
 پیام  رهبر معظم انقالب
 به مدال آوران كشورمان

نگاه
زهرا نژادبهرام؛ عضو هيأت رئيسه شوراي پنجم شهر تهران 

صداي جنــگ و تنش هــاي منطقــه اي، تعارضات 
سياسي منطقه اي و بحران هاي اجتماعي و مشكالت 
اقتصادي بــه همراه خشكســالي و تنش هاي آبي در 
 ســايه بيماري خطرناك كوويد -19 ، ايران امروز را

 به رنج آورده است. 
رنج اقتصادي بسياري، از هموطنان در كنار رقابت هاي سياسي و آتش سوزي هاي 
پراكنده و گســترده در جنگل ها و مراتع كه كشور را درگير ساخته به همراه رنج از 
دست دادن خواهران و برادران دستمايه اي شد كه قلم را در روز خبرنگار به نشانه 

احترام و بزرگداشت شما عزيزان به حركت درآورم. 
امروز كه به واسطه شــهادت محمود صارمي در افغانستان، روزخبرنگار نامگذاري 
شده فرصتي است تا بار ديگر به ياد بياوريم تالش و كوشــش خواهران و برادران 
خبرنگارمان را كه در اين دوره ســخت صداي بلند مردم هستند، صدايي كه قلم 
پژواك آن را روي كاغذ و صفحه مونيتور منعكس مي كند تا جهان و جهانيان بدانند 

كه پويايي يك جامعه در گرو حركت فعاالنه و مسئوالنه آنان است.
كســاني كه به رغم همه دشواري ها و كاســتي ها دســت از قلم برنمي دارند و در 
بحران ها در كنار مردم و در شادي ها در پشــت سر آنها صدايشان را بلند مي كنند. 
زنان و مرداني كه با توجه به بحران اقتصادي دست از قلم نكشيدند و همچون كوه 
ايستاده اند؛ چراكه آنان فقط خبرنگاري را فعاليت اقتصادي و شغل نمي دانند؛ آنان 
دغدغه حيات دارند و مردم؛ آنان دغدغه توسعه دارند و گشايش كار ها؛ آنان دغدغه 
سالمت دارند و محيط زيست؛ آنان دغدغه منافع ملي دارند و امنيت محيط زيست؛ 

آنان تب سنج جامعه هستند.
آنان به همه  چيز نيك مي نگرند تا راهي براي بهبود جست وجو شود؛ آنان به مردم 
آرامش مي دهند چراكه وقتي مردم احساس كنند صداي آنها شنيده مي شود تسلي 

مي يابند.
دراين ميان زنان خبرنگار بيش از مردان در معرض مشــكالت ناشي از كسب خبر 
و انتشار و... هستند. نگاه پدرساالري حاكم بر روابط اقتصادي، سياسي و فرهنگي 
جامعه منجر به آن شده كه اين رويكرد در نهاد توسعه يافته اي چون مراكز خبري 
و نشريات نيز مشاهده شــود. كم توجهي به شــرايط ارتقاي زنان در تحريريه ها و 
بي توجهي به ارتقای دستمزدها در كنار پايين بودن امنيت شغلي 3دسته مشكلي 
است كه زنان خبرنگار را هرروز بيش از روز پيش در معرض سختي و دشواري قرار 

مي دهد.
خبرنگاري يك عشق است كه برخاسته از يك نياز براي تحقق اين عبارت حضرت 
سعدي كه بر ســردر ســازمان ملل نيز نقش بســته و آن اينكه: بني آدم اعضاي 

يكديگرند، كه در آفرينش ز يك گوهرند 
 چون عضوي به درد آورد روزگار، دگر عضو ها را نماند قرار 

آري در اين ميانه عشــق و زندگي خبرنگاران زن به دليل هويت خاص ناشــي از 
جنســيت بيش از برادران خود درگير موضوعات خبري مي شــوند و بيش از آنها 
نيازمند حمايت هســتند؛ چراكه آنها تنها خبر نمي نويســند بلكه با خبر زندگي 

مي كنند و دغدغه بهبود شرايط سوژه را دارند.
زندگي خبري خبرنگاران زن برگرفته از تجربه زيسته آنهاست، آنها مي دانند كه در 
دنياي پر پيچ و خم زندگي، صداي خبرنگاري، تنها صدايي است كه خوب شنيده 

مي شود، هر چند شرايط كاري مطلوب نيست اما نمي توان از آن دور شد!
هر چند درآمد مطلوبي ندارد و شايد بيش از ساير مشاغل با موازين خط فقر همراه 

است اما نمي توان از آن دور شد !
هر چند فرصت ارتقای شغلي و ســردبيري و مديرمسئولي و 
دبير سرويسي در آن بسيار كم است اما نمي توان از آن دور شد !

هر چند امنيت شغلي در آن بسيار پايين است و هر آن امكان از دست رفتن شغل 
وجود دارد اما نمي توان از آن دور شد !

رنج مضاعف زنان خبرنگار
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به دنبال دارو

 نقشه های مركز ملی پيش بينی و مديريت بحران مخاطرات وضع هوا
از احتمال تداوم كم بارشی و خشكسالی در پاييز امسال  خبر مي دهد

گزارش ميداني همشهري از چندين داروخانه منتخب تهران، از ايجاد بازار دارويي جديدي حكايت دارد

سرایت خشکسالی 
به پاییز 

 اهالی مطبوعات در روز خبرنگار از موانع
مشكالت، بيم ها  و اميدهای روزنامه نگاری در ايران می گويند

از رنجي كه مي بريم
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يادداشت
سعید اركان زاده يزدي؛ روزنامه نگار

