هاي پاياني يك تيم شيرازي و 2تيم 
تهراني گوي ســبقت را در صدر جدول در دست گرفتند تا حاال همين 3تيم 
مدعيان اصلي صعود در روز پاياني باشند. فجرسپاسي شيراز به همراه 2 تيم 
تهراني هوادار و بادران در صدر جدول هم امتياز هستند و تيم چهارم اختالفي 
4امتيازي با اين تيم ها دارد  و ديگرشانســي براي صعود ندارد. فجرسپاسي 
كه با تفاضل گل 17صدرنشين است امشب در آخرين بازي ميهمان تيم آخر 
جدول يعني گل ريحان البرز خواهد بود. گل ريحان تيمي است كه با 71گل 
خورده و تفاضل 46- در انتهاي جدول اســت و آنقدر بازيكن از اين تيم جدا 
شده كه مربيانش حتي براي به ميدان فرستادن يك تيم 11نفره در بازي آخر 
هم مشكل دارند. فجرسپاســي تنها درصورتي صعود نمي كند كه نتواند گل 

ريحان را ببرد و به همين دليل همه صعود شيرازي ها را قطعي مي دانند. جالب 
اينكه بازي رفت 2 تيم در شيراز بدون گل مساوي شده اما آن مسابقه زماني 
برگزار شد كه هنوز گل ريحان به وضع كنوني دچار نشده بود. اما 2 تيم تهراني 
هوادار و بادران كه براي كسب دومين سهميه صعود تالش مي كنند؛ تفاضل 
گل هوادار 15و تفاضل گل بادران 12است، ضمن اينكه هوادار در روز پاياني 
بازي نسبتا راحت تري دارد. اين تيم كه توسط رضا عنايتي هدايت مي شود با 
وجود مشكالت مديريتي خودش را به يك قدمي صعود رسانده و در روز پاياني 
هم ميزبان شهرداري آستارا اســت. جالب اينكه همين شهرداري آستارا در 
روز پاياني دور رفت جزو مدعيان بود و با بردن هوادار قهرمان نيم فصل شد! 
اما امروز شهرداري در رتبه سيزدهم جدول قرار دارد و هوادار كامال به بردن 
اين تيم اميدوار است. تيم بادران هم به انزلي مي رود تا با ملوان ديدار كند و 
همزمان اميدوار به توقف يكي از رقبايش در صدر جدول باشد. به نظر مي رسد 
صعود فجرسپاسي كامال قطعي است و براي انتخاب تيم دوم هم هوادار شانس 

باالتري دارد. همه بازي هاي امشب راس ساعت19:45آغاز مي شود.

فوتبال از زمان روي كار آمدن اينفانتينــو در فيفا بيش از 
يك قرن ونيم قبل از اين مبدأ دستخوش تغيير شده است. 
اگر كسي چند سال در زندان بوده و االن آزاد شده باشد، با 
تماشاي يك مسابقه فوتبال باور نمي  كند كه اين ورزش اين 
همه تغيير كرده باشد. در يكي دو سال اخير قوانين مربوط به 
پنالتي، ضربه آزاد، تعداد تعويض ها، تشخيص هند، كمك داور 
ويدئويي، تعــداد تيم هاي حاضــر در تورنمنت هاي بزرگ 
و... نسبت به گذشته عوض شــده اند و فيفا در حال بررسي 
تغييرات ديگري اســت. درحالي كه فيفا و يوفا و مخالفان 
سوپرليگ اصرار داشتند به افكار عمومي اين نظر را تحميل 
كنند كه فوتبال با همين چيزي كه االن هست قشنگ است و 
سوپرليگي ها مي خواهند روح فوتبال را از بين ببرند، سرعت 
تغيير قوانين به گونه اي است كه جدا از روح، ممكن است جسم 

اين ورزش هم آسيب ببيند.

  كاهش زمان نيمه
قوانيني كه در حال تست شدن هستند شامل چند مورد خواهند 
بود و فيفا مي خواهد پس از بررسي و آزمون و خطا همه يا بخشي 
از اين تغييرات را در آينده اعمال كند. به طور مثال، ممكن است 
زمان مسابقات فوتبال از اين پس به دو نيمه 30دقيقه اي تقليل 
يابد. در اين صورت زماني كه بازي از جريان خارج اســت و 
مسابقه متوقف شده، زمان هم متوقف مي شود؛ چيزي شبيه 

بسكتبال يا فوتسال.

  اوت پايي به جاي دستي
تغيير ديگري كه ماهوي به نظر مي رسد، پرتاب اوت دستي با پا به جاي 
دست است. دقيقا شبيه رفتاري كه با دروازه بان ها شد و آنها از لمس 
توپ با دست زماني كه از بازيكن خودي پاس دريافت مي كنند، منع 
شــدند. درصورت اعمال چنين تغييري، بخشي از تاكتيك تيم ها 
منسوخ خواهد شد. هم اكنون تيم هاي زيادي به خصوص در ليگ 
فوتبال ايران هستند كه از پرتاب اوت بلند بهره تاكتيكي زيادي مي برند 
و موقعيت گل خلق مي كنند. نادر محمدي در پيكان گل سرسبد اين 
بازيكنان است و در گذشته بازيكناني مثل علي عليزاده يا هم اكنون 
وحيد اميري متخصص اوت هاي بلند به شمار مي روند. حتي گرت بيل 
هم در يورو2020 اوت بلند مي انداخت. اين تاكتيك به زودي منسوخ 
مي شود و اوت اندازها جاي خود را به كاشته زناني مي دهند كه قادر 

خواهند بود از روي خط طولي توپ را بفرستند روي دروازه حريف.

  جريمه سخت بازيكن اخطاري
براي بازيكناني كه كارت زرد مي گيرند جريمه هاي سخت تري درنظر 
گرفته خواهد شد. بازيكن گيرنده اخطار طبق قوانين احتمالي جديد 
بايد 5دقيقه از بازي بيرون بماند كه به نظر منصفانه است، چون انصاف 
نيست يك بازيكن  تخلفي انجام دهد اما در بازي هاي بعدي جريمه 
آن را بپردازد. به نظر مي رسد اين طرح هم از روي فوتسال كپي برداري 
شده با اين تفاوت كه در فوتسال بازيكني كه كارت قرمز گرفته يك 

دقيقه بيرون مي ماند و سپس به زمين برمي گردد.

 تعويض هاي نامحدود
يكي از تغييرات مفيد فوتبــال در دوران پس از كرونا افزايش تعداد 
تعويض ها بود. تعويض ها از 3 بازيكن به 5بازيكن در 3نوبت تغيير يافت 
تا از خستگي و افزايش خطر آسيب ديدگي بازيكنان پيشگيري شود. 
تنها ليگ برتر انگليس به دليل مخالفت تيم هاي كوچك تر كه توان 
رقابت با تيم هاي بزرگ و نيمكت قدرتمند آنها را ندارند، اين قانون 
اجرا نمي شود. اما همين 5تعويض هم ممكن است به زودي بيشتر 
و نامحدود شود. مثل واليبال يا فوتسال بازيكنان به تشخيص مربيان 
هر وقت نياز شد، سريع به زمين بروند و بازيكن تعويض شده امكان 

بازگشت دوباره به ميدان را داشته باشد.

  تأييد، آزمايش و ابالغ
اين قوانين هنوز به تصويب نهايي كميته اجرايي فيفا نرسيده و پس 
از تصويب نيازمند آن است تا در تعدادي از تورنمنت هاي دوستانه 
يا رقابت هاي قهرماني بين تيم هاي رده سني پايين يا بانوان مورد 
آزمايش قرار گيرد. فعال فوتبال به موش آزمايشگاهي كارشناسان 
فيفا تبديل شده اســت و ورزش دوستان را به ياد كشتي و تغييرات 
گاه به گاه و گاه وبيگاه آن مي اندازد كه همه را گيج و برخي عالقه مندان 
را بيزار كرده بود. البته نمي توان از پيش قضاوت كرد؛ شايد برايند آنها 

فوتبال را زيباتر كند.
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قشقایی شيراز-پارس جنوبی جم

رایکا بابل-خوشه طالیی ساوه

ملوان-بادران تهران

آرمان گهر-چوکا تالش

خيبر خرم آباد-نود اروميه

استقالل خوزستان-مس کرمان

هوادار-شهرداری آستارا

شاهين شهرداری بوشهر-استقالل مالثانی

گل ریحان البرز-فجر سپاسی

هفته  سي و چهارم

19:45

ليگ دسته یك) آزادگان( 
امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تيم رتبه 

331512638211757فجر سپاسی1

33169841261557هوادار2

331761040281257بادران تهران3

33131462718953شاهين4

331313731191252استقالل خوزستان5

33157113123852مس کرمان6

33121383425949خوشه طالیی ساوه7
33138123834447پارس جنوبی جم8

331113942261646خيبر خرم آباد9

331210113029146ملوان10

46-33137134444آرمان گهر11

641-331011122935قشقایی شيراز12

741-33125163542شهرداری آستارا13

740-331010133138رایکا بابل14

639-33912123743استقالل مالثانی15

1234-33713132941چوکا تالش16

1927-3369181433نود اروميه17

4618-3346232571گل ریحان البرز18

آداب خداحافظي
 برايتون، جهانبخش و يكي از هزار چيزي
 كه بلد نيستيم

دوران حضور عليرضــا جهانبخش 
در برايتون موفقيت آميز نبود و اين 
مسئله جاي تعارف و اگر و اما ندارد. 
آخرش هم او با كمتــر از يك چهارم 
مبلغي كه جذب شــده بود به فروش 
رسيد و راهي فاينورد روتردام شد. در 
اين ميان اما واكنش باشگاه انگليسي 
به جدايي بازيكن ايراني اش بســيار 
آموزنده و حرفــه اي بود. آنها تمامي 
پرنسيپ ها را رعايت كردند. به عنوان 
مثال گرام پاتر، سرمربي برايتون در 
مورد جدايي جهانبخش گفت: »علي 
يك بازيكن بسيار خوب و حرفه اي بود 
و كار كردن با او نيز بسيار عالي بود ، 
اما فكر مي كنم اين يك انتقال خوب 
است و به او فرصت مي دهد كه زمان 
بيشتري به ميدان برود؛ چيزي كه ما 
نمي توانســتيم آن را تضمين كنيم. 
من مي خواهم از علي به خاطر زحمات 

زيادي كه در اينجا كشيد تشكر كنم 
و همچنين بــراي او آرزوي موفقيت 
دارم.« باشگاه برايتون هم روي صفحه 
رسمي اينســتاگرامش با اعالم خبر 
پيوستن جهانبخش به فاينورد براي او 
آرزوي موفقيت كرد. انصافا آيا يكي از 
اين رفتارها را هنگام جدايي بازيكنان 
از باشگاه هاي ايراني مي بينيد؟ با سيل 
سرشار خارجي هاي بنجل كه آمدند، 
خوردند و بردند كاري نداريم، اما حتي 
يكي مثل بشار رسن هم كه حضورش 
از هر نظر براي پرســپوليس منفعت 
داشــت و بردباري به خرج داد و بعد 
از فينال آســيا جدا شد هم يك پيام 
رسمي »خسته نباشيد« دريافت نكرد. 
شما كه صفحات اينســتاگرام تان را 
مثل خارجي ها تيك دار مي كنيد، بد 
نيســت در فاز محتوا هم كمي شبيه 

خارجي ها باشيد!

فوتبالعوضميشود
 فيفا درنظر دارد قوانين اين رشته ورزشي

 را بيش از پيش تغيير دهد
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نژادپرستي

B در P

در مراسم رونمايي پيراهن تيم ملي بســكتبال كه قبل از سفر به 
توكيو برگزار شد، از وزير ورزش و رئيس كميته ملي المپيك و ديگر 
مسئوالن باالدستي ورزش خبري نبود. رسانه ها درست نوشته اند؛ 
با حاشيه ها و اتفاقات اخير در اردوي تيم ملي، دل و دماغي براي كسي 
نمانده است به خصوص خبر كتك كاري ملي پوشان در اردوهاي 
اسپانيا و تهران كه قوز باالي قوز شــد. لطفاً هر مشكلي تا قبل از 
المپيك بين 2 رگه ها و ساير نفرات بوده يا هر مشكل ديگري، همين 
جا تمام شود و كار به بازي هاي المپيك كشيده نشود. الاقل جوري 
بازي كنيد كه مسئوالن باالدســتي موقع پيشوازتان به فرودگاه 

بيايند، البته اگر بدون محموله ديگري پا به فرودگاه بگذاريد! 

مهران شاهين طبع، در واكنش به منتقدان بازيكنان 2رگه در تيم 
ملي بسكتبال، آنان را نژادپرست خواند. او به تعريف بازيكنان 2رگه 
پرداخت كه پاسپورت ايراني دارند يا اصل و نسب شان ايراني هستند. 
صحبت هاي شاهين طبع از منظر زيست شناسي درست است اما 
هيچ يك از منتقدان به اين مباحث ورود نكردند بلكه نوشتند سطح 
بازي 3 نفر از اين بازيكنان در تيم ملي پايين است و بازيكناني بهتر از 
آنها داريم. بحث منتقدان بيشتر در حوزه روانشناختي و جامعه شناسي 
بسكتبال اســت كه با افزايش تعداد 2رگه هاي بي كيفيت، انگيزه 
بازيكنان داخلي از بين مي رود. در واقع منتقدان بنا بر مسئوليت هاي 
اجتماعي خود در حوزه كيفيت و اثربخشي تيم ملي حرف مي زنند نه 

تعبير اشتباه شاهين طبع در مباحث زيست شناسي.

 فيبا آسيا قرار اســت مسابقات دسته B دختران آســيا را آبان ماه 
برگزار كند. قبل از كرونا، كشــوري ميزباني را قبول نمي كرد و در 
اوضاع كرونايي هم تكليف مشخص بود. بعد از انتشار خبر برگزاري 
مسابقات، فدراسيون بســكتبال بالفاصله دســت به كار شد و 
24بازيكن را به تيم ملي دعوت كرد. در ميان دعوت شدگان نام 
دختر نايب رئيس كه در ساير رشته ها ازجمله گلف مهارت دارد، 
جلب توجه مي كند. اين بازيكن با بند P )پارتي( در مسابقات غرب 
آسيا نيز در تركيب تيم ملي بود. او كه هر سال براي مسابقات باشگاهي 
در ايران به سفارش مادرش رنج سفر از آمريكا را به جان مي خرد، در 

فصل قبل با آمار صفر در تيم مهرام به تيم ملي دعوت شد.

زير حلقه

رونمايي

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال

3كرونايي در توكيو 
تســت كروناي 2ورزشــكار حاضر در توكيو مثبت اعالم شد تا تعداد 
كرونايي ها به 3 برســد. نفر اول در بدو ورود به توكيو تستش مثبت 
شده بود. 2ورزشكار ديگر بعد از ساكن شدن در دهكده تست داده اند. 
با اينكه ژاپن پروتكل هاي ســخت گيرانه اي براي حضــور نفرات در 

دهكده ها دارد، هنوز بازي ها شروع نشده، تست 3 نفر مثبت شده است.

تشويق كني اخراج مي شوي 
حاضران در بازي هاي المپيك توكيو حق ندارند ورزشكاران را تشويق كنند. طبق آخرين 
دستورالعملي كه ژاپني ها به كاروان ها داده اند، مربيان، ورزشكاران و نمايندگان رسانه ها 
اجازه ندارند روي سكوهاي سالن هاي ورزشي، فرياد بزنند، آواز بخوانند يا ورزشكاران را 
تشويق كنند. آنها فقط مي توانند براي تشويق كف بزنند. اگر افراد اين موارد را رعايت نكنند، 

امكان دارد از دهكده اخراج شوند.

40هزار دالر پول خريد بليت
تاكيشيما كه در 3 المپيك قبلي تماشاگر ويژه  بود، براي تماشاي بازي ها در توكيو 40هزار دالر 
هزينه كرد و 197بليت خريد. تاكيشيما مي خواست ركورد گينس براي حضور در المپيك را 
بشكند اما خيلي بدشانس بود كه بازي هاي توكيو بدون تماشاگر برگزار مي شود. او گفته است 
با اينكه نمي تواند بازي ها را تماشا كند اما از روند خريد بليت لذت برده. البته مسئوالن برگزاري 

پول او را پس خواهند داد.

برايبهترينمدالميجنگم
 عليرضا نجاتي، جانشين حميد سوريان در گفت و گو با همشهري از انگيزه هايش 

براي حضور در المپيك مي گويد

جدول 8273

82
72

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي:
1- افزوني- ياري و كمك- 

پيشين
2- ايالتــي در مركز آلمان- 
آبزي خوراكي بــا بدن دراز 

و كشيده
3- خجلت- آهــوي بومي 

آفريقا- چكش سنگين
4- گلي زينتي- طلوع  كردن- 

رنگ نشده!
5- از درختــان جنگلي- از 
بهترين زنان بهشت است- 

بي سواد
6- مبهم- آدم ماشــيني- 

تماشايي
7- من و شما- زن و شوهر- 

پرخور
8- دعايــي در مقــام امام 
زمان)عج(- بيماري التهاب 

سينوس ها- قيمت
9- هميشه- از انواع خرما هاي 

ايران- پيشوند سلب
10- منتظــر و اميــدوار- 

تكيه گاه- دريافت 
11- فرزند عــرب- ضعف و 

سستي- جهادگر راه خدا
12- صد مترمربع- دچار- 

صدقه دادن
13- ســازمان اطالعــات 
مركزي آمريــكا- رود مهم 

چين- نشانه

14- برداشــت شــخصي 
از مفاهيم- ســياره ويليام 

هرشل
15- نام مادر امام هادي)ع(- 
مجلس- جزيره ايراني استان 

هرمزگان
  

عمودي:
1- با شــخصيت- بزرگوار- 

پايه
2- قدرت و نيرو- معشــوق 

زيبا- صنعت جهانگردي
3- حــروف ادغــام در زبان 
عربي- سرگرمي پيش روي 

شما- پدر آذري
4- روز گذشــته- ميــوه 
ترش شده و فاسد- قديمي تر- 

دوتا نون
5- كمياب- پهناور- صوت 

تحسين
6- زينت روي انگشتر- لقب 
شــيطان- نظر مجتهد در 

احكام شرعي فرعي
7- بــت- آشــكاركننده- 

خروشان
8- رمانــي نوشــته ايوان 

تورگنيف روسي
9- كامل و بدون نقص بودن- 

زيور و پيرايه- قدم
10- دردنــاك- حقه بــاز- 

استفراغ

11- مقصود و منظور- پزشــك- 
داراي تصوير

12- مــادر عــرب- خوابيــده- 
بزرگوار- بسيار خوب

13- اســتخواني در پاچه گوسفند- 
تدوين شده- قصيده سراي قرن ششم

14- از همه بهتر- تبعيدگاه ابوذر- 
غاري در نزديكي مكه

15- اما- بي اعتنا به قيد و بند ها- 
قرارداد اســتعماري نفت ايران و 

انگلستان

تانمباريمشمرن
ميهسهحيالارجم

يتتاتسابابحا
ميرحتنلبوگولت
اضاقتنراقمر

نيزربتتينهتاك
اودكارداييانس
ميادلخادتلنوت
عيرستشريذپضرا
قلتسايكرادمين

ونكنوزتوملا
لتايلهاكينميا
يلبموياسرواو
رواديگنولامغا
هبنلهنهربزاين 15

 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 | 3982
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

632759481
478612953
159384672
746925138
813467295
925138764
384276519
261593847
597841326

متوسط

  7  3   2  
2   5      
8  6    4   
 1   8   9  
   9  5    
 4   2   6  
  3    8  6
     9   5
 2   4  7   376829541

984751263
521346798
853612974
462978315
719534682
198263457
635487129
247195836

ساده

متوسط

457638921
231594687
896712453
615487392
382965174
749123568
973251846
164879235
528346719

سخت

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

ساده

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

محســن محمود صفري| عليرضــا نجاتي، 
كشتي گير 22ســاله تيم ملي فرنگي ايران 
در المپيك توكيو ســت كه جانشين سوريان 
در وزن اول تيم ملي شــده اســت. سوريان 
سال هاي متوالي توانست در ميادين جهاني و 
المپيك براي كشتي ايران افتخار آفريني كند 
و 7 مدال طال به دست بياورد. با خداحافظي اين 
كشتي گير پرافتخار سال ها طول كشيد تا جوان 
قمي از دل ليگ ظهور كند و به ناكامي هاي ايران 
در رقابت هاي جهاني پايان دهد. نجاتي جرقه  
اينكه حميد ســوريان ديگري در راه است را 
زماني در ذهن ها زد كه توانست تاسمورادوف، 
دارنده مدال نقره و برنز جهان و برنز المپيك را 
در مسابقات جهاني قزاقستان شكست دهد. 
او با 19سال سن در مسابقات جهاني قزاقستان 
توانست تا نيمه نهايي پيش برود و با شكست در 
مقابل فوميتا ژاپني به مدال برنز رسيد. نجاتي 
عالوه بر عنوان سومي، سهميه المپيك توكيو را 
در قزاقستان كسب كرد و حاال خودش را آماده 
هنرنمايي در ژاپن كرده است. جالب اينكه او 
در گفت و گو با همشهري مي گويد به حضور در 

المپيك قانع نيست.

   حضور عليرضا نجاتي با سن و سال 
كمي كه دارد، در المپيك افتخار بزرگي است. 

به همين قانع هستي؟ 
از زماني كه كشتي را شروع كردم دوست داشتم 
در المپيك كشتي بگيرم ولي بعد از كسب سهميه 
المپيك و زماني كه با تصميم كادر فني حضورم 
در بازي هاي المپيك قطعي شد، هر روز به كسب 
مدال در اين مسابقات فكر مي كنم. با كشتي هايي 
كه در قهرمانــي جهان گرفتم، ديــدم چيزي از 
مدعيان اين وزن كم ندارم و بــا تمرين و تالش 
مي توانم نقاط ضعفم را پوشش دهم و براي كسب 

خوشرنگ ترين مدال بجنگم.

   رابطه خوبي هم با حميد سوريان 
داري، ســتاره اي كه به نوعي جانشــين او 

شده اي.
آقا حميد به من لطف دارند و هميشه نكات فني 
را به من مي گويند تا در كشــتي پيشرفت كنم. 
حضور حميد سوريان در كنار تيم نعمت بزرگي 
است. ايشان با همه بچه ها رابطه خوبي دارند ولي 
اينكه با من بيشــتر صحبت مي كنند شايد براي 

اين است كه هنوز چند حريف مستقيم ايشان در 
كشتي حضور دارند و من بايد در المپيك با آنها 
كشتي بگيرم. حميد سوريان عالوه بر مسائل فني، 
صحبت هاي روحي رواني هــم با ما مي كند تا در 
ميدان بزرگي همچون المپيك به مشكل نخوريم. 
به هر حال ايشان اسطوره كشتي فرنگي هستند.

 از شرايط اردو بگو. گفته مي شود 
محمد بنا بسيار بداخالق و سختگير است. اين 

موضوع را تأييد مي كني؟
كســي كه مدال مي خواهد بايد سختي را تحمل 
كند. مگر مي شــود بدون زحمت به آدم چيزي 
بدهنــد؟ آن هم مدال المپيك كــه آرزوي همه 
ورزشــكاران اســت. آقــاي بنا هم اگر ســخت 
مي گيرند و بداخالقي مي كنند، به  نفع كشتي گير 

است.

  نتيجه المپيــك را براي خودت 
چطور پيش بيني مي كني؟

پيش بيني كه خيلي سخت است ولي من مي روم 
كه خودم باشم و براي بهترين مدال مي جنگم.
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مركزتلفنشهيدقنديبهتلفنهاپاسخنميدهد
خدمات غيرحضوري برخي سازمان ها تبديل به طنز تلخ شده است؛ 
ازجمله مركز مخابرات شهيدقندي كه به تلفن ها پاسخ نمي دهد و 
سايت مخابرات هم پاسخگو نيست. وقتي هم حضوري براي انتقال 
تلفن مراجعه مي كنيم،  مي گويند فعال پاسخگويي وجود ندارد، هر 
زمان امكانپذير شد، پاسخ مي دهيم و ما مجبوريم مدام حضوري 

مراجعه كنيم تا باالخره پاسخ بگيريم.
منيريازتهران

سامانهكمبودداروبههيچوجهپاسخگونيست
وزارت بهداشت بارها اعالم كرده اســت كه درصورت كمبود دارو 
موضوع را به190اعالم كنيد. اين موضوع بيشتر شبيه طنز است؛ 
چون به هيچ وجه در اين سامانه پاسخگويي نيست؛ نه پاسخگويي 
خودكار، نه آنالين و نه پاسخ توسط شخص. نيم ساعت پشت خط 

معطل مي شويد و بعد تلفن قطع مي شود.
بازرگانازكرج

وروددوچرخهازخارجآزادشود
با اين همه ترويج بجا و اصولي كه براي استفاده از دوچرخه توسط 
شهرداري تهران و ســاير شــهرهاي بزرگ صورت مي گيرد، چرا 
ورود دوچرخه هاي معمولي و برقي توسط مسافران از خارج، با ارز 
خودشان براي استفاده شخصي، بدون هزينه هاي فراوان گمركي 
را آزاد نمي كنند؟ آيا حتما بايد يك شركت وابسته به دولت يا ساير 

ارگان ها با سوددهي پنهان و آشكار اين كار را انجام دهد؟
انوارازتهران

داراييبايدحسابتكتكمردمراداشتهباشد
مســئوالن ماليات و دارايي بايد بدانند تك تك مردم از فقيرترين 
تا غني ترين چقدر درآمد دارند و متناســب با درآمد از آنها ماليات 
بگيرند. نه اينكه فقرا و سطح متوسط ماليات اجباري بدهند و اغنيا 

از ماليات متواري باشند.
محمدرضاازرشت

هدايتتحصيلييااجبار؟
كمبود3200هنرستاندركشور ادامهاز

هر چند مسئوالن وزارت آموزش و پرورش زير صفحه10
بار مجبور كردن دانش آموزان براي انتخاب شاخه و رشته نمي روند، 
اما حداقل اين است كه اقدامات خود در راستاي بودجه بندي ورود 
دانش آموزان به شاخه ها و رشته هاي تحصيلي را با عناويني نظير 
توزيع متوازن شاخه اي و رشــته اي و همچنين هدايت تحصيلي 
در راستاي تربيت نيروي ماهر و تكنيســين و... كه به جهت دهي 
دانش آموزان در راســتاي پوشــش قوانين باالدستي مي انجامد،  
مي پذيرند. در اين بين بايد ديد كه آيا حداقل زيرســاخت ها براي 
ورود 45درصدي دانش آمــوزان به رشــته هاي فني وحرفه اي و 

كاردانش آماده است؟
عباس ســلطانيان، مديركل دفتــر آموزش دوره دوم متوســطه 
نظري وزارت آموزش وپرورش در اين بــاره مي گويد: »براي اينكه 
طبق برنامه ششم توسعه، 50درصد دانش آموزان به سمت شاخه 
فني وحرفــه اي و كاردانش بروند هنوز ظرفيت الزم ايجاد نشــده 
اســت.« آذركيش، مديركل دفتر آموزش هــاي فني وحرفه اي و 
كاردانش وزارت آموزش وپرورش نيز در اين باره پاســخ مي دهد: 
»براي اجــراي قانون برنامه ششــم توســعه، نيازمند ســاخت 
3200هنرستان هســتيم. البته با روش هايي نظير برون سپاري 
آموزش هاي مهارتي از طريق استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، 
بنگاه هاي اقتصادي و مؤسسات توليدي خدماتي مي توانيم كمبودي 
را كه در حوزه هنرستان ها داريم جبران كنيم كه البته تحقق اين 
موضوع، هم نياز به ايجاد مشوق هاي انگيزشي براي جلب مشاركت 
بنگاه ها و مؤسسات در زمينه آموزش هاي فني وحرفه اي و كاردانش 
دارد و هم تامين منافع آنها براي مشاركت در ارائه اين آموزش ها.« 

دغدغهافتكيفيتدررشتههايهنرستاني
كمبود 3200هنرستان در كشور و بحث برون سپاري آموزش هاي 
مهارتي كه به گفته مسئول مربوطه نيازمند اصالح قوانين است، در 
حالي است كه فاصله سهم 45درصدي درنظر گرفته شده براي سال 
آتي تحصيلي و سهم 50درصدي قانون برنامه ششم توسعه چندان 
زياد هم نيست؛ بنابراين پيش بيني اينكه آموزش هاي مهارتي در 
سال تحصيلي پيش رو بيش از گذشته با چالش هايي از منظر كيفيت 

آموزش روبه رو شود، پديده اي دور از انتظار نخواهد بود.
مديــركل دفتر آموزش هــاي فني وحرفــه اي و كاردانش وزارت 
آموزش وپرورش درباره اين دغدغه مي گويد: »براي حفظ و ارتقاي 
كيفيت رشــته هاي فني وحرفه اي و كاردانش در چند شــاخص 
به روزرساني محتواهاي درسي و تامين تجهيزات، نيروي انساني و 
فضاي آموزشي اقدام كرده ايم. از فروردين1399 تا فروردين1400 
حدود 200ميليــارد تومان اعتبار تجهيزات بــراي تجهيز كردن 
هنرستان ها به استان ها تزريق شــد. در حوزه نيروي انساني هم 
حدود 7500معلم هنرآموز و استادكار جديد از 3محل متعهدين 
خدمت در دانشگاه شــهيدرجايي، آزمون اســتخدامي از محل 
ماده28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان يا ماده يك اساسنامه دانشگاه 
شهيدرجايي يا حق التدريس ها وارد هنرستان هاي سراسر كشور 

مي شوند.«
آذركيش درباره وضعيت كمبود فضاهاي آموزشي براي هنرآموزان 
نيز مي گويد: »در زمينه تامين فضاي آموزشي براي هنرجويان نيز 
رويكرد جديد جامعه خيرين مدرسه ساز به سمت هنرستان سازي 
رفته و همچنين سياســت وزارت آموزش وپرورش براي ساخت 
فضاي آموزشي جديد توجه بيشتر به سمت احداث هنرستان هاست. 
سياست آموزش وپرورش براي تامين فضا و تجهيزات و نيروي انساني 
از طريق برون ســپاري آموزش هاي مهارتي هم مــورد توجه قرار 
دارد. منظور از برون سپاري آموزش هاي مهارتي، متناسب سازي 
آموزش بــا نيازهاي بــازار كار و آموزش در محيط واقعي اســت؛ 
يعني دانش آموزان در آموزشــگاه هاي فني وحرفه اي، ســازمان 
آموزش فني وحرفه اي كشور، مراكز جهادكشاورزي، كارخانجات 
و مؤسسات خدماتي و توليدي و شهرك هاي صنعتي و ديگر مراكز 
دولتي و بخش خصوصي آموزش مي بيننــد. هم اكنون 103هزار 
نفر از 972هزار هنرجوي دوره دوم متوسطه به شيوه برون سپاري 

آموزش مي بينند.« 

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

ارسال پيام كوتاه خوانندگان......................................
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با مردم

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

كوتاه از حادثه

درجستوجويگلفروشي
كهسارقطالبود

پليس پايتخت در جست و جوي مرد گلفروشي 
اســت كه طال و جواهرات زنان را مي قاپيد و 

فرار مي كرد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل نخستين 
شاكي كه زني ميانسال بود، به اداره پليس رفت 
تا از مرد گلفروش شكايت كند. وي درحالي كه 
از ناحيه گوش به شدت آســيب  ديده بود، به 
مأموران گفت كه اين بال را متهم بر سر او آورده 
است. زن ميانســال در ادامه گفت: در خانه ام 
نشســته بودم كه زنگ آيفون به صدا در آمد. 
گوشي آن را برداشتم و صداي مردي را از پشت 
آيفون شنيدم كه مي گفت گل و گياه آپارتماني 
با قيمت بسيار مناسب و پايين دارد. وقتي ديدم 
قيمت هايش خيلي كم است وسوسه شدم تا 
گلدان ها را بخرم. به همين دليل به مقابل در 
رفتم. مرد گلفروش ســوار بر موتورش بود كه 
پياده شد و به سمت من آمد. پشت موتورش 
گلدان ها را چيده بود. سرگرم صحبت درمورد 
قيمت گل ها شــديم كه ناگهان در يك چشم 
برهم زدن گردنبند را از گردن و گوشواره هايم 
را از گوشم قاپيد؛ سوار بر موتورش شد و فرار 
كرد. من شوكه شده بودم به طوري كه متوجه 
نشدم گوش هايم دچار خونريزي شده است. 
پس از اين اتفاق در بيمارستان بستري شدم 
چون به شدت از ناحيه گوش آسيب ديده بودم.

سرقتهايسريالي
درحالي كه مأموران پايگاه سوم پليس آگاهي 
تهران با دستور قاضي افراســياب رفيع زاده، 
بازپرس شعبه هفتم دادســراي وي ژه سرقت 
مأمور رســيدگي به اين پرونده شده بودند تا 
ســارق را به دام اندازند، چند شكايت مشابه 
ديگر پيش روي تيم تحقيــق قرار گرفت كه 
نشان مي داد سارق بي رحم به صورت سريالي 
و به بهانه فروش گل دســت به سرقت طال و 
جواهرات زنان مي زند. هم اكنون حدود 5زن 
از مرد گلفروش شــكايت كردند و تمامي آنها 
از ناحيه گردن و گوش آسيب ديده اند. در اين 
شرايط جســت و جو براي شناسايي مخفيگاه 

متهم و بازداشت وي آغاز شده است.

جنايتدرجشنتولد
درگيــري ميــان ميهمانان جشــن تولد در 
شهرستان نرماشير استان كرمان با قتل جوان 
21ســاله و دســتگيري قاتل پايان يافت. به 
گزارش همشهري، روز جمعه مأموران پليس 
شهر نرماشير در جريان درگيري خونين ميان 
حاضران در يك جشن تولد قرار گرفته و راهي 
آنجا شــدند. در جريان اين درگيري جواني 
21ســاله با ضربه چاقوي يكي از حاضران به 
قتل رسيده و عامل جنايت كه جواني 28ساله 

بود متواري شده بود.
سرگرد عليرضا علي آبادي، فرمانده انتظامي 
نرماشــير با بيان اين خبر گفت: مأموران در 
تحقيق از شــاهدان هويت عامــل جنايت را 
شناسايي و تحقيقات براي دســتگيري او را 
آغاز كردند. آنها پس از بررسي تخصصي و در 
كمتر از يك ساعت، قاتل را كه به همراه يكي 
از دوستانش قصد فرار از شهرستان را داشت 
ردگيري و آنها را دستگير كردند. به گفته وي، 
متهم پس از دستگيري به ارتكاب جنايت اقرار 
كرد و مدعي شد كه در جريان جشن تولد و بر 
سر مسائل پيش پا افتاد با مقتول بحثش شده 
و كنترل خود را از دســت داده و با چاقو به او 
ضربه زده است. متهم بازداشــت شد و براي 
انجام تحقيقات تكميلي در اختيار اداره آگاهي 

قرار گرفت.

پايان 18سال فرار قاچاقچي مخوف

بازي در نقش يك مرده 
براي فرار از دستگيري

زنــي بــا همدســتي دوســت 
اينستاگرامي خود، شوهرش را به پيگيري

قتل رساند و وانمود كرد كه او براي 
كار به امارات سفر كرده است اما بعد از 3 ماه اسرار 

اين جنايت برمال شد.
به گزارش همشــهري،  تحقيقات در اين پرونده 
از 15تير ماه امسال شروع شــد. آن روز زني كه 
نگران سرنوشت پسرش بود به اداره پليس رفت تا 

گزارش ناپديد شدن او را اعالم كند.
وي گفت: پسرم در زمينه طراحي، مد و تبليغات 
فعاليت دارد. او معموال در طول هفته، چندين بار 
به من زنگ مي زد و احوالم را مي پرسيد اما از عيد 
تا االن حتي يك بار هم صدايش را نشــنيده ام. 
پسرم سال تحويل به من زنگ زد و عيد را تبريك 
گفت و بعد به همراه همسر و فرزندش به خانه ام 
آمدند. اما چند روز بعد وقتي به خانه پسرم زنگ 
زدم عروسم گوشي را برداشت و گفت كه پسرم 
براي يك بيزينس به امارات ســفر كرده است. 
خيلي تعجب كــردم اما همــان روز پيامكي از 
واتساپ پسرم به دستم رســيد كه مي گفت در 
امارات اســت و براي كار مــد و تبليغات به آنجا 
رفته است و تا چند ماهي پروژه كاري اش طول 

خواهد كشيد.
زن ادامه داد: اگرچه ابتدا با خواندن پيام او كه 
از شماره موبايل خودش ارسال شده بود خيالم 
راحت شــد اما پس از آن هربار كــه به او زنگ 
مي زدم پاســخي نمي داد و بعد از چند دقيقه 
پيام مي فرستاد كه سرگرم كار است و نمي تواند 
تلفني صحبت كنــد. از فروردين تا االن، حتي 
صداي پسرم را هم نشــنيده ام و از عروسم كه 
ســراغش را مي گيرم مي گويد سرش شلوغ و 
كارش زياد اســت اما من فكر مي كنم او دروغ 
مي گويد و باليي بر سر پسرم آمده است. چطور 
ممكن است كه پســرم از عيد تا االن، همسر و 
فرزندش را رها كند و ســراغي از آنها و من كه 

مادرش هستم نگيرد.

يكسرنخ
با اظهارات اين زن نزد قاضي عظيم ســهرابي، 
بازپرس جنايي تهران، تحقيقات براي كشــف 
راز اين معما شروع شــد. مأموران در نخستين 
گام راهي محــل زندگي مرد جوان شــدند و به 
تحقيق از همسايه ها پرداختند. هر چند زن جوان 
به همسايه ها گفته بود كه شوهرش براي كار به 
امارات رفته اما مدير ساختمان سرنخي در اختيار 
تيم جنايي قرار داد كه نشان مي داد او حقيقت را 

كتمان مي كند.
مدير ساختمان گفت: در تعطيالت نوروز بود كه 
متوجه حضور مردي غريبــه در خانه زوج جوان 
شدم. ســاعتي بعد يعني در نيمه هاي شب، زن 
جوان به همراه مرد غريبه، شوهرش را كه به نظر 
مي رسيد بيهوش اســت روي ويلچر گذاشته و 
از ســاختمان خارج كردند. آنها مرد جوان را در 
صندلي عقب يك ماشين گذاشتند و خودشان هم 
سوار ماشين شدند و رفتند. اين آخرين باري بود 
كه مرد جوان را ديدم و پس از آن همسرش گفت 

كه او براي كار راهي امارات شده است.

اعترافبهجنايت
با اين ســرنخ، بازپرس جنايي تهران دســتور 
بازداشت همسر مرد ناپديد شــده را صادر كرد. 
زن 28ساله وقتي شواهد را عليه خود ديد گفت: 
من و شوهرم در اينســتاگرام خيلي فعال بوديم 
و فالوورهاي زيادي داريم. مــا در كار تبليغات، 
مدلينگ و طراحي فعاليــت مي كرديم تا اينكه 
مدتي قبل در فضاي مجازي با پســري جوان به 
نام سعيد آشنا شديم. سعيد هم فالوورهاي زيادي 
داشت و زندگي اش از راه تبليغات در اينستاگرام 
و مدلينگ مي چرخيد. او با شوهرم هم آشنا شده 
بود و در اين ميان گاهي براي من پيام مي فرستاد 
و با يكديگر چت مي كرديم. من مدت ها بود كه با 
همسرم اختالف داشــتم و از وضعيت زندگي ام 
براي ســعيد گفتم. او دلش برايم مي سوخت و 

همدردي مي كرد تا اينكه در تعطيالت نوروز بود 
با شوهرم بر سر همان اختالفات قبلي درگير شدم 
و ماجراي درگيري را براي سعيد تعريف كردم. 
او گفت مي خواهد به خانه ام بيايد و با شــوهرم 
صحبت كند. روز چهارم فروردين سعيد به خانه 
ما آمد و با شوهرم صحبت كرد اما ناگهان بحثشان 
شد و با هم درگير شدند. در جريان دعوا، سعيد 
با چاقو ضرباتي به شوهرم زد و او را به قتل رساند. 
پس از آن به دنبال راهي بوديم كه جسد را از خانه 
خارج كنيم. قرار شد سعيد ويلچري اجاره كند تا 
جسد شوهرم را روي آن بگذاريم و از ساختمان 

خارج كنيم.
وي ادامه داد: نيمه شب جســد شوهرم را روي 
ويلچر گذاشتيم و به بيابان هاي اطراف پرند رفتيم. 
در آنجا روي جســد بنزين ريختيم و آن را آتش 
زديم. پس از آن ديگر سعيد را نديدم و قرار شد تا 
چند ماه با يكديگر ارتباطي نداشته باشيم تا آب ها 
از آسياب بيفتد. از ســوي ديگر من شروع كردم 
به صحنه سازي . با موبايل شوهرم براي خودم و 
خانواده اش پيام مي فرستادم تا همه فكر كنند او 
زنده است. به همه گفتم كه او براي كار به امارات 

رفته است و به اين زودي برنمي گردد.

روايتدوم
با اعتراف تكان دهنده زن جوان، بازپرس جنايي 
تهران دستور بازداشت همدست او و شناسايي 
بقاياي جســد مقتول را صادر كرد. روز شــنبه 
مأموران اداره دهم پليس آگاهــي تهران راهي 
بيابان هاي پرند شدند اما فقط توانستند بخشي از 

بقاياي جسد را كشف كنند.
از سوي ديگر شناسايي مخفيگاه سعيد در دستور 
كار كارآگاهــان جنايي قرار گرفت. بررســي ها 
حكايت از اين داشت كه او يك مجرم سابقه دار 
است و چند سال پيش به اتهام سرقت مقرون به 

آزار و زورگيري دستگير و به 8سال زندان محكوم 
شــده بود. سعيد با همدســتي دوستانش سوار 
بر موتور مي شــد و با تهديد چاقو و ضرب و شتم 
طعمه هايش دست به زورگيري مي زد. او پس از 
دستگيري 6سال در زندان بود و حدود يك سال 

قبل آزاد شده بود.
با اين اطالعات مخفيگاه وي شناسايي و مأموران 
او را دستگير كردند اما سعيد در بازجويي ها منكر 
قتل عمدي شد و گفت تنها در آتش زدن جسد 
نقش داشته است. او گفت: چند ماه قبل از قتل با 
همسر مقتول آشنا شــدم. صحبت هاي ما اغلب 
درباره مسائل كاري بود تا اينكه روز چهارم عيد 
زن جوان به من زنگ زد و درحالي كه سراسيمه 
بود گفت كــه مي خواهد مرا ببينــد. آن روز در 
پارك قرار گذاشتيم و به ديدن او رفتم. زن جوان 
مي گفت به شوهرش دارو خورانده و او را به قتل 
رسانده است. خيلي ترســيده بود و از من براي 
پنهان كردن جسد كمك خواست. به او گفتم چرا 
اين كار را انجام دادي و او گفت به دليل اختالفاتي 
كه با شوهرش داشته، وي را به قتل رسانده است. 
دلم به حالش ســوخت و تصميم گرفتم به او در 

پنهان كردن جسد كمك كنم.
متهم ادامه داد: همــراه او به خانــه اش رفتم و 
وقتي نبض شــوهرش را گرفتم متوجه شــدم 
نفس نمي كشد. همســرش براي اينكه مطمئن 
شود كه او فوت شده چند ضربه چاقو هم به بدن 
شوهرش زد. بعد از آن من ويلچري اجاره كردم 
و با همدستي زن جوان، جسد شــوهرش را به 

بيابان هاي پرند برديم و آتش زديم.
2 متهم اين پرونده كه انگشت اتهام را به سمت 
يكديگر نشــانه گرفته اند با قرار قانوني بازداشت 
شده اند و براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار 
كارآگاهان اداره دهم پليــس آگاهي تهران قرار 

گرفته اند.

كالهبرداري تلگرامي از جويندگان گنج
مرد شــياد با راه اندازي كانال تلگرامــي فروش عتيقه 

طعمه هايش را به درگاه بانكي جعلــي هدايت و از آنها داخلي
كالهبرداري مي كرد. هرچنــد اين كانال 20هزار عضو 
داشت و او افراد زيادي را سركيسه كرده بود اما سرانجام توسط پليس 

فتا دستگير شد.
به گزارش همشهري، رسيدگي به اين پرونده از مدتي قبل با شكايت 
چند نفر از شهروندان در پليس فتاي تهران آغاز شد. ماجرا از اين قرار 
بود كه آنها كه عالقه مند به اشياي عتيقه و زيرخاكي بودند در يك كانال 
تلگرامي با فردي كه مدعي بود فروشنده اشياي قيمتي و قديمي است 
آشنا شده اما هنگام خريد عتيقه از آنها كالهبرداري شده است. يكي از 
شاكيان در اين باره گفت: چون به عتيقه جات عالقه مند بودم در فضاي 
مجازي در اين زمينه جست وجوهاي زيادي كردم تا اينكه با يك كانال 
تلگرامي فروش اشياي تاريخي روبه رو شدم. در اين كانال تصاوير اشياي 
عتيقه نشان داده مي شد و قيمت هاي اعالم شده هم بسيار مناسب بود. 
به همين دليل تصميم به خريد جنس از اين كانال گرفتم. بعد از آنكه 
شيء مورد نظرم را انتخاب كردم لينكي برايم فرستاده شد تا پول را به 
شكل اينترنتي واريز كنم. اين شاكي در ادامه گفت: وارد درگاه بانكي كه 
فروشنده لينكش را برايم فرستاده بود شدم و اطالعات كارت بانكي ام 
را وارد كردم اما چند لحظه بعد متوجه شدم كه موجودي خالي شده 
است. آن موقع بود كه فهميدم همه اين كارها براي دستبرد به حساب 

بانكي ام بوده است.
عالوه بر اين شاكي، چند نفر ديگر نيز با همين ترفند سركيسه شده 
بودند. در اين شــرايط بود كه تحقيقات كارشناسان پليس فتا براي 
شناســايي عامل اين كالهبرداري آغاز شد. بررســي ها نشان مي داد 
كه اين كانال تلگرامي بيش از 20هزار عضو دارد. متخصصان سايبري 
پليس فتا در ادامه به اطالعاتي درباره گرداننده اين كانال دست پيدا 
كردنــد و در نهايت با شناســايي محل زندگي اش در شــمال تهران 

توانستند او را دستگير كنند.
متهم پس از انتقال به پليس فتا به جرم خود اقرار كرد و گفت: با ايجاد 
يك كانال تلگرامي و با تبليغات فريبنده و استفاده از تصاوير اينترنتي 
اشــياي تاريخي كاربران را جــذب مي كردم و پس از ارســال لينك 
جعلي اينترنت بانك از حدود 17نفر به مبلــغ حدود 2 ميليارد ريال 

كالهبرداري كردم.
سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس فضاي توليد و تبادل 
اطالعات پايتخت با اعالم جزئيات اين پرونده به شهروندان توصيه كرد: 
به هيچ عنوان به هويت ها در شبكه هاي اجتماعي اعتماد نكنيد و از در 
اختيار قرار دادن اطالعات حساب بانكي خود در فضاي مجازي به افراد 
ناشناس و كساني كه به آنها اطمينان كامل نداريد خودداري كنيد و 
در حفظ اطالعات بانكي خود نهايت دقت را داشــته باشيد تا طعمه 

كالهبرداري قرار نگيريد.