خود خبرنگارها بهتر از هر كسي مي دانند كه تبريك 
روز خبرنگار، به ترتيبي كه در اين سال ها گفته مي شود، 
شــنيدن ندارد. روزنامه نگارها در تمام روزهاي قبل و 
بعد از روز خبرنگار، شــاهد گرفتاري هاي بي شماري 
در كاركردن هستند اما روز خبرنگار كه فرا مي رسد، بسياري از خود همان كساني 
كه براي خبرنگارها گرفتاري درست مي كرده اند دنبال تبريك گفتن به آنهاهستند. 
بنابراين هميــن روز خبرنگار بهانه خوبي اســت براي اينكه نگاهــي به وضعيت 
روزنامه نگاري و رســانه هاي حرفه اي در ايران بيندازيم و نشــان بدهيم كه اوضاع 

رسانه ها، و به تبع آن، شرايط خبرنگارها خوب نيست.
وضعيت راكد و رو به افول مطبوعات، منحصر بودن راديو و تلويزيون به ســازمان 
صداوسيما و محدوديت هاي زيادي كه براي تلويزيون هاي اينترنتي درست مي شود، 
وابستگي خبرگزاري ها به انواع و اقســام نهادهاي دولتي و عمومي و پيروي آنها از 
سياست هاي ارگان هاي وابسته، مشكالت حرفه اي مربوط به پلتفرم هاي اينترنتي 
خبري و آخرين مورد، طرح صيانتي كه در مجلس تدارك ديده شده، همه و همه 
نشان از اين دارد كه اوضاع نظام رسانه اي در كشــور خوب نيست. نظام رسانه اي 
در ايران به شدت درگير محدوديت هاي محتوايي و كاســتي هاي حرفه اي است. 
سياستگذاران دولتي و حاكميتي اين حوزه درســت در زمانه اي كه سازوكارهای 
رسانه اي به واسطه فناوري هاي ارتباطي از اساس متحول شده است، تصور مي كنند 
همچنان مي توانند با ذهنيت صــدور مجوز و ابالغ بخشــنامه هاي بايد و نبايد به 
رسانه ها، جلوي انتشــار اخبار و اطالعات را بگيرند. از سوي ديگر، بيشتر صاحبان 
مؤسسات رسانه اي هنوز روش هاي مديريت ســنتي و غيرحرفه اي را در رسانه ها 
دنبال مي كنند و طبيعي اســت كه نتوانند به نتيجه درخشــاني برسند. بنابراين 
2دهه است كه رسانه هاي حرفه اي كه نام و نشان روشن و مشخصي دارند محدود 
و محدودتر مي شوند اما رسانه هايي كه ريشه ها و منابع مالي و سياسي آنها روشن 

نيست بيش ازپيش جاي آنها را مي گيرند.
نتيجه ســختگيري بيش از حد به رســانه هاي حرفه اي ايران اين شــده است كه 
كاركنان حرفه اي آنجا را ترك مي كنند چون ديگر فضاي كار حرفه اي را نمي يابند 
و مخاطبان آنها نيز، كه نمي توانند نيازهاي خود را با رســانه هاي رســمي برطرف 
كنند، به سوي ساير رسانه ها مي روند. بنابراين آنچه افكار عمومي را شكل مي دهد 
رسانه هايي غيرحرفه اي هستند كه مخاطبان را بر موج هاي هايل هر روز از سويي 
به سوي ديگر پرتاب مي كنند. شــايد سياستگذاران رســانه اي نيز در كوتاه مدت 
تصور مي كردند چنين وضعيتي خيلي هم بد نيســت و از دردسرهاي رسانه هاي 
سمج و دست وپاگير راحت شــده اند اما بعدتر، در بحران هايي كه سراغ شان آمد، 
مشخص شد كه رســانه هاي محدودشــده ديگر نمي توانند افكار عمومي را قانع 
 كنند و مردم ديگر به حرف رســانه هاي رســمي گوش نمي دهند و به آنها اعتماد

 ندارند.
مشكل خبرنگارها اين است كه خودشان مي خواهند كار كنند و اتفاقاً براي انعكاس 
مشكالت جامعه بسيار راغب و باانگيزه اند اما ساختار حقوقي رسانه ها طوري است 
كه به شدت آنها را محدود و دلزده مي كند تاحدي كه بعد از چند سال، خبرنگارها 
بايد بيشترين ســعي و انرژي خود را بگذارند تا روحيه كارمندي و محافظه كاري و 
خودسانسوري بر كارشان حاكم نشود. سرخوردگي ناشي از تضاد آنچه خبرنگاران 
از كار خود انتظار دارند و آنچه در عرصه عمل محقق مي شود، مثل خوره انگيزه ها 
و اشــتياق هاي حرفه اي را تحليل مي برد و اين نقطه ضعف اصلي روزنامه نگاري در 
ايران اســت. وانگهي، خبرنگاران در كنار تحليل رفتن انگيزه هاي حرفه اي، شاهد 

فشار اقتصادي هرچه بيشتري هم هستند. وقتي رسانه هاي 
حرفه اي محدود شوند تا جايي كه مخاطبان خود را از دست 

بدهند، ديگر كسب وكارشان رونقي ندارد و ضعف اقتصادي رسانه ها باعث كاهش 
درآمدهاي روزنامه نگاران مي شود. 

تبريك روز خبرنگار؟
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 تعداد زيادي از اهالي شهر زرنج افغانستان بعد از حمله نیروهاي طالبان
 به پايانه مرزي میلك  در ايران پناه آورده و برخي از آنها فعال در اردوگاهي  اسکان داده شده اند

در پناه ايران

صفحه4

صفحه10

6

 فضا های باز شهر 
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رهبری

بهارستان

پيام به مدال آوران كاروان ورزشي 
ايران در المپيك ۲۰۲۰ توكيو

با پایان كار كاروان ورزشي ایران در المپيك2020 توكيو، حضرت 
آیت اهلل خامنه اي در پيامي از مدال آوران كشورمان تشکر كردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني مقام معظم رهبري، متن پيام رهبر 

انقالب اسالمي به این شرح است:
بسمه تعالي

از مدال آوران المپيك كه با تالش خود ملت ایران را خوشــحال 
كردند، تشکر مي كنم.