وانبعداز3ماهبادستگيري
رازقتلمردج

همسرويومرديآشنافاششد

قاچاقچي مسلح كه سال ها به عنوان يكي از ســركاروان هاي حمل و قاچاق 
مسلحانه موادمخدر در محورهاي جنوب و جنوب شرق كشور تحت تعقيب 

پليس بود، پس از 18سال فرار از دست پليس به دام افتاد.
به گزارش همشهري، حدود يك هفته پيش مأموران پليس مبارزه با موادمخدر 
استان خراسان جنوبي كه مدت ها در تعقيب يك قاچاقچي مسلح و اعضاي 
باندش بودند به اطالعاتي دست يافتند كه نشان مي داد متهمان به زودي قصد 
انتقال يك محموله بزرگ مواد  مخدر به مركز كشور را دارند. بررسي هاي آنها 
نشان مي داد كه مسير عبور اين باند يكي از محورهاي فرعي شهرستان نائين 

در استان اصفهان است و در اين شرايط ماجرا به پليس اصفهان گزارش شد.
بامداد 23تيرماه درحالي كه اعضاي اين باند با جاسازي حدود 900كيلو مواد  
مخدر در يك وانت مزدا در حال عبور از اين مسير فرعي بودند، در كمين پليس 
اصفهان گرفتار شدند و براي فرار از دست مأموران شروع به تيراندازي كردند. 
درگيري مسلحانه ميان پليس و قاچاقچيان مسلح آغاز شد و متهمان كه خود را 
در تنگنا مي ديدند تصميم گرفتند محموله مواد مخدر را رها كرده و با استفاده 

از تاريكي شب متواري شوند.
نقشــه آنها عملي شــد و قاچاقچيان، خودروي وانت را در محل رها كردند و 
لحظاتي بعد ناپديد شــدند. در بازرســي وانت مزدا حدود 900كيلو ترياك، 
مرفين و هروئين كشف شد و اين در حالي بود كه پليس در جريان بررسي هاي 

اطالعاتي توانسته بود هويت اعضاي اين باند را شناسايي كند.
سردسته اين باند مردي معروف به پيرو بود كه از سركاروان هاي اصلي حمل و 
قاچاق مسلحانه مواد مخدر در محورهاي جنوب و جنوب شرق كشور به شمار 
مي رفت و ســال ها تحت تعقيب پليس بود. اعضاي باند او نيز 4نفر از اعضاي 
خانواده اش بودند كه او را در قاچاق 900كيلو مواد همراهي مي  كردند، اما همگي 

در تاريكي شب از دست پليس گريخته بودند.
ماموران در ادامه به اطالعاتي دست يافتند كه نشان مي داد اعضاي اين باند پس 

از رها كردن محموله، به استان كرمان فرار كرده اند. با اقدام اطالعاتي مشترك 
و منسجم ميان پليس استان هاي  اصفهان، خراسان جنوبي و كرمان در كمتر 
از 48ساعت پس از فرار قاچاقچيان، مسير فرار آنها حوالي شهرستان ماهان 
استان كرمان شناسايي شــد و بار ديگر مأموران به كمين اين باند نشستند و 
اين بار موفق شدند در عمليات ضربتي، پيرو و 4نفر ديگر از اعضاي باندش را 

دستگير كنند.
سردار عبدالرضا ناظري، فرمانده انتظامي استان كرمان با بيان اين خبر گفت: 
سركرده باند كه به پيرو معروف است نزديك به 18سال تحت تعقيب پليس 
بود كه در جريان اين عمليات به همراه 4عضو باندش كه اعضاي خانواده اش 
بودند دستگير شد. وي با اشاره به معرفي متهمان به مرجع قضايي تأكيد كرد: 
با دستگيري سركرده و عوامل اصلي اين باند، تالش پليس براي برخورد با ساير 

عوامل و باندهاي مرتبط با آنان در دستور كار است.

 سرقت مسلحانه 400گوسفند 
از  دامداري

تحقيقات پليس درباره سرقت مسلحانه 400رأس دام از يك دامداري كه توسط 6سارق نقابدار انجام شده بود نشان داد 
كه كارگر سابق دامداري در پشت پرده اين سرقت قرار دارد.

به گزارش همشهري، اين سرقت شامگاه 10ارديبهشت ماه امسال در يك دامداري واقع در جاده چرم شهر اتفاق افتاد و 
صبح روز بعد به پليس گزارش شد. آنطور كه شاكيان مي گفتند 6مرد نقابدار درحالي كه مسلح بودند با يورش به دامداري 
دست و پاي صاحب آنجا و كارگرش را بسته و در ادامه دست كم 400گوسفند از آنجا دزديدند. صاحب اين دامداري درباره 
آنچه اتفاق افتاده بود به مأموران اداره يكم پليس آگاهي گفت: ســاعت23:30 همراه يكي از كارگران دامداري مشغول 
آبياري زمين هاي زراعي در همان حوالي بوديم كه 6مرد با چهره هاي پوشيده و درحالي كه اسلحه شكاري به دست داشتند 

داخل دامداري شدند و با تهديد و ضرب و جرح، دست و پاي ما را بستند و در ادامه 400رأس گوسفند را سرقت كردند.
شاكي در ادامه گفت: بعد از ســرقت با تقالي زياد من و كارگرم دســت و پايمان را باز كرديم و با كمك اهالي روستا رد 
دام هاي سرقتي را زديم و در 5كيلومتري دامداري 50رأس از دام ها را كه بر اثر تشنگي و حمله تلف شده بودند پيدا كرديم.

به دنبال اين شكايت تحقيقات از سوي كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهي پايتخت ادامه يافت. آنها با توجه به شواهد به دست 
آمده اطمينان داشتند كه سرقت توسط شخصي انجام شده كه به اوضاع دامداري آشنايي داشته است. آنها پي بردند يكي 
از كارگران قديمي دامداري مدتي پيش آنجا را ترك كرده و ممكن است او در اين سرقت مسلحانه دست داشته باشد. در 
اين شرايط بود كه اين كارگر دستگير شد و به طراحي نقشه اين سرقت اعتراف كرد. او گفت با همدستي 8نفر از دوستانم 
نقشه اين سرقت را طراحي و اجرا كرديم. به دنبال اين اعترافات 8متهم ديگر نيز دستگير شدند و به اين سرقت مسلحانه 
اعتراف كردند. مأموران در بازرسي مخفيگاه دستگيرشدگان موفق شدند 8رأس گوساله مسروقه، 3دستگاه موتورسيكلت 
سرقتي و 2 قبضه سالح شكاري نيز كشف كنند. سردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ با اعالم جزئيات اين 
پرونده گفت: در بازجويي هاي به عمل آمده از متهمان، آنها ضمن اعتراف به مشاركت و همدستي در سرقت از دامداري و 
آزار و اذيت يكي از كارگران، به چندين فقره سرقت احشام در مناطق مختلف شهرستان هاي پيشوا و ورامين نيز اعتراف 
كردند و در بررسي هاي به عمل آمده معلوم شــد همه اعضاي باند داراي سوابق كيفري ازجمله سرقت احشام هستند. 

به گفته وي، تحقيقات براي شناسايي ساير جرائم احتمالي اعضاي اين باند ادامه دارد.
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ترانسيلوانياميزبان
»مجبوريم«ازايران

بيستمين جشنواره فيلم ترانســيلوانيا از 23ژوئيه تا يك  اوت )يك تا 
10مرداد( در شهر »كلوج« روماني برگزار مي شود.

اين جشنواره به تازگي فهرست فيلم هاي بخش مسابقه خود را اعالم 
كرده كه مختص ساخته هاي اول يا دوم كارگردان هاست. پيش تر در 
خبرگزاري ها اعالم شده كه جشنواره ترانسيلوانيا در اين دوره، ميزبان 
فيلم »مجبوريم« جديد ترين ساخته »رضا درميشيان« نيز خواهد بود. 
به گزارش همشهري، جشنواره فيلم ترانسيلوانيا يكي از معتبرترين 
جشنواره هاي شــرق اروپا و مهم ترين رويداد ســينمايي در روماني 
است. »مجبوريم« كه پيش از اين 3 جايزه اصلي بهترين فيلم، بهترين 
تماشاگران و بهترين فيلم هيأت داوري نتپك )شبكه ارتقاي سينماي 
آسيا و پاســيفيك( را در جشنواره آســياتيكاي رم به خود اختصاص 
داده است، از آثار سينمايي پرستاره »رضا درميشيان« است. فاطمه 
معتمدآريا، نگار جواهريان، پارســا پيروزفر، بهمن فرمان آرا، پرديس 
احمديه، مجتبي پيرزاده، بابك كريمي، همايون ارشــادي، پريوش 
نظريه، رضا بهبودي، احمد حامــد و مريم بوباني از بازيگران اين فيلم 
هستند.  اين جشنواره در اين دوره خود 32فيلم بلند و 13فيلم كوتاه 
ساخته روماني را نيز براي نخســتين نمايش جهاني شان ارائه خواهد 
كرد. »گيرمو آرياگا«، نويسنده، فيلمنامه نويس، كارگردان و تهيه كننده 
مكزيكي، رياست هيأت داوران اين جشنواره را به عهده خواهد داشت. 
آرياگا 63ســاله براي فيلمنامه فيلم »بابل« اسكار گرفته. او براي آثار 
سينمايي مطرح ديگري مانند »21گرم«، »عشق هاي سگي« و »سه 
خاكسپاري ملكيادس استرادا« فيلمنامه نوشته است. گيرمو آرياگا به 
همراه »كاتريل شوري«، »اسكات كافي«، »ماريا پوپيستاسو« و يك 
عضو ديگر كه بعدا معرفي خواهد شد، 12فيلم از كشورهاي ايران، يونان، 
لهستان، هند، روماني، مجارستان، اسپانيا، بلژيك، ليتواني، پرتغال، 
فرانسه، اسلوني، برزيل، روســيه، التويا، جمهوري چك، گرجستان 
و آلمان را داوري خواهند كرد. فهرســت فيلم هاي بخش هاي ديگر 

جشنواره ترانسيلوانيا به زودي اعالم خواهد شد.

الموزيكاباآزمونوخطا
»الموزيــكا«  نمايــش  اجــراي 

به كارگرداني الهام پاوه نژاد، به زودي تئاتر
آغاز مي شــود. به گزارش همشهري، 
الموزيكا نوشــته »مارگريت دوراس« يك اثر تك 
پرده اي است كه توسط زنده ياد هوشنگ حسامي، 
ترجمه شده و با بازي پاوه نژاد و احسان كرمي، اجرا 
مي شــود. پس از اجراي نمايش »كافه پولشري« 
به عنوان نخستين تجربه كارگرداني الهام پاوه نژاد 
كه نزديك بــه 100اجرا در ســالن هاي مجموعه 
تئاترشهر، پرديس تئاتر شهرزاد، خانه موزه انتظامي 
و 5شهر در استراليا داشته است، نمايش »الموزيكا« 
دومين تجربه كارگرداني و دراماتورژي اين بازيگر 
اســت. اين كارگردان و بازيگر تئاتر در گفت وگو با 
ايســنا درباره شــرايط اجــراي نمايــش گفت: 
خوشبختانه بعد از شروع بليت فروشي نمايش مان، 
استقبال خوبي از سوي تماشاگران اتفاق افتاد. با اين 
حال به اجراهاي محدود فكر مي كنيم چون شرايط، 
قابل پيش بيني نيســت و نمي تــوان برنامه ريزي 

طوالني مدتي داشت.
او كه قصد دارد اين نمايش را در كافه گالري باروك 
اجرا كند، اضافه كرد: يكي از ويژگي هاي نمايش ما 
اين است كه در كافه بزرگي اجرا مي شود كه طبيعتا 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي مانند فاصله گذاري 
اجتماعي در آن آسان تر اســت. اصوال هم نوع اجرا 
و چيدمان ما به گونه اي است كه تماشاگر با فاصله 

ايمني مي نشــيند. پاوه نژاد درباره اجراي تئاتر در 
دوران دشــوار كرونايي گفت: ما بــا عالقه و انرژي 
فراوان شروع به كار كرديم. خوشــحاليم كه بعد از 
حدود 2سال بار ديگر مشغول به كار شده ايم. ضمن 
اينكه نوع اين كار كم ريسك تر است. هرچند كه در 
تمام اين مدت مردم در مراكز خريد، مترو، اتوبوس، 
رستوران ها و... رفت وآمد داشته اند و دارند و اين در 
حالي است كه پروتكل هاي بهداشتي در اين مكان ها 
به مراتب كمتر از تئاتر و سينما رعايت مي شود. اين 

كارگردان در عين حال گفت: البته اگر شرايط خيلي 
بد باشد، با وجود هزينه اي كه كرده ايم، قطعا كار را 
متوقف مي كنيم چرا كه اصل اول، حفظ سالمت و 
جان افراد است و قرار نيست به هر قيمتي كار كنيم 
و با جان ديگران و خود بازي كنيم. در اين شرايط 
مدام مشغول آزمون و خطا هستيم. شخصا مدام از 
پزشكان وضعيت را جويا مي شوم. هرچند شرايط 
ملتهب اســت ولي در عين حــال همه  چيز هم در 

جريان است.

»آنتونيو باندراس«، در پنجمين قســمت از 
مجموعه فيلم هــاي »اينديانــا جونز« بازي 

مي كند. 
به گزارش ددالين، باندراس براي بازي در اين 
فيلم قرارداد امضا كرده اما هنوز معلوم نيست 
در چه نقشي بازي خواهد كرد. هريسون فورد، 
مدس ميكلســون، فيبي والر بريــج، توماس 
كرچمان، بويد هالبروك، شانت رنه ويلسون و 
توبي جونز از ديگر بازيگران اين فيلم پرستاره 
هستند و با پيوستن يك ســتاره ديگر به اين 
تيم، انتظــارات از آن بيــش  از پيش باال رفته 

است. 
فيلمبرداري قســمت جديد سري فيلم هاي 

اينديانــا جونز خرداد ماه امســال در انگليس 
كليد خــورد. در اين قســمت جيمز منگولد، 
كارگــردان فيلــم ابرقهرماني لــوگان، جاي 
استيون اســپيلبرگ را در جايگاه كارگردان 

مي گيرد. اســپيلبرگ اما همچنــان به عنوان 
تهيه كننــده در اين پروژه ســينمايي حضور 
دارد. كاتلين كندي، فرانك مارشال و سيمون 
امانوئــل از ديگــر تهيه كننــدگان اين فيلم 
خواهند بــود و جان ويليامز كه در 40ســال 
گذشــته كار آهنگســازي همه قسمت هاي 
اين مجموعه پرطرفدار ســينمايي را برعهده 
داشته اســت، موسيقي قســمت پنجم را نيز 
مي سازد. هريسون فورد 78ســاله آخرين بار 
در ســال2008 در فيلم اينديانا جونز و قلمرو 
جمجمه بلورين كاله لبه دار معروفش را به سر 
گذاشت و نقش باستان شناس مشهور سينما 

را بازي كرد. 

باندراس؛ستارهديگرايندياناجونز5

ســرانجامهفتادوچهارميندورهجشنواره
كنبااعطايجايزهنخلطالبهفيلم»تيتان«
بهكارگردانيجوليادوكورنوبهپايانرسيدو
فيلم»قهرمان«نيز»جايزهبزرگ«رابهطور
مشتركبايكفيلم»فنالندي«دريافتكرد.
ايندورهازجشنوارهخاليازحواشينيزنبود.
شايدمهمتريناينحواشيلورفتننامفيلم
برندهنخلطالدرابتدايمراسمبهدليلاشتباه
اسپايكلي،رئيسهيأتداورانجشنوارهكن
بود.برندهشدنفيلم»تيتان«بهكارگرداني
جوليادوكورنونيزازاتفاقاتبســيارمهمو
جالباينمراسمبود.اينبرايدومينباردر
طولتاريخبودكهدركنبــهفيلميازيك
كارگردانزن،جايزهنخلطالاهداشد.جين
كمپيوندرسال1993بهخاطرفيلمپيانواين
جايزهرابهطورمشتركباچنكياگهدريافت

كردهاست.

جايزهبزرگبهجاينخلطال
درحالي كه پيش بيني ها تا پيش از برگزاري مراسم 
حكايت از آن داشت كه شــانس فيلم»قهرمان« 
بــه كارگردانــي اصغــر فرهادي براي كســب 
جايزه نخل طالي كن بســيار افزايش يافته، اما 

 )GRAND PRIX( در نهايت جايــزه بــزرگ
هفتادوچهارمين دوره جشــنواره كــن به طور 
مشترك به فيلم »قهرمان« و »كوپه شماره6« به 
كارگرداني يوهو كاسمانن از فنالند تعلق گرفت. 
در ســاعات اوليه اهداي اين جايــزه، برخي در 
شبكه هاي اجتماعي آن را با جايزه هيأت داوران 
)JURY PRIZE( اشتباه گرفته بودند كه البته 
»جايزه بزرگ« جايزه اي است متفاوت با »جايزه 
هيأت داوران«. برخالف نظر برخــي از كاربران 
شبكه هاي اجتماعي اين جايزه از اهميت بسيار 
زيادي برخوردار است و پس از جايزه نخل طال، 
دومين جايزه مهم جشــنواره فيلم كن محسوب 
مي شــود. اين جايزه با وجود اينكه جايزه  اصلي 
جشنواره نيست و به طور مشــترك به فيلمساز 
مطرح فنالندي هم داده شــده، بــه اعتبار فيلم 
كمك خواهد كرد و باعث خواهد شد »قهرمان« 
به جشنواره هاي ديگر امســال نيز دعوت شود. 
حضور در جشنواره هاي معتبر سال جاري، شانس 
»قهرمان« براي حضور در فهرســت نامزدهاي 
اســكار ســال2022 را نيز افزايش خواهد داد؛ 
البته »قهرمان« براي قرار گرفتن در فهرســت 
نامزدهاي فيلم هاي غيرانگليسي  زباني كه توسط 
اعضاي آكادمي اسكار انتخاب خواهند شد، بايد 
ابتدا از سوي كشور ســازنده به آكادمي معرفي 
شود و اين بستگي به نمايش عمومي »قهرمان« 
در ســينماهاي ايران و همچنين معرفي رسمي 

ازسوي وزارت ارشاد دارد.

سخناناصغرفرهاديپسازدريافت»جايزه
بزرگ«

اصغر فرهادي پس از دريافت »جايزه بزرگ« از 
دستان اليور استون، كارگردان و مستند ساز بزرگ 
آمريكايي در سخناني ضمن تشكر ويژه از هيأت 
داوران و اسپايك لي و مسئوالن جشنواره كن و 
تيري فرمو به دليل سازماندهي اين جشنواره در 
دوران شــيوع كرونا، گفت: گروهم )عوامل فيلم 
قهرمان( با تمام قلــب خود با مــن كار كردند، 
تهيه كننده خوبم آلكساندر كه مثل يك دوست 
سال هاســت با هم كار مي كنيم و خانواده ام كه 
هميشــه همراهم بودند؛ مخصوصــا دخترم كه 
خيلي مرا ترغيــب كرد كه اين فيلم را بســازم. 
اكنون ياد 36ســال پيش و زمانــي كه كودكي 
13ساله بودم، افتادم. در شهري كه به دنيا آمدم 
با كمترين امكانات نخســتين فيلم كوتاه خودم 
را ساختم. 36سال اســت كه جز نوشتن و فيلم 
ساختن، با همه محدوديت ها، فشارها، مشكالت 
و گرفتاري هايي كه مي توانســت مرا از مسيري 
كه انتخاب كرده بودم منصرف كند و باعث شود 
اين فيلم ها را نســازم و شــما نبينيد، هيچ كار 
ديگري انجام نداده ام. اما بــا اميد به اينكه در هر 
فيلمي كه مي سازم، پرسش هايي از شرايط تلخ 
اجتماعي اطرافم را با تماشــاگران به اشــتراك 

بگذارم و با فكر كردن به اين مشكالت تالش كنم 
به راه حلي برسم، باز هم به مسير خود در زمينه 
نوشتن و فيلمسازي ادامه دادم. اميدوارم بتوانم 
با وجود همه مشــكالت به اين مسير ادامه دهم؛ 
چراكه ايمان دارم يكي از مهم ترين راه هاي نجات 

كشورم، آگاهي بخشي است.
اصغر فرهادي پس از دريافــت »جايزه بزرگ« 
جشنواره كن همراه با يوهو كاسمانن كه »جايزه 
بزرگ« را به طور مشترك با وي دريافت كرده بود، 
در مراسم فوتوكال و نشست خبري شركت كرد و 
در سخناني گفت: خيلي خوشحال شدم از اينكه 
با اين وضعيت شــيوع بيماري كوويد فستيوال 
)كن( برگزار شد. قبال تصور مي كردم به دليل اين 
وضعيت جشنواره برگزار نشود. قرار بود به عنوان 
داور )در هفتادوچهارمين دوره جشــنواره كن( 
حضور داشته باشم، اما زماني كه مرا به عنوان داور 
دعوت كردند، اعالم كردم كه خودم هم فيلمي در 
دست ساخت دارم. خوشحالم كه فستيوال به رغم 
همه مشكالت برگزار شد و مردم براي نخستين بار 

فيلم»قهرمان« را اينجا ديدند.

اشتباهاسپايكلي
اســپايك لي، رئيــس هيــأت داوران اين دوره 
جشنواره كن، در ابتداي مراسم با لو دادن برنده 
جايزه اصلي تمــام هيجان جشــنواره را از بين 
برد. زماني كه مجري مراســم اختتاميه به رسم 
هميشگي كن از اسپايك لي پرسيد كدام جايزه 
اول بايد اهدا شود )منظور اهداي جايزه به ترتيب 
اولويت  تعيين شده در جشنواره و نه جايزه فيلم 
برتر(، اسپايك لي به طور اشتباهي تصوركرد بايد 
نام فيلم برنده نخل طــال را اعالم كند كه همين 

كار را هم انجام داد و در همان ابتدا نام »تيتان« 
را به عنوان فيلم برنده اعالم كرد. واكنش ســاير 
اعضا ازجمله مالني الرن كه سعي در جلوگيري 
از ادامه سخنان لي داشــت و طاهر رحيم كه از 
اينجا به بعد دائم كنار اســپايك لي نشســت و 
مانند يك كارشــناس به او در اعالم نام بخش ها 
و اسامي كمك و تالش كرد حرف هاي مجري ها 
و اعالم كنندگان نام برندگان را براي وي ترجمه 

كند، صحنه هاي بامزه اي را در ادامه جشنواره رقم 
زد. اسپايك لي اما در پايان اين مراسم و در زمان 
اعالم نام فيلم برنده نخل طالي كن در سخناني 
گفت: در طول 63ســال عمر خود اين مسئله را 
متوجه شــده ام كه به افراد پس از اشتباهاتشان 
شانس دومي نيز داده خواهد شد. من متأسفم از 
اينكه همه  چيز را خراب كردم؛ اين مسئله باعث 
شــد كه تعليق و هيجان زيادي از مراسم امشب 

گرفته شود.

تيتان،كارگردانانزنونخلطال
اما بزرگ ترين اتفاق جشنواره به باور بسياري از 
منتقدان و تحليلگران، اعــالم نام فيلم »تيتان« 
به كارگرداني ژوليا دوكورنــو به عنوان فيلم برتر 
و برنده جايزه نخل طالي هفتادوچهارمين دوره 

جشنواره فيلم كن بود. 

   فهرست برندگان 
جايــزهبزرگ:)بهطور نخلطال:»تيتان«
 مشــترك(»قهرمان«و»كوپهشــماره6«
جايزهويژههيــأتداوران:»زانــوياحد«و
بهترينبازيگرزن:رنه )Memoria(»حافظه«
 رينسيوبرايبازيدرفيلم»بدترينآدمدنيا«
بهترينبازيگرمرد:كيلبالندريجونزبرايبازي
بهتريــنكارگردان:لئوكاراكس در»نيترام«
بهترينفيلمنامه: برايساختفيلم»آنت«
ريوســوكههاماگوچيبرايفيلم»ماشــين
دوربينطاليــي)فيلماول(: منرابــران«
»مورينا«ساختهآنتونتاآلماتكاسيجانوويچ
نخلطالييفيلمكوتاه:»تمامكالغهايدنيا« 
ديپلمافتخارهيأتداوراندر ساختهتنگيي
فيلمكوتاه:»آسمانآگوست«ساختهژاسمين

تنوچي

جوليا دوكورنو؛ دومين زن تاريخ جشنواره كن كه نخل طال مي گيرد 

سفر قهرمان به مقصد اسكار 
آرشنهاوندي

روزنامه نگار

تكذيبيكخبرناگوار
بامداد ديروز خبری در شــبكه های اجتماعی ايرانی مبنی 
بر درگذشــت دكتر فريدون بدره ای منتشــر و به ســرعت 
فراگير شد. همشهری پس از تماس با اعضای خانواده ايشان 
دريافت كه خبر منتشر شده صحت ندارد و محصول اشتباه 

يكی دو تن از دوســتداران دكتر بدره ای بوده اســت. دكتر 
فريدون بدره ای اكنون در صحت و سالمت كامل در آمريكا 
به سر می برد. ســالمت و طول عمر ايشان را از خدای متعال 

خواستاريم.
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چهمحدوديتهاييلغوميشود؟
از امروز، تغييراتي بنيادين در انگليس و اسكاتلند روي 
مي دهد و تقريبا تمامي محدوديت هاي دوران كرونا، لغو 
خواهند شــد. ولز بعد از 2روز لغو محدوديت ها را شروع 
كرده و ايرلند شــمالي هم از 28جوالي اقدام مشابهي 

خواهد كرد. برخي از اين تغييرات اينها هستند: 
  مردم مي توانند بدون محدوديت در تعداد نفرات باال با 

هم مالقات كنند.
  فاصله گذاري يك متر به جز مواردي مانند صف كنترل 

پاسپورت و بيمارستان لغو مي شود.
  پوشاندن صورت ديگر از نظر قانوني اجباري نخواهد بود.

  كالب هاي شبانه دوباه باز مي شوند.
  مراسم عروسي و ترحيم بدون محدوديت تعداد نفرات 

برگزار مي شود.
  محدوديــت تعداد نفرات در كنســرت ها، تئاترها و 

استاديوم ها لغو مي شود.

كيوسك

پس از 3هفته تنش كم سابقه ميان 
عربســتان و امــارات، به تدريــج گزارش

نشــانه هايي از مصالحه ميان دو 
متحد قديمي در شــوراي همكاري خليج فارس 
ديده مي شــود. بر اين اســاس محمد بن زايد، 
وليعهد ابوظبي امــروز در ســفري كوتاه براي 
مالقات با شاهزاده بن ســلمان، همتاي سعودي 
خود به رياض سفر مي كند. به گزارش خبرگزاري 
فرانسه، ســهيل المزروعي، وزير انرژي امارات، 
محمد بن زايد را در اين سفر همراهي خواهد كرد. 
خبرگزاري فرانســه به نقل از يك منبع سعودي 
خبر داده رايزني نهايي بر سر اختالفات اخير ميان 
رياض و ابوظبي بر ســر سقف توليدات نفتي، در 
صدر برنامه هاي بن زايد در اين سفر يك روزه قرار 
دارد. شــبكه الجزيره اما مدعي شــده عالوه بر 
رايزني هاي نفتي، مصوبات جديد دولت عربستان 
براي بازگشت عوارض گمركي بر كاالهاي صادر 
شده از امارات نيز بخشي از گفت وگوهاي رهبران 
سعودي و ابوظبي در مذاكرات امروز خواهد بود. 
دولت عربســتان در ابتداي  ماه ميالدي جاري، 
مجموعــه اي از مصوبات جديــد را درخصوص 
واردات كاال از مبادي اماراتي به اين كشــور به 
تصويب رساند؛ ازجمله ممنوعيت ورود كاالهاي 
اســرائيلي و يا محصوالت توليد شــده توسط 
شركت هايي كه بخشي از سهامداران آن منتسب 
به رژيم صهيونيستي هستند و همچنين اعمال 

مجدد ماليات هاي متعارفي كه در جريان بحران 
قطر لغو شده و يا كاهش يافته بود.

گشايش نشست اوپك و جزئيات توافق
همزمان با ســفر ناگهاني وليعهــد ابوظبي به 
رياض، منابع خبري از دستيابي كشورهاي عضو 
سازمان اوپك به »توافقي مقدماتي« براي حل 
اختالفات داخلي در جريان نشست روز گذشته 
اين ســازمان خبر مي دهند. براســاس گزارش 
رويترز، اين توافق شامل درنظر گرفتن سهمي 
بيشــتر براي توليدات نفتي امارات و همچنين 
2كشــور كويت و عراق است. شبكه الجزيره نيز 
در گزارش خود مدعي شــده درصــورت تأييد 
توافق روز يكشــنبه اوپك، توليــد نفت امارات 
تا روزانــه 3ميليون و650هزار بشــكه افزايش 
مي يابد. اين ميزان هم اكنون كمتر از 3ميليون 
 و170هزار بشكه در روز است. پيش از اين روسيه 
و عربستان تالش داشتند تا اجراي توافق جديد 
براي تنظيم عرضه و تقاضا در بازارهاي جهاني 
نفت را از ابتداي شهريور  ماه آغاز كنند اما با توجه 
به اختالفات داخلي اوپــك و تأخير درحصول 
توافق، احتمال تعويق اجراي اين برنامه تا ابتداي 

مهر ماه وجود دارد.
كشورهاي عربستان و روسيه به عنوان مهم ترين 
توليدكننــدگان نفــت جهان در ســال2020 
پس از شيوع ويروس كرونا و ســقوط ناگهاني 
قيمت نفت تصميم گرفتند بــه  منظور صيانت 
از قيمت  مهم تريــن كاالي توليــدي خود در 
بازارهاي بين المللي، عرضــه نزديك به روزانه 

10ميليون بشــكه نفت از مجموعــه توليدات 
اوپك و روسيه را متوقف كنند. حاال و با گذشت 
يك ســال از آن توافق، درحالي كه كشورهاي 
صنعتــي خيلي زودتــر از آنچه تصور مي شــد 
بحران كرونا را پشت سر گذاشته و روند توليدات 
عادي خود را از ســر گرفته اند، تقاضاي جهاني 
نفت شــدت گرفته اســت. در چنين شرايطي 
كه كشــورهاي صنعتي خواهان افزايش عرضه 
نفت از ســوي توليدكنندگان هستند، سازمان 
اوپك تالش مي كند تا با تعيين ســقف توليد، 
مانع از سقوط قيمت ها شود؛ امري كه به اقتصاد 
و مخصوصــا كســري بودجه چشــمگير اكثر 
كشورهاي توليد كننده نفت كمك قابل توجهي 
خواهد كرد. اما اين تصميم، يك مخالف جدي 
دارد؛»امارات«. امارات از سقف تعيين شده براي 
توليد نفت خود )كمي بيش از 3ميليون بشكه( 
راضي نيســت و آن را ناعادالنه مي پندارد و در 
نتيجه با تداوم آن مخالف اســت. بر اين اساس 
تنها راه پيش روي عربستان و روسيه براي جلب 
رضايت امارات و همراه كردن اين كشور با توافق 
اوپك، اعطاي ســهم بيشــتر به ابوظبي از بازار 
نفت اســت؛ امري كه به نظر مي رسد در نشست 
روز گذشــته اعضاي اوپك رخ داده است. پيش 
از اين وزير انرژي امارات اعالم كرده بود ســهم 
مورد نظر اين كشــور از بازار نفت، توليد روزانه 
3ميليون و800هزار الي 4ميليون بشكه است اما 
با توجه به گزارش رويترز، اماراتي ها روي افزايش 
600هزار بشــكه اي )تــا 3ميليون و650هزار 

بشكه( نيز توافق كرده اند.

سفر ناگهاني وليعهد ابوظبي به عربستان براي 
رايزني بر سر اختالفات نفتي، بخشي از تنش هاي 

ميان 2 كشور را به طور موقت خاتمه مي دهد

مصالحهعربي

در سايه سونامي تورمي كه بسياري از كشورهاي 
عربي را در نورديده، برگزاري مراسم عيد قربان 
و مشــخصا خريد دام از توان بخش عمده اي از 
شهروندان كشورهاي عربي خارج شده است. 
در شرايطي كه اكثريت شهروندان كشورهايي 
نظير لبنان، سوريه، مصر و... قادر به خريد گوشت 
يا مرغ نيستند نمي توان انتظار برگزاري مراسم 

عيد قربان همچون گذشته را داشت.

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

نشانه هاي بهبود اقتصاد آمريكا

عيد قربان در زمان گراني

وال استريت ژورنال نوشــته كه با تقويت بازار 
خرده فروشي در آمريكا، نشانه هاي بهبود وضعيت 
اقتصادي اين كشور ديده مي شود. چشم بازار در 
آمريكا، به رونق گرفتن خريدهاي روزمره مردم 

همزمان با بازگشايي هاست. 

شوراياري؛ نهاد مدني ضروري
فرصت جديدي براي شوراياري ها مهيا شده است

عالوه بر موارد فوق در سال98 دولت نيز در مصوبه 
ديگري امكان برگزاري انتخابات را فراهم كرد. با 
اين حال نامه رياست بازرسي كل كشــور به قواي سه گانه و درخواست 
جلوگيري از انتخابات شوراياري ها نشــان دهنده اين نكته بود كه ابهام 
در مســائل قانوني همچنان به قوت خود باقي اســت. يك سال پس از 
انتخابات ســال98 رأي ديوان عدالت اداري در مرداد1399 براساس 
شكايت سازمان بازرسي صادر شد و اساســنامه انجمن شوراياري ها و 
برگزاري انتخابات آن و مصوبات شوراي شهر و دولت درباره اين انتخابات 
را غيرقانوني اعالم كرد. به نظر مي رسد براي تحليل بهتر اين موضوع نياز 
است تا نگاهي به ارتباط شوراياري با قواي سه گانه حاكميت ملي داشته 
باشيم. نگاه كلي نشان دهنده همراهي نسبي دولت در زمينه پيشبرد 
كار شوراياري هاست اگرچه فرمانداري تذكراتي را در برخي مقاطع داده 
است و شكايت ســال1386 نيز از طرف دبيرخانه مركزي حل اختالف 
وزارت كشور انجام شد. با اين حال برآيند همكاري دولت با شوراياري ها 
درمجموع مثبت و همراه با نقش حمايتي بوده اســت. در طرف ديگر 
مجلس شوراي اسالمي در اين زمينه تاكنون ورود قانوني نداشته است 
اين درحالي اســت كه راه حل نهايي ارائه قانون شــوراياري ها از طرف 
مجلس قابل انجام است. قوه قضاييه نيز به عنوان تذكردهنده ابهامات 

قانوني و همچنين در نقش داور در اين زمينه حاضر شده است.
در ادامه برخي منابع در زمينه ارتباط شــوراياري  با قواي سه گانه ارائه 

مي شود.
دوره اول شوراياري ها: آقاي خاتمي از حاميان شوراهاي شهر و روستا 
بود و از اين جهت حمايت ايشان از شوراياري ها طبيعي است و به درستي 
در بســياري از گفت وگوها تحقق ظرفيت شورا را به اين مسئله مرتبط 
دانسته اند. گفتمان مشاركت در اين دوران برجســته شد و باتوجه به 
حضور گسترده اصالح طلبان در شوراهاي شهر به يكي از برنامه هاي اصلي 
تبديل شد. اسناد خبري از حضور كارشناسان مرتبط دولت در جلسات و 
رايزني هاي وزارت كشور  و شورا در زمينه نحوه برگزاري انتخابات  و نيز 
حضور معاون اجتماعي و شوراهاي وزارت كشور در مراسم تنفيذ حكم 

برخي شوراياران گواهي مي دهد.
دوره دوم و سوم شوراياري ها: شــوراي شهر دوره دوم از نامزدهاي 
ائتالف آبادگران ايران اسالمي و اكثريت قاطع اصولگرايان شكل گرفت. 
اين شورا در ارديبهشــت1382 آقاي احمدي نژاد را به عنوان شهردار 
برگزيد. ايشان 2ســال بعد در مرداد1384 به عنوان رئيس جمهور آغاز 
به كار كرد. با اين حال كمتر از يك سال بعد اختالفاتي بين شوراي شهر 
و رياست جمهوري ايجاد شد. موضوع اين اختالفات ارائه اليحه اصالح 
قانون شــوراها و كاهش اختيارات آنها از سوي دولت به مجلس بود كه 
موجب نگراني نمايندگان شوراها و به گفته روزنامه اعتماد در آن زمان 
باعث تهديد نمايندگان شوراها در 20شهر به استعفا شد. اما مهم ترين و 
اثرگذارترين ارتباط دولت آقاي احمدي نژاد با شوراياران در انتخابات دوره 
سوم بود. فرمانداري در اين دوره از همكاري با شوراي شهر اجتناب كرد و 
موضوع به طرح شكايت دبيرخانه مركزي هيأت حل اختالف و رسيدگي 
به شكايات وزارت كشور در ديوان عدالت اداري و سپس انصراف از اين 
شكايت انجاميد كه در بخش قبل به آن اشاره كردم. من به عنوان رياست 
ستاد هماهنگي و اجرايي در يادداشتي با نام كارشكني عليه نهاد مدني 
كه در بهمن1393 در روزنامه شرق منتشر شد به عدم همكاري رياست 
جمهوري وقت در برگزاري انتخابات اشــاره كردم. در همين يادداشت 
آمده است كه دولت وقت با ارائه اليحه اي به مجلس سعي در حذف بند 
7 ماده71 قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور 
دارد. اين بند يعني اقدام درخصوص تشــكيل انجمن ها جزو اختيارات 
شوراي اســالمي محلي است. در اين يادداشــت آمده است كه با ورود 
جدي شوراياران و گفت وگو با نمايندگان مجلس اين ماجرا ناكام ماند. با 
اين همه آقاي كردان وزير كشور دولت آقاي احمدي نژاد بعد از برگزاري 
جلسه مفصلي كه با حضور اينجانب و آقاي چمران انجام شد درنهايت با 

انتخابات شوراياري ها موافقت كرد و اين انتخابات برگزار شد. 
دوره چهارم و پنجم انتخابات شــوراياري ها نيز در زمان رياســت 
جمهــوري آقاي روحانــي برگزار شــد و هيأت دولــت در تاريخ هاي 
93/11/12 و 98/4/30 دو مصوبه در راستاي همكاري دولت در برگزاري 
انتخابات شوراياري ها تصويب كرد. اين مصوبات باعث شد كه انتخابات 
شوراياري ها در دوره چهارم و پنجم برگزار شود. بر اين اساس مي توان 
اين مصوبات را مؤثرترين همكاري دولت ها با شوراياري ها قلمداد كرد. 
با اين حال فرمانداري در اين دولت و در انتخابات دوره چهارم همچنان 
ايرادهاي قانوني به انتخابات وارد مي كرد و بحث پيرامون انتخابات ادامه 
داشت. در يادداشت كارشكني عليه نهاد مدني به اين موارد اشاره شده 
است و همچنين بحث نظارت مجلس بر اين انتخابات مطرح شده است. 
در همين يادداشت از نگاه همدالنه دولت در امر انتخابات شوراياري ها نيز 
گفته ام. به هر حال دولت آقاي روحاني در هر دو دولت در زمينه برگزاري 

انتخابات همكاري داشت و اين امر را تسهيل كرد.

رابطه شوراياري با مجلس و قوه قضاييه
مجلس تاكنون به صورت رســمي در حوزه شــوراياري ورود نداشته 
است و جايي نوشته ام كه نوعي رقابت پنهان بين نمايندگان مجلس 
و محلي وجود دارد كه مانع دخالت جدي مجالس قانونگذاري به نفع 
مجالس محلي شده است. شايد ازاين رو است كه در دوره اصالحات كه 
مجلس و مديريت شهري همراستا بودند تدبيري براي حل اين مشكل 
نكردند. البته مجلس هم دربرابر شوراهاي محلي نايستاد. در دوره دوم 
شوراياري ها اليحه اي درمورد كاهش اختيارات شوراها از سوي دولت 
دهم به مجلس ارائه شد. همچنين برخي پيشــنهادها و رايزني ها در 
ادوار مختلف در زمينه نهاد شــوراياري ها با مجلس انجام شد. با اين 
حال و باوجود تالش شــوراهاي محلي، مجلس تاكنون مصوبه اي در 
اين زمينه نداشته اســت. در پاييز سال99 نيز شــوراياران و شوراي 
شــهر در نامه ها و رايزني هايي از طريق مجلس خواهــان تغييرات و 
ارائه راهكارهايي از سوي مجلس شــدند تا نهاد شوراياري ها بي هيچ 
دغدغه اي و با جديت بيشــتر به كار خود ادامه دهــد. قوه قضاييه نيز 
در مقياس كالن و در زماني كه شــكاياتي در اين زمينه مطرح شد به 
موضوع شوراياري ورود كرده است. شكايت اول در مرداد86 از طرف 
وزارت كشور به ديوان عدالت اداري انجام شد و پس از چندي چنان كه 
پيشتر ذكر كردم شكايت خود را پس گرفت. شكايت دوم در تيرماه99 
و از طرف سازمان بازرسي كل كشور مطرح شد و متعاقب آن جلساتي 
با حضور آقاي محسن هاشــمي و اينجانب و برخي از ديگر همكاران 
و دولتيان برگزار شــد كه هرچند به برگزاري انتخابات شوراياري ها 
انجاميد اما آن سازمان شــكايت خود را پس  نگرفت. سازمان بازرسي 
كل كشور كه زيرمجموعه اي از قوه قضاييه است از سال93 و انتخابات 
دوره چهارم اشــكاالت قانوني به اين نهاد وارد كرده و در سال98 نيز 
رياست اين سازمان در نامه اي به سران 3قوه درخواست كرد تا جلوي 
برگزاري انتخابات گرفته شود. پس از اين مراحل سازمان بازرسي كل 
كشور شكايتي را در زمينه اساسنامه و انتخابات شوراياري ها ثبت كرد 
و با حكم ديوان عدالت اداري اساسنامه و مقررات مربوط به اين نهاد را 
باطل كرد. به نظر مي رسد در شرايط فعلي و با حضور دولت و شوراي 
شهر جديد و همسويي سياسي شوراي شهر، دولت و مجلس فرصت 
مناســبي مهيا شــده تا اين 3نهاد بتوانند در اتحاد با يكديگر مشكل 
قانوني شــوراياري ها و ابهامات موجود را حل كنند و راهكار جديدي 

براي ادامه حضور و فعاليت اين نهاد مدني ارائه دهند.

حج امسال )سال 1442 هجري قمري( به دليل شرايط بهداشتي ناشي از همه گيري ويروس كرونا 
همانند سال گذشته با تعداد محدودي از حجاج سعودي برگزار مي شود. طبق اعالم دولت عربستان، 
حج تمتع امسال با حضور 60 هزار نفر برگزار مي شود. اين در حالي است كه پيش از شيوع كرونا، در 
موسم حج حدود 2 ميليون و 500 هزار نفر از سراسر جهان در اين مراسم شركت مي كردند. حجاج 
امسال  از ميان افراد 18 تا 65 سال انتخاب شده اند. حجاج بايد ضمن دريافت 2 دوز واكسن كرونا، 
نتيجه آزمايش های پزشكی كه عدم ابتالی آنها به بيماری های زمينه اي را تاييد می كند، ارائه دهند. 

حج 1442؛ زير سايه كرونا

دولت انگليس ســرانجام امــروز، با وجــود افزايش 
نگران كننده تعداد مبتاليان بــه كرونا و نفود ويروس 
بــه درون كابينــه اش، محدوديت هاي سراســري را 
لغو مي كنــد و آزادي را به شــهروندان اين كشــور 
بازمي گرداند. به گزارش بي بي ســي، بوريس جانسون 
به پشــتوانه برنامه موفق واكسيناسيون سراسري در 
انگليس، طبق برنامه »روز آزادي« را به مردم كشورش 
هديه مي دهد. پيش از اين قــرار بود روز آزادي حدود 
يك ماه پيش برقرار شــود اما نگراني ها درباره انتشار 

مجدد ويروس، آن را يك ماه عقب انداخت.
همانطور كه جانســون سال گذشــته وعده داده بود، 
بيشــتر جامعه انگليس هــر دو دوز واكســن خود را 
دريافت كرده  اند. واكسيناسيون گسترده، بعد از مرگ 
128هزار انگليســي، كابوس مرگ به خاطر كرونا را از 
جامعه اين كشور دور كرده اما تعداد مبتاليان جديد، 
به طرز نگران كننده اي در حال اوج گيري است و همين 
بسياري را نگران كرده كه برنامه دولت براي اعالم روز 

آزادي، به يك فاجعه تبديل شود.
جانسون در حالي طبق برنامه پيش مي رود كه ديروز 
مجبور شد به خاطر فشار منتقدان اعالم كند خودش را 
قرنطينه مي كند. او اين تصميم را بعد از آن گرفت كه 
تست كروناي ساجد جاويد، وزير بهداشت كابينه اش 
مثبت شد. جانســون و يك عضو ارشد كابينه با وجود 
در تماس بودن با جاويد گفته بودند كه خودشــان را 
قرنطينه نمي كنند اما احزاب مخالف به شــدت از آنها 
انتقاد كردند و گفتند كه جانسون نبايد استانداردهاي 

دوگانه در قبال قانون داشــته باشد و قانون براي همه 
است. جانسون و ديگر عضو ارشد كابينه هم ديروز اعالم 

كردند خودشان را قرنطينه مي كنند.
اما اين انتقادها، در مقابل سناريوهاي وحشتناكي كه 
بازگشــايي ها مي تواند رقم بزند يك شوخي به شمار 
مــي رود. از امــروز، محدوديت ها به طــور كامل لغو 
مي شوند و ديگر پوشــيدن ماسك هم از لحاظ قانوني 
اجباري نخواهد بود. محدوديــت نفرات در تجمعات 
برداشته مي شود و فاصله گذاري اجتماعي تنها محدود 
به فرودگاه ها و به افرادي مي شود كه تست آنها مثبت 
شــده اســت، مكان هايي مانند كالب هاي شــبانه و 
اســتاديوم ها هم مي توانند با ظرفيــت كامل فعاليت 

كنند.
اين نخستين بار نيست كه جانسون چنين تصميمي 
مي گيرد؛ او حدود 8 ماه قبل هم به خاطر وعده اي كه 
دربــاره آزادي فعاليت هاي اجتماعي در كريســمس 
داده بود محدوديت ها را برداشت اما بالفاصله مجبور 
شد با شــرمندگي تمام، دوباره قرنطينه سراسري را 
اعمال كند. حاال هم نشانه هاي نگران كننده  اي ديده 
مي شــود؛ به گزارش بي بي ســي، جمعه و شنبه آمار 
مبتاليان جديد براي 2روز متوالــي به باالي 50هزار 
رسيد. آخرين بار، در  ماه ژانويه، يعني كمي بعد از آنكه 
جانسون قرنطينه را به خاطر كريسمس لغو كرده بود، 

اين آمار نگران كننده در انگليس ثبت شده بود.
يك تفاوت بزرگ اما اين اســت كه اين بار، به تمامي 
بزرگساالن انگليسي دســت كم يك دوز واكسن زده 
شده است؛ دولت در آستانه روز آزادي گفته است كه 
88درصد بزرگساالن انگليسي يك دوز و 68درصد آنها 
هر دو دوز واكسن كرونا را دريافت كرده اند. 12درصدي 

كه دست كم يك دوز دريافت نكرده اند آنهايي هستند 
كه خودشــان در ســامانه دريافت واكســن ثبت نام 
نكرده اند و دولت از آنها خواســته سريعا براي دريافت 

واكسن اقدام كنند.
از زمان شروع واكسيناســيون در  ماه دسامبر )انتهاي 
پاييز گذشته( بيش از 46ميليون نفر در انگليس واكسن 
زده اند. جانسون در ميانه زمستان وعده داده بود كه تا 
انتهاي جوالي )12روز ديگر( تمامي بزرگســاالن در 
انگليس دست كم يك دوز واكســن را دريافت كنند. 
جاويد وزير بهداشت انگليس هم  ماه گذشته گفته بود 
كه دولت مي خواهد دو سوم بزرگساالن تا 19جوالي 

)امروز( دوز دوم واكسن خود را هم زده باشند.
با همه اينها، ممكن است شــرايط دوباره طوري شود 
كه جانسون براي بار دوم مجبور شــود با شرمساري 
تمام قرنطينه سراســري اعمال كند؛ دانشمندان در 
اين ميان به خصوص درباره لغو اجبار قانوني ماســك 
زدن هشدار داده اند و به مردم توصيه كرده اند كه براي 
جلوگيري از سرعت انتشار ويروس، همچنان ماسك 
بزنند. به گزارش گاردين، آنها گفته اند كه اگر مردم به 

ماسك زدن در فضاهاي بسته ادامه ندهند ممكن است 
دولت مجبور شود در فصل سرد سال دوباره قرنطينه 
سراسري اعمال كند. ماسك زدن خطر انتقال ويروس 

را 50درصد كاهش مي دهد.
دانشمندان در كالج سلطنتي لندن هم هشدار داده اند 
كه اگر انتشــار ويروس افزايش يابد، انگليس شــاهد 
موج ســوم همه گيري كرونــا خواهد بــود و با وجود 
واكسيناسيون سراسري، آمار بســتري و مرگ مردم 

به شدت افزايش خواهد يافت.