سيدعلي خامنه اي
1۶ مرداد1400

رونمايي از مردان دولت سيزدهم 
تشکيل كابينه فراجناحي وعده انتخاباتي سيد ابراهيم رئيسي بود حال 

باید دید كه تعامل بهارستان و پاستور سبب تحقق این گام مي شود؟ 

كابينه ســيزدهم امروز رونمایي مي شــود؛ كابينه اي كه قرار است 
»فراجناحي« باشد و رئيس جمهور نيز دولت ســيزدهم را »دولت 
وفاق ملي« خوانده است. ســيدابراهيم رئيسي در روز تحليف وعده 
داد كه در نخستين فرصت ليست وزراي پيشنهادي دولت به مجلس 
ارائه مي شود. حاال طبق گفته هاي اعضاي هيأت رئيسه مجلس امروز 
مشخص مي شــود كه وعده ها تا چه اندازه در چينش كابينه محقق 
شده. تا پيش از این هم تب گمانه زني ها درباره اعضاي دولت سيزدهم 
داغ بوده و كليدواژه هاي تکراري هم در این گمانه ها مطرح شده است. 
نگاهي به فهرست هاي احتمالي نيز نشــان مي دهد كه تقریبا همه 
گزینه ها از ميان اصولگرایان و چهره هاي نزدیك به این جریان انتخاب 
شده اند. هر چند كه گفته مي شود دست كم 2 وزیر دولت دوازدهم نيز 
در مسئوليت خود ابقا خواهند شد و این گمانه درباره رئيس فعلي بانك 
مركزي نيز وجود دارد. جاي خالي زنان اما در كابينه سيزدهم و حتي 
فهرست هاي احتمالي پررنگ است و گویا باید مرضيه وحيددستجردي 

را همچنان تنها وزیر زن در تاریخ جمهوري اسالمي قلمداد كرد.

كابينه فراجناحي؛ شعار يا واقعيت؟
تاكنون نام چند تــن از وزرا و مدیران دولــت احمدي نژاد به عنوان 
گزینه هاي احتمالي وزارتخانه هاي نفت و اقتصاد، ورزش و كشــور 
مطرح شده اســت. براي وزارت خارجه كه با توجه به مذاكرات وین 
و توافق هسته اي مي تواند از اهميت ویژه اي برخوردار باشد نام یك 
چهره نزدیك به علي الریجاني و یکي از سفراي سابق ایران به ميان 
آمده است.  انتخاب وزیرخارجه از این جهت حائز اهميت است كه 
مي تواند نخستين پيام ایران براي تعيين راهبرد دیپلماسي در دولت 
سيزدهم تعبير شــود. در این ميان برخي فعاالن سياسي اصولگرا 
نيز از فراجناحي بودن دولت سيزدهم سخن گفتند و احتمال باقي 
ماندن چند وزیر دولت دوازدهم نيز مطرح شده است؛ رویه اي كه در 
دولت هاي پيشين سابقه نداشته است. البته شنيده شده كه رئيسي 
نيز تنها 2 وزیر دفاع و راه و شهرســازي دولت را در سمت خود ابقا 
مي كند. البته نکته دیگر اینجاست كه مجلس طرحي براي تفکيك 
وزارت راه و شهرسازي به 2 وزارتخانه حمل ونقل و مسکن و شهرسازي 
ارائه داده كه نمایندگان به فوریت بررسي آن نيز رأي داده اند. درصورت 
تصویب این طرح در آینده رئيسي باید وزیر دیگري را هم براي تصدي 

مسئوليت به مجلس معرفي كند.

كوچ از بهارستان به پاستور
همچنين پيش بيني مي شود از ميان نمایندگان مجلس نيز كه نقش 
پررنگي در ستادهاي انتخاباتي ریاســت جمهوري 1400داشتند 
چند تن راهي دولت شــوند كه در این ميان یکــي از كاندیداهاي 
ریاست جمهوري و نماینده فعلي مجلس نامش بيش از دیگران براي 

تصدي وزارت بهداشت شنيده شده است.  

 غالمحسين محسني اژه اي 
یك روز پس از انتشار خبر قضايی

دســتور احتمــال آزادي 
مشروط تعدادي از محکومان امنيتي به 
دادستاني تهران به زندان اوین رفت تا با 
این محکومان هم دیــدار كند؛ دیداري 
سرزده كه ســومين بازدید سرزده او در 
35روز پــس از انتصابــش به عنــوان 

قاضي القضات محسوب مي شود.
این بازدید رئيس دستگاه قضا در حالي 
صورت گرفت كــه بازدیــد از بندهاي 
امنيتي زندان اوین در ســال هاي اخير 
چندبار خبر ساز شد. چنان كه بهمن9۶ 
و پــس از اعتراضات دي ماه آن ســال، 
نمایندگان تصميــم به بازدیــد از این 
زندان گرفتند كــه در نهایت پس از فراز 
و فرودهاي فراوان دیدارشان به جمعي 
از اعضاي كميسيون قضایي محدود شد.

 امري كه در سال97 و پس از اعتراضات 
آبــان به رغــم تالش هــاي نمایندگان 
فراكســيون اميد و نيز موافقــت اوليه 
سيد ابراهيم رئيسي، محقق نشد. گرچه 
چند ماه بعــد نمایندگان كميســيون 
حقوقي و قضایي مجلس موفق به بازدید 

شدند.
به هــر روي این بازدید محســني اژه اي 
در حالــي اهميــت مي یابد كــه حدود 
2هفته پيش هم ضمن دیدار با تعدادي 
از خانواده هاي محکومــان ناآرامي هاي 
آبان98، از دادســتان تهران خواست با 
بررسي فوري پرونده این نوع محکومان، 
زمينه آزادي و بخشــودگي افراد واجد 
شــرایط را فراهم كند . محســني اژه اي 
همچنين در حاشيه این دیدار در تماس 
تلفني با رئيس  كل دادگســتري استان 
خوزستان دســتور داد هر چه سریع تر 
زمينه آزادي كســاني را كــه در جریان 

اتفاقات اخير این اســتان، صرفا به خاطر 
اعتراض تحت نظر قرار گرفته اند، فراهم 
كند. علي القاصي مهر،دادستان عمومي 
و انقالب تهران هم 2روز قبل در تشریح 
دستور رئيس دستگاه قضا اعالم كرد كه 
ریاست قوه قضایيه اخيرا درباره زندانيان 
امنيتي دســتور ویژه اي صادر كرده كه 
وضعيت این افراد بررسي شود تا در مورد 
كساني كه استحقاق كمك دارند و اصالح 
شدند و توبه كردند از نهادهاي ارفاقي و 
همچنين از عفو و آزادي مشروط استفاده 

شود.

در بازديد اژه اي از زنــدان اوين چه 
گذشت؟

رئيــس قــوه قضایيــه عصــر جمعه 
در بازدیــد ســرزده از زنــدان اوین از 
بخش هــاي مختلف این زنــدان به ویژه 
هر 3 بند امنيتــي آن )بند هاي دو الف 
- 209 - 241( بازدید كــرد و با برخي 
از متهمان بازداشــت موقــت به صورت 
چهره به چهره بــه گفت وگو پرداخت. به 
گــزارش ميزان، رئيس قــوه قضایيه در 

مدت حضور خود در زندان اوین، عمدتا 
با »متهمين بازداشت شــده تحت قرار 
تامين« به صورت چهره به چهره دیدار و 
گفت وگو كرد. محســني اژه اي به هنگام 
حضور در بند هــاي امنيتي زندان اوین، 
تعداد روز هاي بازداشــتي متهمان را از 
آنها جویا و در همين زمينه خواستار ارائه 
توضيحات الزم از سوي مقامات قضایي 

و ضابطين شد.
وي همچنين در گفت وگــوي چهره به 
چهره با متهميــن از نوع اتهــام، مدت 
بازداشــت موقت و شــرایط بهداشتي و 
غذایي زندان ســؤال كرد. در جریان این 
بازدید تعدادي از متهمين تقاضا كردند 
به تنهایي با رئيس قوه قضایيه گفت وگو 
كنند كه قاضي القضات در خلوت با آنها به 

گفت وگو نشست.
رئيس قوه قضایيه در ادامه در مورد یکي 
از پرونده هاي مهمي كه اخيرا تشــکيل 
شده و ۶نفر بازداشــتي دارد، با قاضي و 
كارشناسان پرونده كه به فوریت به زندان 
دعوت شده بودند، به صورت تفصيلي به 

گفت وگو پرداخت.

بازديدسرزدهقاضيالقضات
ازبندهايامنيتيزنداناوين

اژه ای در سومين بازدید سرزده خود به اوین رفت و با محکومان امنيتي گفت وگو كرد

جايخاليامضايآيتاهللآمليالريجاني
مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري اگرچه ۱۲مردادماه در حســينيه امام خميني)ره( برگزار شد، اما اعتبارنامه سيد 
ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور جديد يك امضا كم داشت. در ادوار اخير رياست جمهوري تصوير اعتبارنامه حسن روحاني، 
رئيس جمهور سابق با ۱۲امضا منتشر شده بود. آيت اهلل صادق آملي الريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو 
فقهاي شوراي نگهبان پاي اعتبارنامه ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور جديد را امضا نكرد. سايت شوراي نگهبان قبل از ظهر 
دوشنبه ۱۱مرداد تصاوير اعضاي شوراي نگهبان را در حال امضاي اعتبارنامه رئيس جمهور جديد منتشر كرد. با اين حال، 
جزئيات تصاوير جاي خالي امضاي آيت اهلل آملي الريجاني و غياب شخص او را در اين تصاوير روايت مي كرد. طحان نظيف، 
سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري روز شنبه  خود اين مسئله را تأييد كرد و گفت: اعتبارنامه ابراهيم رئيسي، 
رئيس جمهور جديد بدون امضاي آملي الريجاني به رهبر معظم انقالب ارسال شده است. آملي الريجاني، يكي از منتقدان 
اصلي ردصالحيت هاي شوراي نگهبان در اين دوره از انتخابات بود. او با وجود عضويتش در اين شورا ۴خردادماه در رشته  
توييت هايي نوشت: »از نخستين حضور اينجانب در شوراي نگهبان در سال۱۳۸۰، قريب به ۲۰سال مي گذرد. در تمام اين 
مدت، از شوراي نگهبان دفاع كرده ام؛ حتي در سال هايي كه در قوه قضاييه بودم، اما هيچ گاه تصميمات شورا را تا اين حد 

غيرقابل دفاع نيافته ام؛ چه در تأييد صالحيت ها و چه در عدم احراز صالحيت ها.«

ث
مک

یك ماه و نيم پس از انتخابات ریاست جمهوري 
شورای 
ســيزدهم شــوراي نگهبان از ارسال علت نگهبان

ردصالحيت علي الریجاني، رئيس ســابق 
مجلس به او حسب درخواستش خبر داده و الریجاني نيز 
گفته مهر محرمانه را از روي آن بردارند تا براي مردم منتشر 
كند.مناقشه علي الریجاني و شوراي نگهبان با اعالم اسامي 
نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري در چهارم خردادماه و 
ردصالحيت بسياري از چهره هاي شناخته شده شروع شد. 
او از شــوراي نگهبان در چند مرحله درخواست كرد علت 
ردصالحيتش را اعــالم كننــد. چند هفته پــس از این 
درخواست در جریان نشســت خبري روز گذشته طحان 
نظيف، سخنگوي جدید شوراي نگهبان مشخص شده علت 
ردصالحيت به علي الریجاني اعالم شده است. نظيف درباره 
درخواست الریجاني براي شفاف سازي دالیل رد صالحيتش 
به ایلنا گفت: مواردي را كه آقاي الریجاني درخواست دادند 
به ایشان منعکس شده است. الریجاني نيز در نامه سوم خود 
طي 3ماه اخير به شوراي نگهبان نوشت: »شوراي محترم 
نگهبان، با سالم؛ احتراما سخنگوي محترم آن شورا فرمودند 
دالیل عدم احراز اینجانب را اعالم كرده اید.متأسفانه نامه اي 
كه اخيرا براي اینجانب ارسال فرمودید با مهر محرمانه است 
كه از طریق اینجانب به دليل محرمانگي قانونا قابل انتشار 
نيست؛ مرحمت فرمایيد مهر محرمانه نامه را حذف نمایيد 