تظاهرات ضدواكسن در فرانسه
اعمال قوانين سختگيرانه براي مقابله با انتشار ويروس 
كرونا در فرانسه، با اعتراض عمومي مواجه شده است و 
بيش از 100هزار نفر در اعتراض به اين تصميم  دولت، 
در سراســر كشــور به خيابان ها ريختند. به گزارش 
گاردين، اعتراض اصلي آنها، اصرار شديد دولت براي 
اجباري كردن تزريق واكســن در اين كشــور است. 
در پاريــس، بيش از 18هــزار نفــر از دو طيف كامال 
متضاد احزاب سياســي به خيابان ها آمدند و همراه با 

سياستمداران راســت افراطي و چپ افراطي تجمع 
كردند. به گفته آنها، اجباري كردن تزريق واكســن، 
نقض آزادي هاي آنهاست. اعتراض ها در برخي نقاط به 
خشونت كشيده شد و پليس براي متفرق كردن مردم 
از گاز اشك آور اســتفاده كرد. در پاريس، مردم عليه 
امانوئل ماكرون رئيس جمهور فرانسه شعار مي دادند. 
دولت گفته است كه تزريق واكسن براي كاركنان بخش 
درمان اجباري است و كسي كه با زدن واكسن مخالفت 
كند، بايد استعفا كند و برود. همچنين دولت مي خواهد 
براي شهروندان پاسپورت سالمت صادر كند تا مشخص 
شود چه كساني واكسن زده اند و چه كساني نزده اند. 
همزمان با سختگيري هاي بيشتر دولت، آمار مبتاليان 
جديد به كرونا هم در فرانسه باال مي رود؛ در روز شنبه 
اعالم شــد كه 41مورد جديد در 24ساعت منتهي به 
اين روز شناسايي شده و تعداد مبتاليان در يك روز، به 
10هزارو949نفر رسيده است. همچنين اعالم شد كه 
16نفر هم جان خود را به خاطر ابتال به ويروس كرونا از 
دست داده اند و 890نفر هم به همين خاطر در بخش 

مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها بستري هستند.

قمار بزرگ جانسون در »روز آزادي«
دولت انگليس با وجود نگراني ها درباره شيوع دوباره ويروس كرونا، سخت ترين قرنطينه جهان را 

امروز لغو مي كند

5محوراختالفميانرياضوابوظبي
بررسي تنش هاي سريالي ميان عربستان و امارات به يكي از مهم ترين 
موضوعات مورد توجه رسانه هاي عربي طي ماه هاي اخير تبديل شده 
است؛ 2كشــوري كه طي يك دهه گذشته، در بســياري از تحوالت 
منطقه اي كنار يكديگر قرار گرفته و ازجمله متحدين اســتراتژيك 
درجهان عرب شناخته مي شدند. ريشه اختالفات عربستان و امارات به 
كجا برمي گردد و كدام پرونده ها به غير از مسائل مرتبط با حوزه نفت در 

اين صحنه نقش اساسي دارد؟ 
  جنگ يمن: اختالفات عربســتان و امارات در جنگ يمن ديگر به 
پديده اي غيرقابل انكار و علني تبديل شــده است. سعودي ها در اين 
جنگ از دولت مستعفي منصور هادي و متحدان آن حمايت مي كنند؛ 
درحالي كه اماراتي ها، با هدف سيطره بر جنوب يمن، جدايي طلبان عدن 
را مورد حمايت خود قرار داده اند. از ســوي ديگر امارات پس از تحقق 
اهداف ميداني خود در جنوب، به طور علني از جنگ يمن خارج شــد؛ 
درحالي كه سعودي ها همچنان با تحقق اهداف خود در اين جنگ فاصله 
بسياري دارند. تنش هاي اين 2كشور در سال2019 تا مرز درگيري نظامي 
نيروهاي نيابتي در استان هاي جنوبي و مركزي يمن پيش رفت؛ وضعيتي 
كه در پي آن، رهبران 2كشور تصميم گرفتند تا توافقنامه براي مصالحه و 
آتش بس را به امضا برسانند. آن توافقنامه تا كنون بارها از سوي نيروهاي 

مورد حمايت امارات نقض شده است.
  جذب شركت هاي خارجي:  ماه گذشته محمد الجدعان، وزير امور 
مالي سعودي اعالم كرد؛ اين كشور از سال2024 با شركت هاي خارجي 
كه پايگاه خود در منطقــه خاورميانه را به ريــاض منتقل نكرده اند، 
توافقنامه اي امضا نخواهد كرد. اين تصميم، چالشي آشكار براي امارات 
به حساب مي آيد، چرا كه هم اكنون بيش از 90درصد شركت هاي خارجي 
فعال در منطقه خاورميانه در شــهر دبي مستقر هستند. عبدالخالق 
عبداهلل، مشاور سابق وليعهد ابوظبي در واكنش به اين تصميم سعودي 
گفته است: شركت هاي اروپايي، هندي، تركيه اي و حتي چيني براساس 
واقعيت هاي اقتصادي دبي را به عنوان پايــگاه خود انتخاب كرده اند. 

نمي توان مسير اقتصاد و توسعه را با فرامين سياسي تغيير داد.
  نفوذ منطقه اي: توسعه نفوذ و تأثير گذاري امارات در تحوالت داخلي 
بسياري از كشورهاي عربي به واقعيتي غيرقابل انكار طي سال هاي گذشته 
تبديل شده اســت. اگرچه امارات در ابتدا به عنوان يكي از كشورهاي 
وابسته به عربستان به نقش آفريني در تحوالت منطقه اي مي پرداخت 
اما به تدريج به يكي از رقباي اين كشور در كشورهايي نظير مصر، سودان، 
ليبي و يا حتي سوريه تبديل شد. از سوي ديگر يكه تازي امارات در زمينه 
عادي سازي  پر سرعت روابط با رژيم صهيونيستي، نارضايتي عربستان و 

ساير متحدان عربي اين كشور را به دنبال داشته است.
  آشتي با قطر: رسانه هاي آمريكايي طي ســال هاي 2018 و 2019 
دست كم دو بار از كارشكني اساسي امارات در روند مذاكرات رياض و 
دوحه براي پايان دادن به بحران خليج فارس خبر داده بودند. به نوشته 
روزنامه نيويورك تايمز، ابوظبي عادي شــدن روابط قطر با سعودي را 
همسو با منافع خود ندانسته و حتي در مقابل فشارهاي دولت ترامپ 
براي پايان اين بحران نيز ايستاده است. جالب آنكه پس از سفر امير قطر 
به شهر العال و مالقات وي با وليعهد سعودي، سطح مشاركت امارات در 
نشست سران شوراي همكاري خليج فارس به دليل عدم حضور محمد 

بن زايد كاهش يافت.
  رابطه با ايران: سياستمداران و رســانه هاي سعودي همواره طي 
ساليان گذشته از روابط اقتصادي گسترده ميان ابوظبي و تهران انتقاد 
كرده اند؛ آن هم درحالي كه يكي از داليل تحريم هاي قطر، ارتباط اين 
كشور با ايران عنوان شده بود. اما امارات بدون توجه به اين انتقادات، 
در ســال2019 و همزمان با اوج تنش هاي خليج فارس، چندين هيأت 
سياسي و امنيتي براي مذاكره با مقامات ايراني اعزام كرد و كمي بعد نيز 

فعاليت هاي سفارت خود را در تهران از سرگرفت.
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عدد خبر

 من غّش نفسه لم ينصح غيره؛
كسی كه با نفس خود خالص نباشد، با ديگران       

نيز خالص نخواهد بود.
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ســال2000 ميالدي كودكــي در شهرســنت جان )Saint John ( كانادا در دوردست ابر هايي خاكستري مهدیاگلمحمدی
را نشان پدرش داد كه به جاي پشت تپه از نوك يك دودكش بزرگ بيرون مي آمدند 
و پرسيد: »بابا ابراي كل دنيا رو اونا درســت مي كنن؟« پدرش در پاسخ گفت: »نه 
كريس اونا فقط پول درست مي كنن«. بيست و اندي سال بعد آن پسربچه دوباره به 
زادگاهش بازگشت و از همان دودكشي كه بر فراز تپه مشرف به شهرشان همچنان 
ابري ســياه و خاكســتري بيرون مي داد عكاســي كرد. اين بار پرسش آن پسربچه 
سال هاي دور از پدر كه نه، از خودش اين بود كه چرا در محله هاي اطراف اين كارخانه 
پول ساز مملو از ساكناني فقير است؟ آن پسربچه كريس دانوان، عكاس مستند مشهور 
جهان بود كه با عكس هايي از اين ابر هاي آلوده جايزه بخش فتواستوري2021 يكي 
از معتبرترين جوايز عكاســي يعني ورلدپرس را به خود اختصاص داد. نام مجموعه 

عكس هــاي او »كارخانه ابر« بود. در مجموعه عكس هاي او گويي عكاس، داســتان 
زندگي مردم شهر را قاب گرفته و در هر تصوير بخشي از آن  را با محوريت ابر روايت 
مي كند. ابتدا چند تصوير تله شات)زوم( از ابري زيبا را مي بينيم كه در نما هاي بعدي 
و با نرمال شات)قاب عريض و بدون زوم( از همان ابر متوجه مي شويم كه در واقع با 
دود يك كارخانه روبه رو هستيم. در قاب هاي بعدي هم محور اصلي اين فتواستوري 
باز هم پديده اي به نام ابر است. منتها اين ابر در قاب هاي ديگر دود سيگار  الكترونيكي 
رهگذري جوان و تكيده اســت و در نماي بعدي دود درختي اســت كه پشــت سر 
دختربچه  بازيگوشي آتش گرفته اســت. دود كارخانه حتي در نمايي كه 2كودك با 
سنگ هاي خيابان مشغول هاكي هستند با ابر ها در آميخته است؛ سنگ هايي كه نماد 
خياباني بي عبور و ساكناني دورافتاده هستند؛ ساكناني كه آسمان شان اگرچه ابري 

نيست اما از آسمان صاف هم محرومند.

كارخانه ابر
درصد

گزارش جدید بانك مركزی 
از وضعیت بیكاری در 

كشور نشان می دهد كه 
در سال 99 نرخ بیكاری 9/6 
درصد شده و نرخ بیكاری 

جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله 
معادل ۱6/7درصد بوده 

است.

9/6

میلیون نفر
بانك مركزی در گزارش 

شاخص های عمده 
اقتصادی سال 99 به 
نرخ بیكاری و جمعیت 

پرداخته كه بر مبنای آن، 
جمعیت كشور در سال 

گذشته معادل ۸۴ میلیون 
نفر اعالم شده كه از این 
رقم، 6۳/۴میلیون نفر 

در شهر ها و 20/6میلیون 
نفر در روستا ها ساكن 

هستند. رشد جمعیت در 
سال گذشته ۱/2درصد و 
تراكم جمعیت ۵۱ نفر در 
هر كیلومترمربع بوده 
است. جمعیت فعال 

كشور در سال 99 معادل 
2۵/7میلیون نفر و نرخ 
بیكاری 9/6درصد اعالم 

شده است.
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ركابودوستی

اهل واليتی؟ بله.
اهل ركاب چی؟ بله، دوچرخه وســيله 

نقليه منه.
من ساعت چهار می رم ركاب می آی؟ 

آره، ساعت 4، سر چهار راه... باشم خوبه؟
پس می بينيم همو.

و اينگونه شــد كه در عرض دو دقيقه يك 
دوستی دوســاله به لطف دوچرخه سواری 

شكل گرفت!
هميشــه می شــنيدم كــه انســان ها را 
تمايالتشــان به هــم نزديــك می كند 
و همينطــور كــه ديديــد تمايــل بــه 
دوچرخه ســواری و پيدا كردن هم ركاب 
باعث دوستی من و مهسا جزينی نويسنده 
اصلی ســتون بای سيكل  ران شــد! االن 
نزديك به دو سال است كه ما با هم ركاب 
می زنيم. تمام سوراخ ســنبه های شهر را 
با هم گشتيم، بی خيال سرما و گرما! اصال 
همين ركاب دونفره بود كه تاب  آوری اين 
روزهای كرونايی را آسان كرد، وقتی هيچ 
كاری نمی توانستيم بكنيم تنها راه نجات، 
دوچرخه ســواری برای كشف و شهود بود. 
ركاب دونفره برايمــان ميزگرد بحث های 
داغ روز هم بود. از زمين و زمان می گفتيم 
و می خنديديم و تحليل می كرديم، هرگز 
نمی توانيد وقتی سوار خودرو  يا هر وسيله 
نقليه ديگری جز دوچرخه هستيد، با راننده 
وسيله كناری ســاعت ها بحث و گفت وگو 
كنيد! باورتان می شود ما بارها با خودمان 
تصادف كرديم! تصادم هــای كوچك كه 

باعث خنده و شادی مان می شد چون آنقدر 
گرم حرف زدن بوديم كه كال حواســمان 
پرت می شــد. آنقدر با هم ركاب زديم كه 
هم ركاب، هم كتاب هم شد و شروع كرديم 
به خواندن كتاب بين توقف و اســتراحت 
حين دوچرخه ســواری. فكر كرديد قضيه 
به همين جا ختم می شــود؟ خير، رفاقتی 
برپايه شــناخت و تعلقات خاطر در حال 
شكل گيری بود، حاال خيلی كارها را با هم 
انجام می دهيم، حتی اگر پای دوچرخه در 
ميان نباشــد. مثال با هم می رويم سر مزار 
عزيزانمان. آخر بهتر از هر كس ديگری از 
احساســات هم خبرداريم! آنقدر می دانيم 
كه اگر بدون برنامه به جاده بزنيم می توانيم 
ركورد خودمان را بشكنيم و شوق شكستن 
ركورد باعث می شــود همديگر را به ادامه 
مســير تشــويق كنيم، همين دفعه آخر 
نزديك بــه 100 كيلومتــر را در كمترين 
زمان ركاب زديم و حسابی آفتاب سوخته 
شــديم! ولی چقدر كيــف داد ديدن طی 
طريق كردنمــان در نرم افــزار relive  و 
 اشتراك گذاشتن آن با ديگران، اصال همين

 نرم افزار هم باعث شكل گيری دوستی های 
جديد برايمان شد. تصور كنيد شخصی را 
در شهری ديگر پيدا می كنيد كه مثل شما 
با دوســتش ركاب می زند و تجربه هايتان 
را با هم به اشــتراك می گذاريد، گروه های 
دوســتی كم كم بزرگ تر می شود نه؟ اصال 
چرا ســرتان را با دليل و مدرك آوردن از 
اينجا و آنجا درد بيــاورم، همين كه هر از 
گاهی نام مرا باالی اين ســتون می بينيد 
صدقه سر هم ركابی با نويسنده اصلی است، 
چون بيشتر اين تجربه ها بين ما مشترك 
است و من بنويســم يا مهسا جزينی فرق 

نمی كند. 

بای سيكل ران

مسئوالن بهداشتی اســتان يزد ابتكار  عمل به خــرج داده و اعــالم كرده اند فاطمهعباسی
زوج های جوانی كه در اين ايام و همزمان با اعياد قربان و غدير ازدواج 
كنند، با مراجعه به مراكز مشاوره، واكسن كرونا دريافت می كنند. هدف 
از اجرای اين طرح احتماال ترويج سنت ازدواج در بين جوان ها بوده، اما 
سؤال اينجاست كه اگر واكسن داريد، پس چرا اين همه آدم با سن باال 
بايد در صف بمانند تا واكســن دريافت كنند و كلــی آدم هم راهی 
بيمارستان شوند چون واكسينه نشده اند  اين درست كه به خاطرگرانی 
مسكن و باال رفتن قيمت ضروريات زندگی مشترك، جوان ها حتی اگر 
رغبتی به ازدواج هم داشــته باشــند، نمی توانند ازدواج كنند و آمار 
ازدواج پايين آمده، اما استفاده از واكسن كرونا نمی تواند اين آمار را باال 
ببرد، چون كســانی كه در اين  ماه ازدواج می كنند از ماه ها قبل برای 
عروسی شان تدارك ديده اند و از شانس و يا شــايد توافق، اين  ماه را 
به عنوان تاريخ عقدشان انتخاب كرده اند و حاال ظاهرا بناست واكسن 
هم نصيبشان شود. شايد بگوييد كه اين طرح تشويقی است و تعداد 

واكســن هايی كه به اين طرح اختصاص پيدا خواهد كرد خيلی كم 
اســت، اما اگر اينطور هم باشد فكر می كنيد كســی هست كه برای 
واكســن كرونا تن به ازدواج بدهد؟ اگر هم كســی باشد كه از ترس 
كرونای جديد، 2روزه تصميم بگيرد برای خالصی از ويروس لعنتی، 
اسم يك نفر ديگر را مهمان شناسنامه اش كند، اصال تضمينی برای 
اينكه 2 روز ديگر به همين سرعت تصميم نگيرد كه اسم فرد مذكور را 
از شناســنامه اش پاك كند در تصورات و نه حتی در واقعيت دارد؟ 
خالصه اش اينكه سوءاستفاده از درد مردم حتی برای نيت های خير 
هم جايز نيست و تبعات منفی خواهد داشت و بهتر است مسئوالن به 
جای طرح تشــويقی واكســن كرونا، طرح هايی مثل تهيه مسكن و 
جهيزيه ارزان يــا رايگان را برای زوج های جــوان تدارك ببينند و يا 
ازدواج آسان را با حذف قوانين دست و پا گير جدی بگيرند تا آمار اين 
سنت حســنه خودبه خود افزايش پيدا كند. راســتی دانشگاه علوم 
پزشكی استان يزد اگر واكسن اضافی دارد دقت كند كه به مناسبت 

همين اعياد به نخبگان استان هديه كند.

دغدغه

فوتبال كه تمام می شود و 
ديگر مسابقه ای نيست كه 
بنشينيم و تماشا كنيم و سرگرم شويم، برق كه می رود و آب كه 
قطع می شود و زاگرس كه آتش می گيرد و واكسن كه معلوم 
نيست كی به ما می رسد و كرونا كه همچنان پيك جديدش را 
با خود می آورد، كاری نيست كه انجام دهيم. غصه می خوريم 
و گوشی را با شارژ اندك باقی مانده روشن می كنيم، تاتی كنان 
خود را به شبكه های اجتماعی می رسانيم تا يك نفر كه آمده 
چيزی بگويد كه به مذاق مان خوش نيامده را پيدا كنيم و بزنيم 
و له و لورده اش كنيم و از روی جسدش بگذريم و اندكی راحت 
شويم. اين حكايت ما و شبكه های اجتماعی و جدال هرروزه آن 
با اخبار و رخدادهاست. اين كه اين جدال خود معلول اتفاقات 
ديگری است صحيح، اما اين حجم پرخاش و حمله به همديگر، 
چيز عجيبی اســت. حمله به يك مقام دولتی را شايد بتوان با 
توجه به عملكرد اجرايی اش توجيه كرد، اما حمله به فردی كه 
از دنيا رفته و در قيد حيات نيست تا از خود دفاع كند را چگونه 
می توان آماج توهين ها قرار داد؟ هر چه هست اين روزها من 
يكی از شبكه های اجتماعی گريزان شده ام. اگر بتوانم و امكانش 
را داشته باشم برای آنكه با حجم انبوه جدال ها و دعواها برخورد 
نكنم، كلماتی را محدود می كنم، نام  هايی را محدود می كنم 
و صفحاتــی را ناديده می گذارم. هر جا هم كــه ببينم از توان 
من خارج اســت، راه خود را می گيرم و بستن صفحه و نديدن 
را به ديدن و پرســه زدن ترجيح می دهم. به درســت بودن و 
نبودن اعتراض و دعوا و هر جدلی كه وجود دارد كاری ندارم. 
نمی خواهم در معرضش قرار گيرم. راه ديگری هم برای زندگی 
وجود دارد و آن راه برای من، كاهش رابطه ام با فضای مجازی 
است. جايی كه اكانت های واقعی و اكانت های جعلی چنان در 
هم شده اند كه تشخيص درست و غلط خيلی دشوار شده است. 
بهتر آن است كه گاهی به شهر برويم و اندكی قدم بزنيم. كمی 
نور خورشيد ببينيم و كمی روی نيمكتی در گوشه ای به مردم 

و خيابان خيره شويم و تمنای ديگری جست وجو كنيم.

در مجموعه عكس هاي كارخانه ابر گويي عكاس، داستان زندگي مردم شهر را قاب گرفته و در هر تصوير بخشي از آن  را
اول آخر با محوريت ابر روايت مي كند.

قصه  شهر

ستارهفتاحی

داوودپنهانی

عدد خبر

حافظ

سحرم هاتف ميخانه به دولتخواهی
گفت بازآی كه ديرينه اين درگاهی

نگاه كــردن به آثار  نگوگ، سامانرضایي ن و نســا و
نقاش مشهور هلندی در نوع خود برای هر 
هنردوستی ســحرانگيز است اما بازديد  
كننده های نمايشــگاه سه بعدی مونيخ 
می توانند به نوعی در بوم تابلوی  »شب پر 
ســتاره« قدم بزنند يا بــوی »گل های 
آفتابگردان« را استنشــاق كنند و حتی 
صدای تابلو های ونگوگ گوش به دست 
)ونگوگ زير فشار های روانی گوش خود را 
بريده بود( را بشــنوند. در اين نمايشگاه 
اختصاصی آثار ونگوگ كه تا اول نوامبر 
ســال جاری ميالدی در مونيــخ برگزار 
می شــود، تكنولوژی های تصويرسازی 
سه بعدی، دستگاه های توليد رايحه های 
دلخواه و سيستم های صوتی سه بعدی به 
هنرمندان و برگزاركنندگان اين نمايشگاه 
كمك كرده تا مخاطب هاي آثار ونگوگ 
احساس كنند درســت در ميان يك بوم 
نقاشــی قدم می زنند. اين نمايشــگاه با 
عنوان ونگوگ االيو، تالش كرده تا تجربه  
بی مانندی را از لمس آثــار ونگوگ ارائه 
كند. نظريه های جديد هنــری ناظر بر 
تأثيرگذاری هرچه بيشــتر روی حواس 
مخاطب هنر هستند نه تقليل صرف آن به 
يكی از حواس. به اين معنی كه به جای 
تحريك حس شنوايی يا بويايی، هر چه 
هنرمند بــه حواس پنجگانــه مخاطب 
نزديك  شــود موفق تر است. برای نمونه 
يك تابلوی نقاشی می تواند احساس بوی 
نان، ســردی برف، رنگ يك گل، ترشی 
يك ميوه و صدای واق واق كردن يك سگ 
را همزمان القا كند. مــوردی كه در اين 

نمايشگاه رعايت شده است.

قدم زدن در بوم 
ونگوگ

گرينويچ

فاصله گذاری حقيقی با فضای مجازی واكسن؛ هديه عروس و دامادهای يزد

با لهجه فرانسه  غليظ صدايش كردند و همان لحظه، 
موج جديد شروع شد. شايد فقط دقيقه اي بعد بود 
كه يكي هشتگ زد؛ »كاش اصغر يك خوزســتان الي حرف هاش مي گفت« اما 
خب، اصغر از »آگاهي رساني« صحبت كرده بود. شايد در تصورش، يك گفتمان 

بزرگ تر!
بحث داغ شده بود سر اينكه رسالت يك هنرمند دقيقاً چيست؟ اين است كه بايد 
واكنش داشته باشد به شــرايط اجتماعي  يا نداشته باشد؟ شرايط و موضع گيري 
سياسي داشتن بد اســت يا خوب؟ آيا او را تاريخ مصرف دار مي كند يا نمي كند؟ 
روايت برزماني و درزماني او را چطور تغيير مي دهد؟ اينكه تفكيك مسئله اجتماعي 
و موضوع سياسي چطور بايد انجام شود؟ شايد تو خيال برت مي داشت كه واقعاً 
بايد كاري انجام دهي و دســتي باال بگيري و فريادي از سر خشم بزني تا صدايت 

حتماً شنيده شود!
اما، گاهي انگار قرار نبود اينطورها هم بشود، مي شد بسيار آرام رفت پشت تريبون 
و خيلي ساده، مثاًل از 36ســال قبل گفت و اينكه سخت بوده اين مسير. هميشه 
يك راه ديگري هم هست براي رسيدن اما نه رسيدني جمعي كه رسيدني فردي. 
تا وقتي كه جامعه ات از تو مي خواهد »قهرمان«اش باشي و اصاًل جامعه ات قهرمان 
مي خواهد؛ فارغ از اينكه درست در جاي ديگري، تو اصاًل بنا نداري زير يوق و بار 
و نام يك »ديگري« قرار بگيري. ديگري، چه فردي شاخص باشد و چه يك تفكر.

اين مي شــود يك چالش »پاندولي« كه يا چپ چپ يا راست راســت، يا اينور، يا 
آنور. فلسفه بافي بر اين واقعه كه كسي كه طرف ديگر است، حتماً آن يكي طرف 
نيســت! فارغ از اينكه در بٌعد زماني و مكاني چنين وقايعي، مي توان هر دوطرف 
بود يا اصاًل در طرف ســوم جا گرفت! هنوز هم داغ است. درست مثل خوزستاني 
كه گاوميش هايش يكي يكي تلف شــدند و مردمش كه خورشيد را بيش از همه 
ايراني هاي ديگر دارند لمس مي كنند. درست مثل نماي بسته دونده  كه از پشت 
شعله هاي آتش دارد سمت يخ مي دود! دويدني كه پشت آن، حتماً يك ويژگي اي 
هست كه نه آن لهجه  غليظ فرانســوي مي داندش، نه هيچ يك از بحث هاي داغ 
نيمه تمام مانده و فراموش شده. اينكه جاي چنگ انداختن براي قهرمان داشتن، 
بايد خود يك قهرمان شــد، حتي قهرماني كوچك براي فرزندي كه عجله دارد 
بزرگ شود تا از نخلي باال برود كه ســرش در آسمان است، وسط خرماپزان اهواز 
نه در كن، بين دست هايي كه به تشويقي به هم مي خورند و صداي سكوت را پاره 

مي كنند! به هرحال، جايزه  ويژه، مبارك اصغر آقاي فرهادي و »قهرمان«.