تا بتوانيم نامه شورا را براي اطالع عمومي علني نمایيم.«

او 22خردادماه حــدود یك هفته مانده بــه انتخابات در 
بيانيه كوتاهي خطاب به اعضاي شــوراي نگهبان نوشت: 
» از شوراي محترم نگهبان خواهشمندم بين خود و خدا 
با توجه به اثبات كذب بودن گزارش هاي داده شده به آن 
شورا در رابطه با بنده و خانواده ام در جریان بررسي احراز 
صالحيــت  نامزدهاي انتخابات ریاســت جمهوري، كليه 
دالیل عدم احراز صالحيــت اینجانب را بــدون هرگونه 
پرده پوشــي به صورت رســمي و عمومي اعالم فرمایيد. 
حداقل به اجراي سياست  كلي مصوب رهبر معظم انقالب 
در باب پاســخگویي آن شــورا عمل نمایيد.«  عباسعلي 
كدخدایي، ســخنگوي وقت شــوراي نگهبان همان روز 
در تویيتي جواب الریجانــي را داد و نوشــت: » احراز و 
عدم احراز صالحيت داوطلبان ریاست جمهوري براساس 
اسناد و مدارك كافي و قابل اعتماد انجام پذیرفته و براي 
اعتراض به عدم احراز صالحيت و انتشار عمومي دالیل آن 
در قانون انتخابات ریاســت جمهوري حکمي پيش بيني 
نشده است.« این پاســخ بيانيه دوم رئيس سابق مجلس 
در همان روز را به همراه داشــت. بيانيه دوم در قالب یك 
نامه سرگشــاده به شوراي نگهبان منتشــر شد و در بند 
نخســت آن آمده بود: »سياســت هاي كلي ابالغي رهبر 
معظم در باب انتخابات صراحت دارد كه شوراي نگهبان 
موظف به پاســخگویي مکتوب درخصوص دالیل ابطال 
انتخابات و ردصالحيت داوطلبان درصورت درخواســت 
آنان است. لذا ضوابط روشــن فوق الذكر در این امر وجود 
دارد و عبارت عدم پيش بيني حکمــي در قانون انتخابات 
بهانه و آدرس غلط است.« طحان نظيف درباره اعالم دالیل 
ردصالحيت هاي ریاســت جمهوري گفت: بعضي افراد به 
شوراي نگهبان مراجعه كردند و بعضي هم غير از مراجعه 
حضوري پاسخ گرفتند و شوراي نگهبان هر پاسخي داشته 

شــده امــا باشــد اعالم مي كند و تا اینجا هم اعالم 
اینکه دليل 
ز  عدم احرا
بــوده  چه 
از آنجــا كــه 
آرا مخفي بــوده ما 
هم نمي دانيــم و دليل 
عدم اعــالم عمومي رد 
صالحيت هــا نيــز این 
اســت كه منع شرعي و 
قانوني داریم و نمي توانيم 

آنها را اعالم كنيم. 

 چرا ماجرای ردصالحیت
علی الریجانی سربه مهر است؟

تخت روانچي: اسناد نقش داشتن ایران در حمله به كشتي مرسر استریت جعلي است 

   نبايد از فضاي مجازي بترسيم
آیت اهلل عبداهلل جوادي آملي، از مراجع تقليد، گفت: اگر آدم 
درستي باشيم، نباید ترسي از فضاي مجازي داشته باشيم. به 
گزارش ایلنا، این مرجع تقليد با انتشار یك مطلب در شبکه 
اجتماعي تویيتر، آورده است: اگر واقعا ما آدم درستي باشيم، 
ترسي نداریم كه فضاي مجازي چه چيزي را مي خواهد منتشر 
كند. اگر كسي چيزهاي دروغي را منتشر كرد، محاكمه بشود 
اما ما اگر با طهارت زندگي كنيم، از دنياي مجازي باكي نيست.

  ديدار فرمانده  حشد الشعبي با شمخاني
علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي دیروز در دیدار 
فالح الفياض، فرمانده  حشد الشــعبي عراق، ضرورت حفظ و 
تقویت  حشد الشعبي عراق و لزوم هماهنگي و هم افزایي این 
نيروي توانمند مردمي با ارتش این كشور را مورد تأكيد قرار 
داد و تصریح كرد: وحدت و انســجام مردم، دولت و نيروهاي 

مسلح عراق زمينه ساز امنيت پایدار در این كشور خواهد بود.
به گزارش ایرنا، وي انتخابات آتي در عراق را ميدان مهمي براي 
تداوم مردم ساالري و تثبيت نقش مؤثر سياسي مردم عراق در 
تعيين سرنوشت خود ذكر كرد و گفت: هوشمندي و انسجام 
گروه هاي سياسي، دیني و قومي یکي از الزامات اجتناب ناپذیر 
در برگزاري انتخاباتي سالم و جلوگيري از دخالت بيگانگان در 

این فرایند مهم سياسي در عراق است.

  دولتمــردان كابينه دوازدهــم ممنوع الخروج 
مي شوند؟

نایب رئيس كميســيون حقوقي و قضایي مجلس با اشاره به 
پایان بررسي هاي طرح ممنوعيت خروج مسئوالن از كشور، 
درخصوص ممنوع الخروج بودن مســئوالن دولت دوازدهم با 
توجه به این طرح، اعالم كرد كه قطعا مشمول مي شوند. حسن 
نوروزي به ایسنا گفت: این طرح براي مسئوالن و مدیران كشور 
مسئوليت سازي  مي كند، معتقدیم این كار باید انجام شود تا 

نسبت به بيت المال مسئوليت سازي  كنيم.

روي خط خبر 

آخرين تحوالت پرونده كشتی مرسر  استريت

اجازهنميدهيمصحنهنبردپيرامونخودمانباشد
تهديدات مكرر اسرائيل و حاميان او به ويژه انگليس در اين موضوع عليه كشورمان واكنش  هايي را در بين چهره هاي 
نظامي و دفاعي كشور به دنبال داشته است، ازجمله اينكه سردار امير علي حاجي زاده، فرمانده نيروي هوافضاي 
سپاه به ادعاي دست داشتن ايران در مورد هدف قرار گرفتن كشتي متعلق به رژيم صهيونيستي و تهديدهاي اخير 
مطرح شده از سوي سران اين رژيم واكنش نشان داده و گفته  كه ايران امتحان پس داده است و نيازي به آزمايش 
مجدد ندارد؛ اگر دوست دارند، ايران را آزمايش كنند. وي گفت: آنها پيش از اين ما را آزمايش كرده اند و مي دانند كه با 
چه پاسخي روبه رو خواهند بود؛ ما هم قدرت و هم اراده به كارگيري از قدرت را داريم، بنابراين بدانند كه اگر بخواهند 

جسارتي ]عليه جمهوري اسالمي ايران[ بكنند، حتما جواب سختي خواهيم داد و آنها چنين غلطي نخواهند كرد.
به گزارش مهر، سردار ابوالفضل شكارچي، سخنگوي ارشد نيروهاي مسلح نيز با بيان اينكه اگر بخواهيم با دشمنان 
تقابل داشته باشيم ، اجازه نمي دهيم صحنه نبرد پيرامون خودمان باشد، اعالم كرده است كه دشمنان همزمان با 
مراسم تحليف جنگ رسانه اي عليه ايران را آغاز كردند و امروز هم به دنبال سندسازي براي اقدامات خود هستند. 
بر همين اساس است كه امروز آمريكايي ها عنوان مي كنند قطعاتي از پهپادهاي ايران را از آب خارج كردند؛ اين براي 

آنها سند مي شود ولي اين سند در كدام آزمايشگاه تشخيص داده شده كه متعلق به ايران است.

  ماجراي جنجال سازي  اسرائيل عليه 
ایران بر ســر حادثه نفتکش اش در گزارش

دریاي عمان همچنــان ادامه دارد، 
به ویژه اینکه با همراهي گروه 7 و آمریکا با ادعا هاي 
تل آویو بحث به شــوراي امنيت سازمان ملل هم 
كشيده شده است؛ روندي كه موجي از واكنش ها را 

از سوي مقامات كشورمان به دنبال داشته است.
در آخریــن واكنش هــا، مجيــد تخت روانچي، 
سفير كشورمان در ســازمان ملل متحد ادعاهاي 
مطرح شده در مورد نقش داشتن ایران در حمله به 
كشتي مرسر استریت را رد كرده و اسناد ارائه شده 
در این مورد را جعلي خوانده است. او تأكيد كرده 
است كه اســرائيل و حاميان آن كشور، اطالعات 
جعلي در مورد حوادث اخير ارائه كرده اند. او افزوده 
است كه ما این ادعاها را به شدت رد مي كنيم. شوراي 
امنيت بایستي با ماجراجویي اسرائيل در منطقه 
برخورد كرده و فریب و جعل ســازي  هاي آن را رد 
كند. زهرا ارشادي، سفير و معاون نمایندگي دائم 
جمهوري اسالمي ایران در سازمان ملل نيز پيش 

از این، در حاشيه نشســت شوراي امنيت سازمان 
ملل در جمع خبرنگاران گفته اســت كه این رویه 
هميشگي و معمول رژیم اسرائيل است. هدف آن 
نيز منحرف كردن افکار عمومي جهان از جنایات 
این رژیم و اقدامات غيرانساني آن در منطقه است. 
سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه هم 
در واكنش به این اتهامات و همچنين بيانيه وزراي 
امور خارجه كشورهاي گروه7 اعالم كرده است كه 
بيانيه بي اساس وزراي خارجه گروه7 و نماینده عالي 
سياست خارجي اتحادیه اروپا  كه طي آن اتهامات 
بي اساسي را متوجه جمهوري اسالمي ایران كرده 

است، به شدت محکوم مي كنيم.
اگرچه رژیم صهيونيســتی و همراهانش ســعي 
در اقناع شوراي امنيت ســازمان ملل براي صدور 
بيانيه اي در محکوميت ایران در این ماجرا داشتند، 
اما ساعتي پس از واكنش صریح یك منبع سازمان 
ملل به شبکه روســي »آرتي« گفته است برخي از 
اعضاي شــوراي امنيت براي حمایــت از ادعاهاي 
انگليس در نشست اخير خود درباره حمله به كشتي 

صهيونيستي آمادگي نداشتند. به گزارش فارس، او 
افزوده شوراي امنيت معتقداست كه تحقيقات مستقل 
در این خصوص الزم است. پيش از این گروه 7 با صدور 
بيانيه اي مدعي شده اند كه رفتار ایران در كنار حمایت از 
نيروهاي نيابتي، صلح و امنيت جهان را تهدید مي كند. 
بنيان بيانيه گروه 7 ادعا ها و اســناد ارائه شده از سوي 
اسرائيل بود. همگام با اسرائيل، دولت انگليس نيز در این 
ماجرا مشغول طرح ادعا عليه ایران است و مدعي شده  
كه حمله توسط پهپاد شاهد 13۶ انجام شده كه تنها 
در ایران ساخته مي شود. در كنار انگليس، فرماندهي 
مركزي ایــاالت متحده آمریکا هم با انتشــار نتيجه 
تحقيقاتش، انگشت اتهام را به سوي ایران گرفته است.