قهرمانت را قورت بده!
سعیدكیائی

تماشا-   دالسوماشادو

كيمياگر
پائولوكوئیلو 

تصميم هــا تنها آغــاز يك ماجرا هســتند. 
هنگامی كــه آدم تصميمــی می گيرد، در 
حقيقت به درون جريــان نيرومندی پرتاب 
می شــود كه او را به مكانی خواهد برد كه در 
زمان تصميم گيری خوابش را هم نمی ديده 

است.

حوض نقاشی
مازیارمیری 

ببخشــيد كه بابات شدم ســهيل. خدا تورو 
يهويی داد خب. اولش كه مثل بچه قورباغه 
بودی، همه می گفتن مثل باباشه، اما خوب 
شد يواش يواش مثل مريم شدی، قشنگ... 
مامان بابا خيلی خوبن سهيل، به خدا. وقتی 

نيستن می فهمی، باور كن، به خاك آقام.

بوك مارك

ديالوگ



 غبار فراموشي
  بر یادگار

 شاه طهماسب
کارشناسان معتقدند عمارت چهلستون 

)کاله فرنگی( قزوین عالوه بر حفاظت 
نیازمند مرمت اصولی است
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فرشته رضایی
خبرنگار

اگر به قزوین سفر کنید، بنایی هم  نام عمارتی در اصفهان وجود 
دارد که نامش »چهلستون« است؛ عمارتی که به »کاله فرنگی« 
هم شهره است و تنها کوشک باقی مانده از مجموعه کاخ های 
سلطنتی شاه طهماسب صفوی به حساب می آید و بخش مهمی 
از دولتخانه صفوی را دراین شهر تشــکیل می داده است. این 
عمارت در دوره قاجاریه ازســوی »محمدباقر سعدالسلطنه«، 
فرماندار وقت قزوین، بازسازی شــد و چهلستون نام گرفت و 
اکنون از مهم ترین جاذبه های گردشگری قزوین به شمار می رود 
و مسافران و گردشگرانی که وارد این شهر می شوند، حتما سری 

به آن می زنند.
این بنای هشــت ضلعی که اکنون به عنوان موزه خوشنویسی 
قزوین مورد استفاده قرار می گیرد، چیزی حدود 500مترمربع 
مســاحت دارد. عمارت کاله فرنگی در 2طبقه ساخته شده  و 
دارای تاالرها و اتاق های کوچکی در هر طبقه اســت. رواقی با 
ستون های آجری و قوس های نیم دایره ای، بنا را دربر گرفته و بر 

باالی آن، ایوانی با ستون های چوبی استوار شده است.
این جاذبــه تاریخی قزویــن، روزگاری میزبان گردشــگران 
بسیاری بود، اما اکنون به جز رخوت ناشی از نبود گردشگران 
براثر همه گیری ویروس کرونا، با آســیب هایی مواجه اســت 
که از کم توجهی نســبت به بهســازی و مرمت آن، براساس 
نیازهای روز، ناشی می شــود. تزئینات داخلی این بنا ازجمله 

نقاشــی ها و گچ بری های آن، سال هاســت که نیازمند مرمت 
است، اما چهلستون زیبا بدون توجه کافی به این مهم، روزگار 

می گذراند.

یادگار عصر صفوی
یک فعال حوزه میراث فرهنگی استان دراین باره به همشهری 
می گوید: بنــای عمارت کاله فرنگــی در دوره های مختلف، از 
صفویه تا قاجار، ســاخته و تکمیل شده اســت. در دوره قاجار 
بخش هایی بــه آن اضافه شــده که زیبایــی اش را دوچندان 

کرده است.
ســعید زارع پور می افزاید: اما نکته اینجاســت که چهلستون، 
نیازمند مرمت اساســی اســت. باید توجه کرد که تزئینات و 
نقاشی های داخلی عمارت که یادگارهای نفیسی از دوره های 
صفوی و قاجار به حســاب می آید، به حفاظت و مرمت اساسی 

نیاز دارد.
وی ادامه می دهد: به شخصه مخالف کاربری موزه برای این بنا 
هستم؛ بنایی که حالت کاخ و کوشک دارد، باید بازدیدکننده 
رفت وآمد کند و از خود بنا و محوطه آن لذت ببرد، اما با برخی 
تصمیم های اتخاذ شــده، گردشــگر به نوعی مجبور می شود 
به جای لذت بردن از عمارت، از موزه درنظر گرفته شده، بازدید 
کند. البته وجود موزه خوشنویسی در شهرما باعث افتخار است 
و مجموعه ای با ارزش از آثار خوشنویســی گرد آورده شده که 
وجودش ضروری اســت، اما به نظرم مکانی که انتخاب شده، 

اشتباه است.

چالش های مرمت 
زارع پــور اظهار می کنــد: مرمت مجموعــه دولتخانه صفویه 
مشکالتی دارد که به این راحتی رفع نمی شود. اختالف اداره های 
میراث فرهنگی و آموزش و پرورش ســبب شده تملک بخشی 
از این مجموعه ارزشمند تحت الشــعاع قرار گیرد. ظاهرا رفع 
مشکل، نیازمند اعتبار است که اداره میراث فرهنگی با توجه به 

بودجه هایی که دارد، متقبل نمی شود.
این فعــال حــوزه میراث فرهنگی اســتان می افزایــد: اینها 
درحالی اســت که حتی بخش هایی از بنای عمارت چهلستون 
دچار نم زدگی شــده و در پایه های ســتون و آجرها خورد گی 
مشــاهده می شــود و بخش هایی از آن شــوره زده و دو رنگ 
شده اســت. اکنون تا ارتفاع یک ونیم متری از پایه های ستون، 
نم زدگی دیده می شــود و این موضــوع در درازمدت خطری 

اساسی برای این بنای تاریخی به حساب می آید.
وی ادامه می دهد: در جلسه هایی که با مسئوالن مربوط دراستان 
داشتیم، بیان شد که مشکالت مالی سبب شده حقوق کارکنان 
به زحمت پرداخت شود، به همین دلیل اجرای بسیاری برنامه ها 
مانند مرمت اصولی به تأخیر افتاده  اســت. اما به نظرم راه حل 
این مشکل، ورود بخش خصوصی اســت که زمینه ساز ایجاد 

ارزش افزود برای عمارت چهلستون می شود.
زارع پور اضافه می کند: اگر مجموعه چهلســتون و درمجموع 
کل دولتخانه صفوی، با جذب ســرمایه گذار بخش خصوصی، 
به صورت اصولی مرمت شود یا با جذب مشارکت دولتی، آن را 
درقالب پروژه ای ملی تعریف کنیم، می توان امید بسیاری داشت 

که به رونق گردشگری در شهر قزوین بیانجامد.

مصائب همه گیری کرونا
رئیس انجمن احیای بناهــای تاریخی قزوین نیز دراین باره به 
همشهری می گوید: به دلیل همه گیری ویروس کرونا، بازدید 
گردشگران و شهروندان قزوینی از عمارت چهلستون کاهش 
محسوسی داشته است و شاهد نوعی رکود دراین زمینه  هستیم. 
این درحالی است که این موضوع می توانست به عنوان فرصتی 
مغتنم برای مرمت اصولی این بنای ارزشمند تاریخی تلقی شود.

محمدرضا نوروزیان می افزاید: نکته ای که نباید فراموش شود، 
این است که ســبک حاکم بر نقاشــی های داخلی چهلستون 
از تغییر و تحوالت سیاســی روزگار خود هــم تاثیر گرفته؛ تا 
جایی  که ظهور نادرشــاه و مکتب افشاریه هم در این نقاشی ها 
منعکس شده است. همچنین ظهور قاجاریه نیز در سومین الیه 
نقاشی های کاخ چهلستون دیده می شد که به مرور زمان ازمیان 
رفته  اســت، اما درچند دهه گذشته این نقاشی ها و گچبری ها 

آسیب جدی دیده یا به اشتباه مرمت شده است.
وی عنوان می کند: در گذشته مرمت حداقلی دراین بنا انجام 
شده و بیشتر موضوع حفاظت مطرح بوده است تا اینکه مرمت 
ویژه ای روی آن انجام شود. بنابراین نه فقط عمارت کاله فرنگی، 
بلکه مجموعــه دولتخانه صفوی نیازمند بهســازی اســت. 
درحال حاضر محوطه این عمارت را بتن و سنگفرش کرده اند 

که چندان اصولی نیست.
نوروزیان ادامه می دهــد: همچنین حوض شــمالی محوطه 

چهلســتون ازبین رفته و حوض مرکزی و جنوبی باقی مانده 
و مرمت شده اســت. نقاشــی های موجود بــر روی دیوارها و 
مقرنس های ســقف نیز از دوران پهلوی تاکنون آســیب های 

فراوانی دیده  و نیازمند مرمت اصولی است. 
 

مرمت بخش هایی از عمارت 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین هم 
درباره مرمت عمارت چهلستون به همشهری می گوید: اخیرا 
بخش هایی از عمارت، ازجمله مرمت ارسی های شرقی و غربی 
طبقه باال و شیرسر قاجاری بخشی از ضلع شمالی بنای تاریخی 
کاخ چهلســتون قزوین آغاز شده اســت. دراین پروژه، مرمت 
بخش هایی از تزئینات بنا که درمعرض آسیب های جدی تری 

قرار داشت، در دستورکار قرار گرفت.
علیرضا خزائلی می افزاید: در مرمت ارســی ها، مستندنگاری 
و تهیه طرح آسیب نگاری، پاکســازی الیه های رنگ الحاقی، 
استحکام بخشی قسمت های فرســوده ارسی ها و مقاوم سازی 
دربرابر آســیب های بیولوژیک، حفاظت و مرمت قسمت های 
آینه کاری و شیشــه ای و تثبیت دربرابر آسیب های احتمالی 

ناشی از رطوبت انجام خواهد شد.
وی اضافه می کند: در مرمت شیرســر قاجاری بخشی از ضلع 
شمالی این بنا نیز مســتندنگاری و تهیه طرح آسیب نگاری، 
برداشــت و آنالیز نقــوش، پاکســازی و استحکام بخشــی و 
موزون سازی نقاشــی های تاریخی و استحکام بخشی ساختار 

چوبی اجرا می شود.

4 3,2

 فندق های
پربرکت گیالن

 برق استان ها
  از کجا 

تأمین  می شود؟

خاموشی های اخیر در استان های مختلف کشور، موجی از نگرانی ها و 
البته انتقادها را متوجه مسئوالن حوزه انرژی و به ویژه وزارت نیرو کرد؛ 
موضوعی که سبب شــد دغدغه تأمین برق بار دیگر در افکارعمومی 
مطرح شود. دراین بین اما ســوال اینجاست که چنین خاموشی های 
گسترده ای چه دالیل زیرســاختی دارد و چرا باید شاهد قطع برق 

به صورت گسترده ای که در روزهای گذشته اتفاق افتاد، باشیم. 



ایالم

ه  گا و 1نیــر 1
خورشــیدی در استان 
ایــام بــا ظرفیت ســاالنه 
190میلیــون کیلــووات فعال 
هســتند. این واحدها بدون مصرف 
سوخت و ایجاد آلودگی، بیشترین تولید 
را در زمانــی که اســتان نیــاز به مصرف برق 
بیشتری دارد، وارد شــبکه توزیع استان می کنند. 
عاوه برآن، نیروی برق ایام از اســتان های خوزستان، 
کرمانشاه و لرستان تامین می شــود. امسال با توجه 
به خاموشی ها، شرکت پتروشیمی ایام با تولید 
و تزریق برق به صــورت لحظه ای و به میزان 
۲0مگاوات، برق موردنیاز استان را تامین 
کرد. پاالیشــگاه گاز ایام نیز برای 
کمک به خاموشی های استان، 
10مگاوات برق به شــبکه 

تزریق کرد.

یزد

میلیون و ۲66هزارنفــر، چند نیروگاه تولید اســتان یزد با جمعیتــی بیش از یک 
به سوی توســعه تولید برق از انرژی  خورشیدی برق دارد و در سال های اخیر رویکرد خوبی 

ســیکل ترکیبی، یک نیــروگاه گازی، نیروگاه های داشته اســت. اکنون دراســتان یزد 4نیروگاه 
خورشیدی و تولید پراکنده، درمجموع با قدرت اسمی ۲هزارو798 مگاوات، فعالیت می کنند که سال گذشته 
۲هزارو۲۲8مگاوات برق تولید کرده اند. این اســتان به دلیل موقعیت جغرافیایی و واقع شدن در مرکز کشور، 
با 4استان اصفهان، کرمان، خراسان جنوبی و فارس ازطریق شــبکه برق سراسری، درحال تبادل انرژی است و 
دربرخی فصل ها برق مازاد تولید شده خود را به این استان ها ارسال و دربرخی روزهای سال نیز نسبت به خرید 
انرژی از این استان ها اقدام می کند. براساس آمارها، بیش از 80درصد از برق تولیدی استان در بخش صنعت و 
کشاورزی مصرف می شود. همچنین سال گذشته پیک بار مصرفی برق دراستان هزارو805مگاوات بود، اما امسال 

با آغاز فصل گرما، شاهد افزایش این مقدار هستیم.

اردبیل

درحال حاضر توان تولید برق دراردبیل بیش از دوبرابر میزان مصرف برق این استان است. برق استان عمدتا از 
نیروگاه سبان، نیروگاه آبی مغان و چند نیروگاه کوچک خورشیدی تامین می شود. به گفته مسئوالن مربوط، 
تولید برق نیروگاه سبان به شبکه سراســری اختصاص می یابد. البته شهرستان های شمالی استان مانند 
گرمی، بیله سوار، پارس آباد و اصاندوز از برق وارداتی از جمهوری آذربایجان استفاده می کنند. بررسی ها نشان 
می دهد اکنون ظرفیت تولید برق اردبیل به بیش از 840مگاوات رسیده است که توسط نیروگاه های گازی و 

سیکل ترکیبی و همچنین نیروگاه های تجدیدپذیر تأمین می شود. دراین میان مسئوالن استان معتقدند 
درحال حاضر در اردبیل مشکلی برای تامین برق وجود ندارد و این استان در شرایط پایدار قرار دارد.

چهارمحالوبختیاری

اســتان چهارمحال وبختیــاری ۳85هزارمشــترک 
بــرق دارد که 55درصد مشــترکان شــهری و 45درصد 
نیز برون شهری و روســتایی هستند. این اســتان دارای یک 
نیروگاه بزرگ تولید برق در محل ســد کارون4 است که 4واحد 
۲50مگاواتی و درمجمــوع هزارمگاوات ظرفیــت دارد. به 
گفته مســئوالن شــرکت برق چهارمحال وبختیاری، برق 
مصرفی این اســتان در زمان هایی که این نیروگاه به سبب 
کاهش آب پشت سد از مدار تولید خارج می شود، از شبکه 
سراســری تامین می شــود .بررسی ها نشــان می دهد که 
مهم ترین مشــکل تولید برق دراین استان، خشکسالی و 

کاهش بارش هاست.

خراسانشمالی

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، نیروگاه اصلی تولید برق در استان خراسان شمالی محسوب می شود. این 
نیروگاه هزارو 4۳4مگاوات برق تولید می کند که بیش از 4برابر مصرف برق استان است و درحال حاضر 
با تولید هزارو ۲50مگاوات فعالیت می کند و برق تولیدی آن عاوه بر خراسان شــمالی، در اختیار سایر 
استان ها نیز قرار می گیرد. همچنین تا چند سال قبل، ظرفیت نیروگاه های خورشیدی خراسان شمالی 
تنها 6کیلووات بود که اکنون به 870کیلووات رسیده اســت. به گفته مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی 
برق اســتان، با بهره برداری از فاز سوم ســیکل ترکیبی شیروان که بهمن ماه سال گذشــته افتتاح شد، 
 اکنون ظرفیت الزم برای ایجاد پاالیشــگاه، پتروشیمی، فوالد و ســایر صنایع انرژی بر دراستان وجود 

دارد.

اصفهان

روان شــدن آب در زاینده رود جان تازه ای به کالبد نیروگاه های برق اصفهان دمیده اســت و در روزهای 
اخیر تولید برق دراین استان به ۳هزارو 791مگاوت رســید که نسبت به روزهای قبل تفاوت محسوسی 
داشت؛ هرچند مقدار مصرف 4هزارو 809 مگاوات است و هزارو 18مگاوت از شبکه سراسری وارد شبکه 
برق اصفهان می شود. نیروگاه های متعددی دراستان اصفهان برق تولید می کنند که عبارتند از: نیروگاه 
اصفهان با تولید روزانه 407مگاوات، نیروگاه شــهید محمدمنتظری با تولید روزانه هزارو418مگاوات، 
نیروگاه ذوب آهن با تولید روزانه 1۲4مگاوات، نیروگاه فوالدمبارکه با تولید روزانه ۲۳4مگاوات، نیروگاه 
زاینده رود با تولید روزانه ۳6مگاوات، نیروگاه هســا با تولید روزانه ۳7مگاوات، نیروگاه کوهرنگ با تولید 
روزانه 9مگاوات، نیروگاه جنوب با تولید روزانه 67۳مگاوات، نیروگاه کویرزدایی با تولید روزانه 79مگاوات، 
نیروگاه کاشان با تولید روزانه 408مگاوات، نیروگاه زواره با تولید روزانه ۳66مگاوات و نیروگاه کارون4 
با ظرفیت هزارمگاوات و فعا بدون تولید برق. دراین میان باید به این نکته هم اشــاره کرد که اســتان 
اصفهان به دلیل کم بارشی در زمستان سال گذشته و بهار سال جاری، هزارمگاوات برق کارون4 را ندارد و 

نیروگاه های دیگر نیز با نصف ظرفیت یا پایین تر از آن کار می کنند.

مازندران

 مازندران ۲8نیروگاه بزرگ و کوچــک دارد که درمجموع ۲هزارو996 مگاوات تــوان تولید برق دراین 
واحدهاســت، اما میزان تولید این نیروگاه ها درمجموع بین ۲هزارو500 تا ۲هزارو600مگاوات است که 
بخشی از نیاز مازندران و چند استان همسایه را تأمین می کنند. دراین میان بزرگ ترین نیروگاه استان، 
نیروگاه ۲هزارو۲14مگاواتی شهید سلیمی نکا است که نقش مهمی در پایداری شبکه برق کشور دارد. 
نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین نوشــهر نیز که سال 1۳97 پس از ســال ها باتکلیفی، به بهره برداری 
رســید. همچنین ۲8نیروگاه مقیاس کوچک نیز درحوزه تحت مدیریت شرکت برق منطقه ای مازندران 
و گلستان وجود دارد که ۲6نیروگاه در اســتان مازندران و ۲نیروگاه در استان گلستان واقع شده است. 
مجموع توان تولید این نیروگاه ها ۳۲۲مگاوات برق است و در روالی مرسوم مبنی بر راندمان 70درصدی 
نیروگاه های مقیاس کوچک، اکنون حدود ۲00مگاوات برق تولید می کنند. مازندران ازنظر راندمان تولید 
برق نیروگاه های مقیاس کوچک، رتبه برتر کشــور را دارد. برق تولیدی مازندران وارد شبکه سراسری 
می شود که بخشی از آن بسته به شرایط مصرف به استان های تهران، سمنان، گلستان و خراسان شمالی 

منتقل می شود. 

خراسانرضوی

 نیروگاه های استان خراسان رضوی درحال حاضر ۲هزارو 800مگاوات برق تولید می کنند و میزان مصرف 
کل اســتان نیز درحدود همین میزان برآورد می شود. برق مصرفی در استان توســط 7نیروگاه تامین 
می شود؛ نیروگاه بینالود در مشهد، نیروگاه سیکل ترکیبی )گازی بخاری( نیشابور، نیروگاه سیکل ترکیبی 
شریعتی، نیروگاه شمس در سرخس، نیروگاه حرارتی طوس در مســیر جاده مشهد - چناران، نیروگاه 
گازی فردوسی در جاده مشهد - قوچان و نیروگاه مشــهد که در بلوار سرخس این شهر قرار دارد . 
نیروگاه های خراسان رضوی در شرایط عادی، توانایی تامین برق کل استان را داشته و در بسیاری از 
مواقع، تولید مازاد نیز دارند. بررسی ها نشان می دهد 10هزارمگاوات از ظرفیت تولید نیروگاه های 
برق کشور متعلق به نیروگاه های برق آبی اســت که هنگام اوج مصرف به کمک می آیند و تولید 
برق را حمایت می کنند. این میزان امسال به دلیل کاهش شدید بارندگی، به حدود 6هزارمگاوات 
افت کرده و کسری مشهودی را در حجم تولید نیروی برق به وجود آورده است. خراسان رضوی 
نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دچار کاهش 66درصدی حجم بارندگی و همچنین کاهش آب 

ورودی به دریاچه پشت سدها شده است.

کرمانشاه

ظرفیت تولید برق در استان کرمانشاه درحال حاضر روزانه به ۳هزارو 850مگاوات می رسد که از 
این میزان، 800مگاوات به صورت روزانه دراستان مصرف می شود. آمارها نشان می دهد درمنطقه 
غرب کشور، 14نیروگاه بزرگ و مقیاس کوچک وجود دارد که سهم استان کرمانشاه 8نیروگاه 
شامل 5نیروگاه بزرگ و ۳نیروگاه مقیاس کوچک است. نیروگاه حرارتی بیستون با ظرفیت تولید 
640مگاوات و نیروگاه گازی اسام آبادغرب با ظرفیت تولید 100مگاوات، سهم مهمی در پایداری 
شبکه سراسری برق درغرب کشور دارند. دراین میان ۲۲واحد صنعتی بزرگ از برق تولید شده 
دراین نیروگاه ها استفاده می کنند. همچنین شرکت توزیع برق استان 785هزارمشترک برق دارد 
که 8۳درصد از آنها مشترک خانگی هستند و بقیه دربخش عمومی، صنعتی و کشاورزی حضور 
دارند. این روزها و تحت تاثیر بارش های کم، توان تولیدی نیروگاه های برق آبی استان تا سطح 
قابل توجهی پایین آمده است. ازسوی دیگر فعالیت ماینرهای استخراج ارزهای دیجیتال نیز 

چالش مهمی دراین حوزه محسوب می شود.

خراسانجنوبی

 نیروگاه های خراسان جنوبی درحال حاضر 550مگاوات برق تولید می کنند و میزان مصرف 
کل استان نیز حدود ۳50مگاوات است و مازاد تولید استان وارد شبکه سراسری توزیع برق 
کشور می شود. تولید برق در استان خراســان جنوبی در ابتدای انقاب ، منحصربه چند نیروگاه 

دیزلی با ظرفیت پایین بود، اما اکنون با راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی قاین، این ظرفیت به 
711/7مگاوات رسیده است که بیش از مصرف برق استان است. درحال حاضر 450نیروگاه خورشیدی 

نیز در خراسان جنوبی فعال است که مجموع ظرفیت تولید آنها 4/5مگاوات است. این نیروگاه ها از 
ابتدای اتصال به شبکه در استان تاکنون 1۲هزارو 498مگاوات برق تولید کرده اند. 

البرز

تامین برق موردنیاز البرز از نیروگاه های مختلف کشور انجام می شود و هرماه سهمی از 
نیروگاه های سراسرکشور به این اســتان تعلق می گیرد، اما نیروگاه منتظرقائم فردیس 
از مهم ترین نیروگاه های کشــور است که  ۲0درصد از برق اســتان های تهران و البرز و  
۳درصد از برق کشــور را تأمین می کند. همچنین نیروگاه های ۲سد طالقان و امیرکبیر 
نیز حدود 10درصد از برق اســتان و همچنین برق تهران و قم را تامین می کنند. البته 
درحال حاضر امکان اســتفاده از ظرفیت نیروگاه های آبی در تمام طول شبانه روز برای 
تولید برق وجود ندارد؛ کم بارشی امسال ســبب کاهش ذخیره آب پشت سدها و به تبع 
آن، کاهش تولید نیروگاه های آبی شده اســت. با این وجود دراین استان ازحدود 5سال 
قبل، طرح های متعددی با کمک بخش خصوصی درحوزه انرژی های نو آغاز شده و البته 

به نتیجه رسیده است. 