حادثه مرسر در درياي عمان چه بود؟
نفتکش مرسر اســتریت كه تحت مدیریت شركت 
زودیاك اسرائيلي است، پنج شنبه گذشته در نزدیکي 
سواحل عمان در آب هاي آزاد هدف قرار گرفت و در 
این آتش سوزي یك شهروند روماني و یك شهروند 
بریتانيایي كشته شدند. از همان آغاز اسرائيل انگشت 

اتهام را به سوي تهران نشانه گرفت.
همراه با اسرائيل، آمریکا مدعي شده بود كه اطمينان 
دارد ایران مرتکب این حمله شــده و بریتانيا هم در 
موضعي كشــورمان را متهم به  دست داشتن در این 
اقدام كرده بود؛ اقدامي كه هربار با تکرار آن از سوي 
اســرائيل و حاميان بين المللي اش از سوي مقامات 
كشور مان رد شده است. در همين فضا البته ایران و 
رژیم صهيونيستی در ۶ماهه اخير مکرر یکدیگر را به 
حمله به كشتي هاي تجاري متهم كرده  اند؛ چنان كه 
اسحاق جهانگيري، معاون اول روحاني در نشست آخر 
دولتمردان كابينه دوازدهم در توضيح موانع فروش 
نفت ایران در دوره ریاست جمهوري حسن روحاني 
اعالم كرده بود كه اســرائيل آدم مي فرستاد داخل 
نفتکش ما و آن را منفجر مي كرد. او تأكيد كرده بوده 
در جریان این حمالت 12نفتکش ایراني آسيب دیده 

و دچار انفجار شده است.
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آشناييبانمايندگانجديدپارلمانشهری
نگاهی به سوابق تحصیلی و اجرایی 21 عضو جدید شورای شهر

مراسم تحليف ششمين دوره شوراي شهر تهران پنجشنبه گذشته برگزار و فعاليت اين دوره رسما شروع شد. 21نفري كه به پارلمان 
شهري راه يافته اند، قبل از اينكه روي كرسي هاي سبز شوراي شهر تهران بنشينند، سوگند ياد كردند و متعهد شدند با تكيه بر شرف 
انساني خويش در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظايف و خدمت به مردم كوشا باشند و قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات كشور را 
در چارچوب وظايف و اختيارات خود مراعات كنند و در همه زمينه ها عدالت و انصاف را درنظر داشته و مادامي كه در شوراي اسالمي 
شهر عضويت دارند در رعايت صرفه و صالح و پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام كنند. براساس اين سوگندنامه اعضاي پارلمان 
شهري به مدت 4سال پيگير مطالبات مردم و مسائل و امور شهري خواهند بود و تالش مي كنند تا تهران به شهر آبادتري تبديل شود. 
در اين گزارش با معرفي هر چند كوتاه منتخبان پارلمان شهري تهران زمينه ای فراهم شد تا پايتخت نشينان با آنها بيشتر آشنا شوند.

تمام فضاهای باز شهر تهران برای رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و شــرایط کرونــا در اختیــار هیئت های 
عزادار قرار می گیرد تا مراســم محرم امسال با رعایت 
دســتور العمل های بهداشــتی برگزار شــود. پیروز 
حناچی، شــهردار تهران در آیین اهتــزاز پرچم عزای 
اباعبداهلل الحسین)ع( و بازدید از نوزدهمین نمایشگاه 
عطر سیب که با حضور مهدی چمران، رئیس ششمین 
دوره شورای اســامی شــهر تهران و تعداد دیگری از 
اعضای شورا برگزار شد، با بیان این خبر گفت: هر سال با 
طلیعه ماه محرم و حتی پیش از آن، در روز عرفه، صدای 
کاروانی به گوش می رسد که مکه به سمت کربا حرکت 
می کند و کام و خاطراتش منزل به منزل ثبت شده و 
سینه به سینه به یادگار به ما رسیده و فرمایش ها و مرام 
و راه ترسیم شده ایشان برای همه مسلمانان نقشه راه 
خواهد بود. حناچی با اشــاره به سخن امام حسین)ع( 
که اگر دین ندارید، آزاده باشید، افزود: آزادگی می تواند 
منجر به عاقبت به خیری شود. همانطور که در انقاب 
اســامی نیز افرادی بودند که سابقه چندان مثبتی در 

گذشته شان نداشتند، اما با آزادگی و آزادمردی در مسیر 
درســت قرار گرفتند. او گفت با توجه به لزوم برگزاری 
عزاداری هیأت ها در شرایط کرونایی در فضاهای باز، همه 
فضاهای باز شهر را در اختیار عزاداران امام حسین)ع( 
قرار دادیم.رئیس شورای شهر تهران نیز در این مراسم 
که در میدان امام حسین برگزار شد، گفت: شیعه  با نام 
و یاد امام حسین)ع( زنده است و در طول تاریخ شیعه و 
شهادت هاست که اسام را زنده نگه داشته است.  مهدی 
چمران با اشــاره به جمله »ما ملت امام حسینیم« از  
شهیدسلیمانی افزود: خرسندیم که آغاز روزهای کار در 

شورا با نام و یاد امام حسین)ع( گره خورده و امیدواریم 
بتوانیم خدمتگزار خوبی برای مردم  و مکتب مان باشیم. 
چمران همچنین در حاشــیه این مراسم گفت: پیروز 
حناچی تا زمانی که شــهردار جدیــد پایتخت به طور 
رسمی انتخاب و انتصاب شود، مسئولیت اداره شهر را 
برعهده دارد. مراســم نوزدهمین رویداد فرهنگی عطر 
سیب و مراسم اهتزاز پرچم عزای اباعبداهلل الحسین)ع( 
در فضای باز میدان امام حســین و در میان غرفه های 
محصوالت مرتبط با مراسم محرم برگزار شد. آنچه که 
در این میان جلب توجه می کرد بخشی از این غرفه ها 