قزوین

قزوین از استان هایی به حساب می آید که در زمینه برخورداری از زیرساخت های 
نیروگاهی برای تأمین برق، وضعیت نسبتا مناسبی دارد. نیروگاه سیکل ترکیبی 

شهید رجایی قزوین که در آزادراه کرج - قزوین قرار گرفته، می تواند ساالنه 
بیش از 1۲میلیارد کیلووات ساعت برق به شبکه توزیع کشور تحویل دهد 
که برای تامین برق موردنیاز بیش از 4میلیون نفر در کشــور کافی است. 
عاوه برآن، مزرعه تولید برق منطقه »کهک« نیز یکی دیگر از مراکز تولید 
برق استان است که درحال حاضر توان تولید 55مگاوات برق با به کارگیری 
۲۲توربین 5/۲مگاواتی را دارد. برق تولیدی این نیروگاه در پســت رازی 
در 5کیلومتری شهر تاکســتان مورد بهره برداری قرار می گیرد. درکنار 
نواحی این ۲مجموعه، 8واحد تولیدکننده برق مقیاس کوچک در شــهرک هاي 

استان صنعتی استان با ظرفیت تولید ۲5مگاوات برق نیز برای تامین برق موردنیاز 
فعالیت می کنند.

مرکزی

اســتان مرکزی یک نیروگاه حرارتی بزرگ به نام شازند دارد. این نیروگاه شامل 4واحد 
بخار ۳۲5مگاواتی به ظرفیت 1۳00مگاوات بوده و درآینده قرار است ۲واحد ۳۲5مگاواتی 

به آن اضافه شود که مجموع ظرفیت اسمی آن به 1950مگاوات برسد. سوخت مصرفی این نیروگاه 
گازطبیعی و مازوت است و از نفت گاز نیز به عنوان سوخت راه انداز استفاده می شود. این نیروگاه درعین حال یکی 
از متهمان اصلی آلودگی هوا محسوب می شود. آب مورد نیاز این نیروگاه ازطریق ۳حلقه چاه از فاصله 7کیلومتری 
تأمین می شود. غیرازاین نیروگاه، استان مرکزی دارای تعدادی نیروگاه های برق آبی، گازی و خورشیدی است 
که نیروگاه های مقیاس کوچک محسوب می شوند و ظرفیت اسمی آنها حدود 55مگاوات است. نیاز مشترکان 
برق استان مرکزی 1100 مگاوات برق، اما برق تحویلی حدود 850مگاوات است. در هفته گذشته در برخی روزها 
برق مصرفی استان تا 650مگاوات هم تزریق شده اســت. برق این استان مانند سایر استان های کشور به شبکه 

سراسری متصل است؛ در واقع این استان برای سایر استان ها نیز برق تولید می کند.

سمنان

 بزرگ ترین نیروگاه استان سمنان، نیروگاه شــهید باکری است که با ۲واحد گازی و یک واحد بخار، درمجموع 
484مگاوات توان تولید برق دارد. عاوه براین نیروگاه، 7نیــروگاه مقیاس کوچک نیز درمجموع با توان تولید 
51مگاوات در استان سمنان فعالند که درحال حاضر 18/1مگاوات برق تولیدی این واحدها وارد شبکه مصرف 
می شود. درمجموع حدود 500مگاوات برق درسمنان تولید می شود که کمتر از برق مصرفی مردم این استان در 
شرایط پیک مصرف است. به همین دلیل سمنان با نیاز برقی مواجه است و بخشی از برق مورد نیاز این استان از 
مازندران و تهران تأمین می شود. در واقع کمتر بودن میزان تولید نسبت به مصرف، از مشکات برق در سمنان 
است. اما طی ســال های اخیر با توجه به پهناور بودن این اســتان و وجود نزدیک به ۳۲0روز آفتابی طی سال، 
گام هایی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و تولید برق از انرژی خورشیدی در سمنان برداشته شده است. 
به گفته مسئوالن استان، ده ها طرح مربوط به تولید برق از انرژی خورشــیدی دراین استان درحال اجراست. 
درحال حاضر 6مگاوات برق با انرژی تجدیدپذیر دراین استان تولید می شود و برای ۲0مگاوات دیگر نیز طرح هایی 

دردست اجراست.

همدان

استان همدان یک نیروگاه حرارتی، ۲نیروگاه متوسط خورشــیدی، چند نیروگاه خورشیدی کوچک با تولید 
برق ۲00 تا 400مگاوات و ۳نیروگاه دیزلی دارد. نیروگاه شــهیدمفتح، به عنوان تنها نیروگاه حراراتی استان، 
در هرســاعت هزارمگاوات برق تولید می کند که حدود 50مگاوات آن صرف مصرف داخلی نیروگاه می شــود 
و 950مگاوات آن را به شبکه توزیع سراســری ارســال می کند. از آن جایی که مصرف برق استان بین 650 تا 
700مگاوات است، می توان گفت نیروگاه مفتح، کل برق مصرفی استان را تأمین می کند و بقیه آن دراستان های 
همجوار مصرف می شود. این نیروگاه درسال های 98 و 99 به عنوان آماده ترین نیروگاه تولید برق کشور انتخاب 
شــد و باوجود همه مشــکاتی که در حوزه تولید و توزیع برق اســتان به وجود آمده، نیروگاهی پایدار و فعال 

بوده است.   

خاموشی های اخیر در استان های مختلف کشور، موجی از نگرانی ها و البته انتقادها را متوجه مسئوالن حوزه انرژی و به ویژه وزارت نیرو 
کرد؛ موضوعی که سبب شد دغدغه تأمین برق بار دیگر در افکارعمومی مطرح شود. دراین بین اما سوال اینجاست که چنین خاموشی های 
گسترده ای چه دالیل زیرساختی دارد و چرا باید شاهد قطع برق به صورت گسترده ای که در روزهای گذشــته اتفاق افتاد، باشیم. دراین میان 
یکی از مهم ترین دالیلی که برای بروز چنین اتفاقی ازسوی مسئوالن مربوط و برخی کارشناســان اعام می شود، سال آبی کم بارشی بود که کشور 
پشت سر گذاشت؛ موضوعی که سبب می شود نیروگاه های برق آبی کشور، که تعدادشان کم هم نیست، در تولید برق دچار مشکات اساسی شوند. از اینها 
گذشته، بررسی های انجام شده نشان می دهد تولید برق در برخی استان ها با قوت ادامه دارد و حتی مازاد تولید خود را روانه شبکه سراسری توزیع می کنند 
تا به استان های دیگر روانه شود، اما برخی دیگر از استان های کشور دراین زمینه با مشــکات زیرساختی مواجهند و مجبورند وارد کننده برق باشند. خبرنگاران 
همشهری در سراسر کشور دراین پرونده کوشیده اند عاوه بر مشخص کردن تعداد نیروگاه های تولید برق هراستان، بررسی کنند برق هر استان به جز منابع داخلی، از 
چه منابع یا استان های دیگری تامین می شود. درکنار اینها مشکات موجود در زمینه تولید برق در استان های مختلف مورد واکاوی قرارگرفته است که در ادامه می خوانید.

 برق استان ها  از کجا 
تأمین  می شود؟
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گیالن

تا قبل از پیروزی انقالب اســالمی اســتان گیالن 3نیروگاه در لوشــان، رشت و سپیدرود داشــت، اما پس از 
انقالب اسالمی، تعداد نیروگاه ها نســبت به قبل ازاین مقطع، به بیش از 3برابر افزایش یافته است. صنعت برق 
استان گیالن هم اکنون از 11نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر، نیروگاه ســد آبی تاریک، نیروگاه سد سفیدرود، 
نیروگاه برق آبی سینه هونی تالش، نیروگاه شهید بهشتی لوشــان، نیروگاه مقیاس کوچک گیل و آذر ایرانیان، 
نیروگاه سیکل ترکیبی گیالن، نیروگاه برق آبی »شــهربیجار«، نیروگاه بادی منجیل، نیروگاه مقیاس کوچک 
کاسپین و نیروگاه مقیاس کوچک کیسم برای تولید برق بهره  می گیرد. ظرفیت اسمی 3نیروگاه گیالن در قبل 
از پیروزی انقالب 497/5 مگاوات بود که هم اکنون ظرفیت اسمی 11نیروگاه این استان به 2میلیون و 854هزارو 
834مگاوات رسیده است. درحال حاضر نه تنها این نیروگاه ها نیاز برق گیالن را برآورده می کنند، بلکه برق تولیدی 
آنها به 4استان مجاور شامل تهران، مازندران، زنجان و آذربایجان شرقي نیز صادر می شود. درمجموع 33درصد 
از تولید انرژی برق گیالن به سایر استان ها صادر می شود . گیالن حتی در ایام پیک مصرف تابستان نیز برق خود 

را صادر کرده است.

آذربایجانشرقی

 برق مصرفی آذربایجان شرقی عمدتا از نیروگاه های حرارتی تبریز، سهند بناب، هریس و صوفیان تامین می شود، 
اما کمبود 10هزارمگاواتی تولید برق دراستان، نه تنها صدای فعاالن صنعتی را درآورده، بلکه مدیریت ارشد استان 
را نیز به انتقاد از مسئوالن وزارت نیرو واداشته است. این استان در سال های اخیر یکی از واردکنندگان عمده برق از 
استان های همجوار بوده است و تنها درسال جاری بیش از 300هزارمگاوات ساعت برق از استان های همجوار و شبکه 
یکپارچه انرژی کشور وارد آذربایجان شرقی شده است. با این حال مشکل برق استان به دلیل خروج نیروگاه حرارتی 
تبریز از مدارتولید، شدیرتر هم شده است. این نیروگاه که حدود 50سال قبل ساخته شده است، بخش زیادی از آب 
ورودی زرینه رود را مصرف می کرد که با کمبود آب، امکان ادامه فعالیت آن وجود ندارد. درحال حاضر مدیران صنعت 
برق استان به واحدهای صنعتی پیشنهاد کرده اند تاحد ممکن برای خود ژنراتور برق تهیه کنند و شرکت شهرک های 

صنعتی نیز درحال ساخت نیروگاه های کوچک مقیاس برق در داخل 2شهرک صنعتی استان است.

لرستان

نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد، به عنوان نخستین نیروگاه بزرگ لرســتان، خردادماه سال گذشته پس از 
15سال رکود و نیمه تعطیل بودن، با مشارکت دولت و بنیاد مستضعفان تکمیل و وارد مدار شد و هم اکنون 
نیز پیگیری ها برای اجرای فاز دوم آن درحال انجام است. فازنخست این نیروگاه شامل 2واحد گازی است 
که هرکدام ظرفیتی معادل 1۶2مگاوات دارد که با بهره برداری از این واحدها، 324مگاوات به توان 

تولید برق کشور افزوده شد. تولید برق این نیروگاه درصورت تکمیل، هزارمگاوات خواهد بود، 
درحالی که نیاز استان به برق در زمینه صنعت، کشاورزی، خدمات و مصارف خانگی ۶00مگاوات 
است و با توجه به اتصال نیروگاه خرم آباد به شبکه سراسری کشور، مازاد تولید برق آن به سایر 
استان ها صادر می شود. همچنین دراستان لرستان ۶نیروگاه تولید پراکنده برق وجود دارد که 
از این تعداد، 2نیروگاه در بروجرد است که یک نیروگاه قبال به بهره برداری رسیده و دومین 
نیروگاه یک ماه پیش افتتاح شد. در شهرستان های پلدختر، الیگودرز، خرم آباد و ازنا هم 

4نیروگاه تولید پراکنده برق وجود دارد.

کردستان

بررســی ها نشــان می دهد مهم ترین منبع تولید برق در اســتان کردســتان، نیروگاه 
سیکل ترکیبی سنندج با ظرفیت تولید هزارمگاوات است. همچنین درحال حاضر تامین 
برق کردستان از طریق شبکه سراسری و از سه محور همدان، آذربایجان غربی و کرمانشاه 
توســط خطوط انتقال 230، 132 و ۶3کیلوولت انجام می شود. سقف تعیین شده برای 
مصرف روزانه برق با توجه به شرایط اقلیمی، جمعیتی و میزان تولید برق هراستان، 3۶0 
تا 370مگاوات تعیین شده است. این درحالی است که بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید 
نیروگاه های آبی کردستان، به دلیل مشــکالت مربوط به بارندگی ها و کاهش ظرفیت آبی 
سد ها، درخدمت تولید نیست. خشکسالی سال جاری کاهش تولید 5 تا ۶هزارمگاوات برق 
را در استان به دنبال داشته است و به ازای هر درجه افزایش دما، مصرف برق باال می رود. 
آمارها نشان می دهد کردستان ۶83هزارمشترک برق دارد که بیش از 94درصد 

آنها، خانگی و تجاری هستند.

هرمزگان

ن  ستا هرمزگان با وجود اینکه در حوزه صنعت برق با داشتن 7نیروگاه و ظرفیت ا
تولید 3هزارو590مگاوات برق درماه، جزو سرآمدهای این عرصه درکشور 
محسوب می شــود، اما به دلیل باال رفتن مصرف در تابستان سال جاری، 
با چالش جدی کمبود برق مواجه است. ســبد تولیدی برق در هرمزگان 
شــامل نیروگاه های حرارتی بندرعباس با ظرفیت هــزارو 330مگاوات، 
ســیکل ترکیبی خلیج فــارس با ظرفیــت 990مگاوات، ســیکل ترکیبی 
ایسین با ظرفیت ۶48مگاوات، ســیکل ترکیبی قشم با ظرفیت 340مگاوات، 
سیکل ترکیبی هرمز با ظرفیت 1۶2مگاوات، گازی پاســارگاد قشم با ظرفیت 
70مگاوات و نیروگاه آب وبرق مپنای قشــم با ظرفیت 50مگاوات اســت. آمارها 
نشــان می دهد هرمزگان 725هزارمشــترک برق دارد که 84درصد این مشــترکان 
دربخش خانگی هستند. اکنون با توجه به رشــد روزافزون مشترکان و افزایش مصرف برق، 
افزایش سرمایه گذاری ها دراین حوزه و صرف هزینه های مناسب در ایجاد زیرساخت های تولید، 

انتقال و توزیع برق ضروری است.

آذربایجانغربی

شهرستان های ارومیه، ماکو، خوی، سلماس، نقده، مهاباد، میاندوآب  و بوکان در آذربایجان غربی نیروگاه تولید 
برق دارند و درمجموع 10نیروگاه تولید برق در استان وجود دارد. این استان زمانی که فشار بار در شبکه توزیع 
وجود ندارد، به عنوان استان معین در تامین برق استان های همجوار نیز عمل می کند، اما امسال با افزایش دما 
و کمبود منابع آبی، آذربایجان غربی هم دراین حوزه دچار مشکل شده است. نکته مهم دراستان، گرایش برخی 
واحدهای صنعتی به ایجاد نیروگاه های کوچک مقیاس برق و نیروگاه های خورشیدی است که البته سهم زیادی 
در تولید برق ندارند. یکی از چالش های مهم حوزه تولید برق دراستان، سهم قابل توجه اداره ها درمصرف است؛ 
به نحوی که 8درصد برق را اداره هایی مصرف می کنند که صرفه جویی کامل درآنها می تواند مشکل برق استان 

را تاحدود زیادی رفع کند.

بوشهر

درحال حاضر تولید برق در کشور از طریق نیروگاه های برق آبی، حرارتی، اتمی و بخش تجدیدپذیر انجام می شود، 
اما دراستان بوشهر، نیروگاه های حرارتی )گازی(، تنها نیروگاه اتمی کشور و نیروگاه های خورشیدی درتولید برق 
و تزریق آن به شبکه سراسری نقش آفرینی می کنند. سراسری بودن شبکه برق در کشور سبب شده  همه استان ها 
هم تولید خود را به این شبکه تزریق و هم نیاز مصرفی شان را از شبکه برق سراسری تامین کنند. برهمین اساس 
شبکه برق استان بوشهر نیز به عنوان بخشی از شبکه سراسری قلمداد می شود و ازطریق مرزهای استان، با همه 
استان های همجوار ارتباط دارد. دراستان بوشهر میزان تولید برق مشابه سال گذشته است و تغییری ندارد، اما 
درسطح کشور باتوجه به مشکالت ناشی از خشکسالی، نیروگاه های برق آبی دچار محدودیت شده اند و بیش از 

7هزارمگاوات از تولید آنها، نسبت به سال های قبل کاهش یافته است.

زنجان

سال گذشته 14پروژه تامین برق در استان زنجان افتتاح شده است که به گفته مسئوالن، این پروژه ها با هدف 
تامین بار متقاضیان جدید، افزایش رضایت  مشترکان، تعدیل بار پست 230کیلوولت البرز و کاهش خاموشی ها 
به بهره برداری رسیده اند. همچنین بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی شمال غرب کشور نیز درشهرستان ابهر فعال 
است و ظرفیت تولید ساالنه این نیروگاه 11هزارمگاوات بر ساعت است. در استان زنجان از 370هزارمشترک 
خانگی، حدود 110هزارمشترک شهری و روستایی به شمار می روند که معادل 31درصد آنان، جزو مشترکان 

کم مصرف هستند.

خوزستان

در 3ماه نخست سال جاری خوزستان 10هزارو 538گیگاوات 
ســاعت تولید برق داشــت که در مقایســه با مدت مشابه 
سال گذشــته، کاهش 4/4درصدی را نشان می  دهد. از این 
میزان برق تولیدی درخوزســتان، 32/5درصد توســط 
نیروگاه های برق آبی، ۶۶درصد سهم نیروگاه های حرارتی 
و سیکل ترکیبی و حدود 1/5درصد سهم نیروگاه های تولید 

پراکنده بوده است. خوزستان نیروگاه های تولید برق زیادی دارد که 
شامل نیروگاه رامین اهواز )یکی از بزرگ ترین نیروگاه حرارتی ایران، تولیدکننده 42درصد 

برق خوزستان و ۶درصد برق ایران(، نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر، نیروگاه سوم پاالیشگاه 
آبادان، نیروگاه برق آبی کارون3 در ایذه، سد شــهید عباسپور)کارون 1( در اندیکا، نیروگاه سد دز، 

نیروگاه سد کرخه، نیروگاه سد مارون و نیروگاه خورشیدی دزفول است. نیروگاه های استان سال گذشته 
44هزارو 4۶2گیگاوات ساعت برق تولیده کردند که 35/4درصد ازسوی نیروگاه های برق آبی، ۶3/۶درصد 
توسط نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی و حدود 0/94درصد توسط نیروگاه های تولید پراکنده، 
تولید و به شــبکه تحویل داده شده اســت. با توجه به اینکه بخش زیادی از برق استان از نیروگاه های 
برق آبی تامین می شود، خشکسالی امســال تاثیر قابل توجهی بر میزان تولید برق خوزستان گذاشته 

است.

سیستانوبلوچستان

شرکت برق منطقه ای استان سیستان وبلوچستان در سال13۶0 به صورت 
شرکت مستقل، تأسیس شد و فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت تا پیش از 
این تاریخ تحت سرپرستی شرکت برق منطقه ای کرمان اداره می شد. اکنون اما 
سیستان وبلوچستان به شبکه سراسری برق کشور متصل است و برق مصرفی 
خود را از این شبکه دریافت می کند. اکنون میزان مصرف برق استان در اوج 
مصرف، هزارو۶91مگاوات است و میزان تولید برق در نیروگاه های استان به 
هزارو80مگاوات می رسد که کسری نیاز استان از شبکه سراسری برق کشور 
تامین می شود. درحال حاضر چند نیروگاه  دراستان درحال تولید برق هستند و 
با اجرای برنامه های توسعه محور میزان تولید برق استان در حال افزایش است. 
نیروگاه های تولید برق استان شامل نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار با ظرفیت 
318مگاوات، نیروگاه بخار ایرانشــهر با ظرفیت 240مگاوات، نیروگاه گازی 
کنارک با ظرفیت 98مگاوات، نیروگاه گازی زاهدان با ظرفیت 144مگاوات، 
نیروگاه ســیکل ترکیبی بمپور با ظرفیت 250مگاوات و نیروگاه های دیزلی 
استان با ظرفیت 87مگاوات هستند. همچنین اکنون نیروگاه بادی میل نادر 

در زابل با تولید روزانه 5مگاوات و نیروگاه خورشــیدی زاهــدان با تولید روزانه 
10مگاوات برق  درحال تولید برق در استان هستند.

قم

نیروگاه ســیکل ترکیبی 714مگاواتی، 79نیروگاه خورشیدی و 
7نیروگاه گازسوز، 3منبع تولید برق در استان قم هستند. نیروگاه 
ســیکل ترکیبی که به عنوان دومین نیروگاه ســیکل ترکیبی 
کشور یکی از پروژه های عظیم ملی در تولید برق است، زیرنظر 
شــرکت توانیر فعالیت می کند و تمامی تولیدات این نیروگاه 
به شبکه سراســری تزریق می شــود. تولید اســمی نیروگاه 
سیکل ترکیبی قم 714مگاوات است اما دربهترین حالت تولید، 
۶00 تا ۶50مگاوات تولید دارد و در برخــی ماه ها تولید آن به 
450مگاوات هم نمی رســد. ظرفیت نیروگاه های خورشــیدی 

12هزارو 800کیلــووات و نیروگاه هــای گازی ۶5هزارکیلووات 
اســت. بنابراین تولید برق در نیروگاه های خورشــیدی و گازی در 

مقایسه با حجم برق مصرفی مشترکان استان قم، ناچیز است. البته برق 
نیروگاه های خورشیدی دراستان مصرف می شــود و به شبکه سراسری 

تزریق نمی شــود. اگر مدیریت مصرف برق در قم انجام نشود، مصرف روزانه 
برق دراین اســتان تا 988مگاوات پیش بینی می شود، اما اکنون با تعیین و اعمال 

محدودیت، سقف پیک بار به صورت روزانه است و درصورتی که باالتر از سقف مجاز تعیین 
شده استفاده شود، خاموشــی را اعمال می کنند. قم با وجود اینکه یکی از استان های مهم در تولید برق 

است، حجم برق تولید شده دراین استان ویژه همان استان نیست و از برق سراسری هم تغذیه می کند.

فارس

براساس آخرین آمار، مجموع ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک بهره برداری شده در استان فارس 
برابر با 8۶/12مگاوات است که مشتمل بر 10نیروگاه خورشیدی به ظرفیت تجمعی ۶7/۶مگاوات، یک 
نیروگاه زیســت توده به ظرفیت 1/0۶5مگاوات، یک نیروگاه بادی به ظرفیت 0/۶۶مگاوات و 2نیروگاه 
برق آبی به ظرفیت 12/25مگاوات و همچنین تعداد 331ســامانه مقیاس کوچک خورشــیدی )پشت 
بامی( به ظرفیت تجمعی 2021کیلووات اســت و اواخر سال گذشــته نیز ظرفیت 1/۶مگاوات نیروگاه 
خورشیدی الیزنگان و سروســتان به آن افزوده شد. همچنین 4نیروگاه ســوخت فسیلی نیز بخشی از 
تولید برق این استان را برعهده دارند. این اســتان دارای 4کمربند بزرگ فیبرنوری است و فاز های یک 
و 2 این کمربند به گونه ای طراحی شده است که ارتباطات سریع بین ایســتگاه ها را برقرار کند. فاز های 
بعدی هم درحال طراحی اســت و بقیه ایســتگاه ها را در کالنشهر شیراز و ســایر شهرستان ها پوشش 
می دهد تا درصد رویت پذیری شــبکه های تامین و انتقال برق افزایش یابد. اســتان فــارس برق مازاد 
بر تولید خود را از طریق شــبکه هاي انتقال به ۶اســتان هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، خوزســتان و 
 کهگیلویه وبویراحمد منتقل مي کند و دراین زمینه نیز مقام سوم تولید برق درسطح کشور را از آن خود 

کرده است. 

کهگیلویهوبویراحمد

کهگیلویه و بویراحمد استانی کوهستانی است که نیروگاه های زیادی ندارد و فقط نیروگاه های زنجیره ای 
یاسوج در شهرستان دنا دراین استان فعال است. این نیروگاه ها توان تولید 1۶/9مگاوات برق را دارند که با 
طرح ارتقای آن، این عدد به 25مگاوات خواهد رسید. باوجود این، کهگیلویه وبویراحمد برنامه ریزی هایی 
را برای تولید برق خورشیدی با کمک عشایر در دست اجرا دارد. این استان دارای ظرفیت های بالقوه ای 
درحوزه تولید انرژی تجدیدپذیر و پاک اســت و به همین دلیل ازسال95 به بعد، 970دستگاه آبگرمکن 
خورشیدی در 84روســتا و منطقه ســخت گذر کهگیلویه وبویراحمد به صورت رایگان نصب شده است. 
سال گذشــته هم 7میلیارد و 900میلیون ریال اعتبار برای خرید 100دســتگاه آبگرمکن خورشیدی 

به این اســتان اختصاص یافت. همچنین 41نیروگاه برق خورشیدی دراســتان فعال است که  از این 
تعداد، 11نیروگاه ازسوی دستگاه های اجرایی و 30نیروگاه هم با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی 
شده است. با توجه به اینکه بخشی از نیروگاه های زنجیره ای اســتان برق آبی هستند، خشکسالی بر 
میزان تولید برق کهگیلویه وبویراحمد تاثیر منفی برجا گذاشته است و مسئوالن استان در تالشند با 

جایگزینی نیروگاه های خورشیدی، آن را جبران کنند.

کرمان
تولید برق دراستان کرمان درحال حاضر 

2هزارو720مگاوات اســت کــه ازطریق 
حدود 30نیروگاه تامین می شود. دراین استان، 
5نیروگاه سیکل ترکیبی شــامل نیروگاه 2هزارمگاواتی 
شهیدســلیمانی کرمــان، 500مگاواتــی »گوغــران«  
ســیرجان، 500مگاواتــی »ســمنگان« ســیرجان، 
هزارمگاواتــی »شــوباد« کهنــوج و 150مگاواتی مس 
سرچشــمه فعالیت می کننــد. همچنین یــک نیروگاه 
50مگاواتی بخار در شهرســتان زرند، 8نیروگاه گازی 

مقیاس کوچک 1۶0مگاواتی، 8نیروگاه خورشیدی، 
به اضافه نیروگاه برق آبی ســد جیرفــت نیز درحال 
تولید برق هســتند. عالوه بر اینها، 7نیروگاه دیزلی 
کوچــک و قدیمی هم دراســتان وجــود دارد که 
بازسازی و احیا شده و به مدار آمده است. دراین میان 
کرمان با 4استان سیستان وبلوچستان، یزد، فارس و 

هرمزگان تبادل برق دارد که درمواقع ضروری یا به این 
همسایگان برق می دهد یا از شبکه  تولید آنها کمک می گیرد. 

درمجموع، دراستان کرمان مشکل خاصی برای تولید برق وجود ندارد و تراز تولید و مصرف دربیشتر مواقع، 
مثبت بوده ومیزان تولید از مصرف بیش تر اســت، اما از آنجا که توزیع برق در کشور در قالب یک شبکه 
صورت می گیرد، در اوقات بحرانی، باید حجمی از تولید استان، برای جبران کمبودها به شبکه وارد شود. 

گلستان

 سال137۶ و همراه با تفکیک گلســتان از استان مازندران، شــرکت توزیع نیروی برق این استان نیز از 
مازندران منفک شد و مسئولیت توزیع برق دراین استان شمالی را برعهده گرفت. براساس اعالم شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان، برق مصرفی اش را بدون نیاز به استان های همجوار و از نیروگاه های چهارگانه 
خود تامین می کند. نیروگاه علی آباد کتول، مراوه تپه، رامیان و گرگان 4نیروگاهی هستند که بر پایه گاز 
یا سوخت جایگزین مازوت فعالیت می کنند. همچنین براساس اعالم مسئوالن مربوط، نیروگاه مراوه تپه 
به دلیل نداشتن ســوخت کافی، غیرفعال بوده، نیرگاه گرگان نیز هنوز در مدار تولید قرارنگرفته است و 
2نیروگاه علی آباد کتول و رامیان با نصف ظرفیت خود فعالند. به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
گلستان، عمده ترین مشــکل تولید برق دراستان این اســت که 80درصد تولید آن به گاز وابسته بوده و 
برخالف اعالم برخی مسئوالن مبنی بر اینکه این استان می تواند تا هزارمگاوات برق آبی تولید، گلستان 
فاقد نیروگاه های برق آبی است. همچنین به گفته مسئوالن شرکت توزیع نیروی برق گلستان، بیشترین 
میزان توان تولید برق اســتان در روزهای پیک مصرف هزارو 230مگاوات به صورت روزانه است که 
نیاز استان، هزارو 400مگاوات برآورد شده است، بنابراین با 170مگاوات کمبود روزانه برق مواجهیم. 
برهمین اساس به ناچار 100مگاوات ازطریق مدیریت پاســخگویی بار و 80مگاوات در بخش خانگی 

صرفه جویی می شود.
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  مشکالت مسکن مهر رودبار
ساکنان مجتمع مســکن مهر رودبار با مشــکالت مختلفی روبه رو هستند که متاسفانه 
در ســال های اخیر اقدام های موثری برای رفع آنها انجام نشده اســت و اهالی همچنان 
چشــم انتظارند تا بلکه مســئوالن اقدام عاجلی درایــن زمینه انجام دهند. بخشــی از 
مهم ترین مشکالت ساکنان مجتمع مســکن مهر رودبار شــامل نداشتن حصارکشی 
و نگهبان برای ایجاد امنیت مجتمع، کمبود شــدید امکانات رفاهــی و خدماتی مانند 
مغازه، فضای ســبز، نانوایی، محل بازی کودکان و... اســت که زندگی را دراین مجتمع 
 با چالش های اساسی مواجه کرده اســت. از مســئوالن مربوط تقاضا داریم صدای ما را

 بشوند.
رحیمی از رودبار

  صدای جوانان شهر »کاج« را بشنوید
ساکن شهر »کاج« در اســتان چهارمحال وبختیاری هستم؛ شــهری که با محرومیت های 
بســیاری مواجه اســت. کمبودهای زیرســاختی در کاج درحالی اســت کــه بزرگ ترین 
شــهر شهرســتان »اردل« به حســاب می آیــد. متاســفانه با وجــود درخواســت های 
مکــرر جوانان این شــهر و پیگیری اعضای شــورای اسالمی شــهر، بی مهری مســئوالن 
اداره ورزش و جوانــان بــه ورزشــکاران شــهر کاج ادامــه دارد. اداره ورزش و جوانــان 
استان نه تنها یک سالن ورزشــی مناســب دراین شــهر ندارد، بلکه با وجود زمین دراین 
 شــهر، از یک زمیــن چمن مصنوعــی و ابتدایی تریــن امکانات ورزشــی هــم برخوردار

 نیستیم. 
مسلمی از شهر کاج دراستان چهارمحال وبختیاری

صدای همشهری

فرشته رضایی
خبرنگار

اســتان گیالن محل کشــت محصوالت 
کشاورزی متنوعی است که بعضی از آنها 
مانند برنج، چای، زیتــون و... آوازه جهانی 
دارند، اما در کنار اینها محصوالت کشاورزی دیگری هم 
دراین استان برداشت می شود که گیالن، خانه اصلی آنها 
به حســاب می آید. یکی از این محصوالت فندق است. 
شاید کمتر کسی این موضوع را بداند که گیالن هرسال 
حدود 85درصد از کل فندق کشــور را تولید می کند و 
دقیقا به همین دلیل این استان را مرکز تولید فندق ایران 
می دانند. این در حالی اســت که فندق، در 2 اســتان 
مازندران و قزوین هم کشــت می شــود، به طوری که 
باغ های المــوت قزوین نیــز از معروف ترین مکان های 

کشت فندق درایران است.
با این وجود استان گیالن، مقام نخست تولید فندق را در 
کشور از آن خود کرده است و اکنون برداشت نوبرانه این 
محصول از باغ های پایین  دست »اشکورات« شهرستان 
رودسر آغاز شده است. با توجه به این موضوع، برداشت 
فندق به زودی در سایر شهرســتان های استان نیز آغاز 

می شود و تا مهرماه هرسال ادامه می یابد.
ســطح زیرکشــت باغ های فنــدق گیــالن 19هزارو 
436هکتار است که این میزان از سطح زیرکشت، حدود 
85درصد از نیاز فندق بازار کشور را تامین می کند. فندق 
گیالن عالوه بر مصرف استانی، در بازارهای استان های 

دیگر و به ویژه استان های همجوار به فروش می رسد.
براســاس برخی آمارهای موجود، حدود 6هزارخانوار 
گیالنی در زمینــه تولید فندق فعالیــت می کنند که 
مهم ترین چالش آنها، کمبود شــدید آب، بروز آفت ها، 
سرمازدگی محصول در فصل زمستان، عدم استفاده از 
ارقام پرمحصول و... است. همچنین کشت و تولید این 
محصول درمنطقه اشــکورات دارای اثرات اقتصادي و 
اجتماعي مهم و قابل توجهی است که ایجاد اشتغال از 
طریق جذب نیروي کار، درآمدزایــی براي خانوارهای 

روستایی و... از مهم ترین این اثرات است.
 فندق در اقتصاد باغداران، به ویژه در منطقه شرق گیالن، 
نقشــی تعیین کننده دارد و درصــورت در امان ماندن 
محصول از خشــکی یا ســرمای زودرس، کشاورزان از 

برداشت آن سود می برند.

سود کم باغداران 
کارشناسان نبود امکان برداشــت مکانیزه با هزینه کم 
به دلیل نامناســب بودن ارقام کشت شده، شیوع آفات 
و خشکیدگي سرشاخه ها، پوســیدگي ریشه و طوقه و 
مهم تر از همه، آشنایي نداشتن باغداران با اصول مبارزه 
با آفت ها را از مســائل مهمی می دانند که زمینه ســاز 
افت عملکرد فندق دراســتان گیالن در سال های اخیر 

شده است.
یکی از باغداران فندق در رودسر در گفت وگو با همشهری 
دراین باره می گوید: با ســختی زیاد محصول را تولید 
می کنیــم، اما زمان فروش، ســود چندانــی عایدمان 

نمی شــود. نرخ اولیه فندق پایین اســت و سود اصلی 
را واسطه ها می برند. درچند ســال اخیر چند کارخانه 
فراوری محصول فندق در شهرســتان رودســر ایجاد 
شده اســت، اما بهتر بود این کارخانه ها بیشتر باشند تا 
سود حاصل از فراوری و اشــتغال به مردم بومی اینجا 

برسد.
»علی ثابتی« می افزاید: هزینه حمل ونقل و 

برداشت ســنتی محصول برای کشاورز 
به صرفه نیســت، بــه همین دلیل 

مسئوالن باید برای برداشت فندق 
از باغ هــای ســنتی اقدام های 
ویژه ای انجام دهند. ازطرفی 
درخواســت وام به بانک ها 
می دهیم و این فرایند خیلی 
سخت و خسته کننده است. 
سال گذشــته قصد توسعه 
باغ خود را داشتم که به دلیل 

کاغذبازی های اداری، موفق 
به دریافت تســهیالت توسعه 

باغداری نشدم.
»محمود صابری« باغــدار دیگری 

از منطقه اشکورات اســت. او مهم ترین 
نگرانی کشــاورزان را بــروز ناگهانی آفت ها 

و ســرمای زورس می داند و می گوید: 
به تازگــی کارشناســان مرکــز 

تحقیقات اداره جهادکشاورزی، 
یک سری آموزش هایی درباره 
شــیوه های آبیاری و مبارزه 
با آفت ها به مــا ارائه دادند، 
اما بهتر اســت همزمان به 
کشاورزان کمک مالی شود 
تا بتوانند دراین زمینه بهتر 

عمل کنند و سامانه های کشت 
و باغداری خود را به روز کنند.

مقام نخست گیالن در تولید فندق 
با وجود همه مشکالت موجود در حوزه کشاورزی 

و توسعه باغداری، اما اســتان گیالن موفق شده است 
درســال های اخیر همچنان پیشــتاز تولید فندق در 
کشــور باقی بماند. مدیر امورباغبانی ســازمان جهاد 
کشاورزی گیالن، با اشاره به پیشــتازی این استان در 
تولید محصول فندق، به همشهری می گوید: گیالن با 
دارا بودن 19هزارو 436هکتار بــاغ و 85 درصد از بازار 
فروش، مقام اول تولید این محصول را در کشــور از آن 

خود کرده است.
»منوچهر پارســافر« می افزاید: پیش بینی می شــود 
در ســال جاری 59هزارو 200خانــوار گیالنی، بیش از 
21هزارتن فندق به ارزش اقتصادی هزارو100میلیارد 

تومان، از باغ های استان برداشت کنند.
وی ادامه می دهد: در سال های گذشته، هرسال حدود 
100هکتار افزایش تولید در سطح داشته ایم. در 2سال 
اخیر نیز با همکاری باغداران گیالنی، بیش از 413هکتار 

توسعه نهال و باغ دراین استان 
رقم خورده است. 

پارسافر تصریح می کند: فندق یکی از 5محصول شاخص 
اســتان گیالن است که برداشت و کشــت آن هرساله 
انجام می شود و همچنان درحال توسعه آن هستیم، اما 
آنچه ارزش اقتصادی این محصول را در کشور افزایش 

می دهد، ایجاد صنایع تبدیلی و ارزش افزوده است.

ضرورت توسعه صنایع تبدیلی 
مدیر امورباغبانی سازمان جهادکشاورزی گیالن درباره 
ضرورت توسعه صنایع تبدیلی دراین استان نیز می گوید: 
بخشی از تولید فندق، مصرف تازه خوری دارد یا به صورت 
آجیل مصرف می شود، اما فندق در حوزه شکالت سازی 
یا کره فندق و... هم کاربــرد دارد. می توان برای افزایش 
ارزش افزوده این محصول، نســبت به توســعه صنایع 
تبدیلی اقدام های اساســی تری انجام داد. هم اکنون در 
شهرستان های رودسر، املش و سیاهکل 6واحد صنایع 

فراوری محصول فندق درحال فعالیت هستند.

پارســافر ادامــه می دهد: 
مناطقی مانند ســیاهکل، 
املــش، تالش، رودســر 
و اشــکورات، رودبار، 
آســتارا و رضوانشهر 
ایــن  خاســتگاه 
هستند،  محصول 
چراکه فندوق در 
ارتفاعــات رشــد 

می کند.
وی درباره اقدام های 
انجام شده برای رفع 
مشکالت کشــاورزان 
فندق هم عنوان می کند: 
مشکالت کشــاورزان عموما 
در مواردی ازجملــه آبیاری باغ ها 
یا دریافت تسهیالت بانکی است که عنوان 
می کنند نیازمند همکاری بیشــتر نهادهای مربوط و 
بانک های عامل یا دیگر نهادها برای توسعه کشت این 
محصول هستند. برهمین اســاس ما هم به آنها کمک 
می کنیــم تا نهال ســالم و اســتانداردی تامین کنند. 
این درحالی است که ســازمان های مربوط باید تعامل 
بیشتری داشــته باشــند و در بخش ارائه تسهیالت و 
صدور مجوزهای موردنیاز برای توسعه صنایع تبدیلی، 

اقدام های الزم را انجام دهند.
مدیــر امورباغبانی ســازمان جهادکشــاورزی گیالن 
همچنین اضافه می کند: تشــکیل تعاونــی باغداران 
فندق در هــر منطقه، تدارک انبارهای مناســب برای 
نگهداری محصول، ایجاد نهالستان استاندارد و استفاده 
از ارقام مناســب گرده دهنده، توســعه صنایع مرتبط 
برای نگهــداری و فــراوری، آبیاری مناســب، هرس 
به موقع باهدف نوردهی مناســب و کاهش تعداد تنه ها 
از مهم ترین راهکارهایی است که در توسعه کشت این 

محصول نقش به سزایی دارد.

فندق های پر برکت گیالن 

   دوشنبه 28 تیر 1400 
شماره 8273 

نان بی کیفیت سر سفره بروجردی ها
این روزها که مشکالت مختلف ازجمله قطع مکرر برق، 
کم  آبی، گرانی کاالهای اساســی، گرمای بی سابقه و 
چالش هایی از این دســت، مردم را کالفه کرده است، 
کیفیت پایین نان مصرفی بروجردی ها نیز مزید بر علت شده تا یک 
نان خوش هم از گلوی آنان پایین نرود. کیفیت پایین نان مصرفی 
مردم دراین شهر سبب شــده این کاالی مصرفی مهم شهروندان، 
بیشتر از چند ساعت قابل استفاده نباشد و همین موضوع ضایعات و 

دورریز نان را در بروجرد بیشتر کرده است.
دراین میان برخی شهروندان و نانوایان بروجردی دلیل بی کیفیت 
بودن نان ها دراین شهر را استفاده از آرد باکیفیت نه چندان مطلوب 
می دانند؛ موضوعی که معتقدند سبب افزایش حجم ضایعات نان 

دراین شهر شده است. 

 مشکل از آرد است
خانم گودرزی یکی از شــهروندان بروجردی ساکن محله صفا، با 
نامناسب دانستن کیفیت نان دراین شــهر می گوید: بیشتر اوقات 
نان سنگکی که می خریم، کیفیت مناسبی ندارد. اکثر نانوایی های 
لواش پز نان باکیفیتی به دست مردم نمی دهند و پس از چند ساعت 

غیرقابل مصرف می شود. کیفیت بقیه نان ها هم بهتر از این نیست.
وی ادامه می دهد: به نظرم مشــکل از آرد اســت که سفید بوده و 
کیفیت ندارد. این آرد به صورت آزاد ازسوی نانوایان تهیه می شود و 
آن گونه که مشخص است، بر کیفیت آن نظارت های کافی اعمال 

نمی شود. 
گودرزی می افزاید: در شهر بروجرد کمبود نان نداریم، اما کیفیت 
پخت در تعداد قابل توجهی از نانوایی ها واقعا مناسب نیست. حال 
دلیل فنی آن چیست، من نمی توانم اظهارنظر کنم. اما همین قدر 
می توانم بگویم که نانی که مصرف می کنیم، کیفیت مناسبی ندارد 
و بخش زیادی از آن دورریز می شود. واقعا مانده ایم غم تهیه گوشت، 
برنج، مرغ و میوه گران را بخوریم یا مصرف نان بی کیفیت بروجرد 

را تحمل کنیم.

 نان های سنتی بی کیفیت
مریم نظامی، دیگر شهروند بروجردی ســاکن محله مدرس که از 

مناطق نسبتا مرفه نشین این شهر محسوب می شود هم می گوید: 
نانی که تهیه می کنیم، هم زود بیات می شود و هم معموال سیاه و 
سوخته است و در پخت آن دقت کافی صورت نمی گیرد. انواع نان ها 
همین وضعیت را دارد و از آن جایی کــه عادت به خوردن نان های 
فانتزی نداریم، مجبوریم نان های سنتی بی کیفیت را مصرف کنیم 

که دردسرهای خاص خود را دارد.
وی درباره اینکه همه محله های بروجــرد همین وضعیت را دارند 

یا نه، اظهار می کنــد: می توانم بگویم که تقریبا بیشــتر 
محله های شهر با چنین مشــکلی مواجهند، چراکه 

به نظرم مشکل از آرد اســت، نه نانوایی ها که حاال 
پایین شهر باشند یا باالی شهر. دوستان و اقوام ما 
که در مناطق باالتر یــا پایین تر از محله ما زندگی 

می کنند هم به کیفیت نان انتقــاد دارند و ناراضی 
هستند. این روزها گالیه از کیفیت نامناسب نان در 

بروجرد، ربطی به محــل زندگی ندارد و تقریبا 
می تــوان گفت به مشــکلی فراگیر تبدیل 

شده است.

 مشکل کجاست؟
انتقــاد شــهروندان بروجردی 

از کیفیــت نانی کــه مصرف 
می کنند درحالی اســت که 

برخــی نانوایان بروجردی 
از  مشــکل  معتقدنــد 
کیفیت آرد اســت. یک 
نانوای بروجردی دراین 
باره می گویــد: کیفیت 
آردی که در اختیار ما قرار 

می گیرد، چندان مناسب 
نیست. به دلیل نامرغوب بودن 

آرد، خمیر حاصل از آن هم سست 
می شود و این خمیر از انسجام الزم 

برای پخت نــان مرغــوب برخوردار 
نیست.

علی شــاهوردی ادامه می دهد: برای جلوگیری از 
سســتی خمیر، ناگزیر به افزودن نمک بیش ازحد 

استاندارد به آن می شــویم که این موضوع خود عاملی برای بروز 
مشکالت دیگری می شود. به عنوان مثال نمی توانیم وزن استاندارد 
موردنظر را رعایت کنیم. گالیه های شــهروندان هم براین اساس 

است.

 واکنش اداره غله
گالیه های مردم و برخی نانوایان بروجردی از کیفیت نامناســب 
نان دراین شهر درحالی مطرح می شود که برخی مسئوالن 
این شهرستان معتقدند مشــکل چندانی دراین حوزه 
وجود نــدارد. علی شــاهرودی، رئیــس اداره غله و 
خدمات بازرگانــی بروجرد معتقد اســت که این 
شهر ازنظر کیفیت نان، درسطح استان جزو 
بهترین هاســت و ســابقه پخت نان 
ســنگک این شهرســتان، درکل 

استان بیشتر است.
وی دراین بــاره می گوید: آرد 
مصرفــی در نانوایی هــای 
بروجرد تفاوت خاصی با 

بقیه آردها 

ندارد. این آرد به صورت شــبکه ای تهیه می شود؛ به این صورت که 
هرماه از طریق ســامانه ویژه، به ما اعالم می شود که آرد را از کدام 
شهرستان تهیه کنیم و تحویل نانوایی ها دهیم. حال ممکن است 
سامانه مربوط، کارخانه آرد دورود یا کارخانه ممتاز الیگودرز را اعالم 
کند. به تبع کل استان، ما هم از همین کارخانه ها و طی 3مرحله در 

ماه، آرد را خریداری و وارد می کنیم.
شاهرودی با بیان اینکه عده ای فکر می کنند آرد مرغوب و باکیفیت 
ویژه شــهرهای بزرگ یا شهرهای خاصی اســت، می افزاید: اصال 
این طور نیســت. حتی نانوا با ورود به سامانه و وارد کردن کد ویژه، 

می تواند آرد را خریداری کند.
این مسئول تأکید می کند: میزان سبوس گیری در هر نان متفاوت 
است. هر قدر سبوس بیشتر باشــد، کیفیت نان بیشتر است، اما 

در افکارعمومی تصور دیگری 
وجود دارد و مردم 

سفید  نان 

بدون ســبوس را باکیفیت تر می دانند. آرد تازه، مانند برنج تازه، 
موقع پخت سست و نامناسب عمل می آید و گاه این اتفاق افتاده 
و تعدادی از نانوایی ها به دلیل داشــتن آرد تازه، نتوانسته اند نان 
خوبی دست مردم بدهند. شاهرودی اضافه می کند: این موضوع 
مقطعی  اســت و وقتی آرد مدتی بماند و کهنه شــود، بهتر عمل 
می آید. مشکل این جاست که در بروجرد، براساس تقاضای مردم و 
به روز خریدن نان، نمی توان آرد تازه را برای مدتی در انبار نانوایی 

نگه داشت.

 تأیید فرماندار
توضیحات رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی بروجرد درحالی است 
که فرماندار ویژه بروجرد هم کیفیت نه چندان مناسب نان را دراین 
شهرستان تأیید می کند و حق را به شهروندان بروجردی می دهد.

دراین میــان اگرچه پیگیری هــای خبرنگار همشــهری برای 
گفت وگو با »احمد گودرزیان« بی نتیجه ماند، اما وی چندی قبل 
به خبرگزاری تسنیم گفته بود: »متأسفانه مدتی  است که با عدم 
کیفیت خوب نان در شهرستان بروجرد مواجهیم و مردم هم از این 

بابت گله مندند. ما هم این موضوع را تأیید کرده و حق را به 
همشهریان بروجردی می دهیم.«

وی همچنین اضافــه کرده بود کــه آرد مصرفی 
بروجرد از اســتان خوزستان تامین می شود 

و همین موضوع، ســبب اعتراض مردم 
شده است، چراکه معتقدند این آرد از 

کیفیت باالیی برخوردار نیست 
و با آرد مصرفی اســتان و 

شهرســتان بروجرد 
متفاوت است.

فاطمه کاظمی
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

 ساحل زیبای دیر در استان بوشهر
عکس:پرهام هوشمند

حدود 85درصد از فندق کشور در استان گیالن برداشت می شود 
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شهروندان و نانوایان بروجردی معتقدند آرد مورداستفاده 
دراین شهرستان کیفیت مطلوبی ندارد
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