بود که به اقام شوینده و پاک کننده اختصاص داده شده 
بود. همچنین بخشی از غرفه ها شامل تجهیزات صوتی 
و الکترونیکی از موتور برق تا المپ و بلند گو و همینطور 
تجهیزات آشپزخانه و طبخ و توزیع غذا بود. موادغذایی 
خشــک نیز در نیمی از مجموع غرفه ها عرضه مي شد.   
رئیس سازمان فرهنگی، هنری شــهرداری تهران نیز 
در بخشی از این مراســم گفت: نمایشگاه عطر سیب 
دارای ۵۵ غرفه است که به تهیه ارزان تر لوازم موردنیاز 
هیئت ها کمک می کند. حجت االســام میثم امرودی 
افزود: نمایشگاه عطر سیب و فعالیت های گسترده در 
آن مانند چهارپایه خوانی، تعزیه خوانی و پرده خوانی با 
سبک فعلی از سال1۳۹7 تعطیل شده بود، اما امسال 
مجدداً برگزار می شــود. قرار اســت این نمایشگاه کل 
تهران را پوشــش دهد. او گفت: 14هــزار هیئت فعال 
در تهران و مساجد اســتان تهران هدف این نمایشگاه 
هستند و ســازمان اوقاف کمک کرده تا این نمایشگاه 
با همین شرایط در ۵نقطه تهران برپا شود.  آیین اهتزاز 
پرچم عزای اباعبداهلل الحســین)ع( با اجرای مراســم 
ســنتی »چهارپایه خوانی« گروهی از نوجوانان پایان 
یافت. به گزارش همشهری، نمایشگاه های عطر سیب 

از 8مردادماه برپا شده اند.

فضا های باز شهر در اختيار  هيئت های عزاداری
پرچم عزای اباعبداهلل الحسین)ع( با حضور پیروز حناچی، مهدی چمران و جمعی از اعضای شورای ششم شهر و مدیران شهری در میدان امام حسین)ع( به اهتزاز درآمد

محمد سرابی
خبر نگار

مهدي چمران
مدرك كارشناســي ارشــد معماري از 
دانشگاه تهران دارد و رياست دانشكده 
هنرهاي زيباي دانشــگاه تهران، دبير 
شوراي عالي دفاع ملي،  معاونت فرهنگي 
ستاد فرماندهي كل قوا،  سخنگوي ائتالف 
آبادگران ايران اسالمي و... را در كارنامه خود 
دارد.  او در اين دوره با 21رأي رئيس شوراي 

شهر تهران شد.

جعفر بندي شربياني
مهندس مكانيك و كارشــناس ارشد 
مديريت بازرگاني اســت و در كارنامه 
اجرايي و پژوهشي او مديركل تداركات 
اقالم فني معاونت مهندسي تعميرات 
هواپيمايي هما، عضو شوراي فرهنگي 
شهرســتان ري و ... ديده مي شود و با 
20رأي به عنوان منشي شورا انتخاب 

شده است.

محمد آخوندي
مدرك دكتري تخصصي جامعه شناسي 
)بررسي مسائل اجتماعي ايران( دارد و در 
سوابق اجرايي و پژوهشي اش عضو موظف 
هيأت مديره و معاون مالي و منابع انساني 
بنياد احسان ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره(،عضو هيأت مديره باشگاه هاي 
فرهنگي ورزشي پرسپوليس و سايپا و... 

ذكر شده است.

مهدي بابايي
در حوزه علوم تربيتي مدرك كارشناسي 
ارشد دارد و اكنون دانشجوي مقطع دكتري 
مديريت تكنولوژي است. او مسئوليت هايی 
در سازمان بسيج شهرداري تهران، مشاور 
رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس 
شوراي اسالمي و مديريت عامل شركت 
عرف ايران و معاونت خدمات شهري و فضاي 

سبز شهرداري منطقه1۳ داشته است.

مهدي اقراريان
دانشجوي دكتري سياستگذاري عمومي 
است و در ســوابقش معاونت فرهنگي، 
دانشــجويي دانشــگاه آزاد اسالمي 
استان تهران و واحد تهران مركز، رئيس 
دبيرخانه مركزي رويداد ملي كرسي هاي 
آزادانديشي دانشگاه آزاد اسالمي و معاون 
فرهنگي نمايندگي آستان قدس رضوي 

استان تهران، ديده مي شود.

احمد صادقي
كارشناسي ارشد حقوق قضايي و گواهينامه 
معادل دكتري تخصصي حرفه اي مديريت 
بحران دارد و در پست هايي چون رياست 
كميته مديريت شــهري و امور شوراهاي 
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
جانشين شهردار تهران در ستاد مديريت 
بحران و رئيس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران و ... مسئوليت داشته است.

زهرا شمس احسان
مدرك كارشناسي ارشد مطالعات زنان 
و دانشــجوي دكتري جامعه شناسي 
فرهنگــي دارد. مهم ترين ســوابق 
اجرايي و پژوهشــي اش، مدير بانوان 
شــهرداري منطقه 4، مديــر اداره 
آســيب هاي اجتماعي اداره كل امور 
بانــوان،  روانشناســان و مددكاران 

سازمان زندان هاي كشور و... است.

پرويز سروري
فارغ التحصيل كارشناســي ارشــد 
مديريــت امــور دفاعي اســت و 
مســئوليت هايي چون رياست كميته 
امنيت داخلي كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي در مجلس هشتم و ... 
بر عهده داشته است. او در اين دوره با 
19رأي به عنوان نايب رئيس شوراي شهر 

تهران انتخاب شد.

نرجس سليماني
او فرزند سردارشهيد حاج قاسم سليماني 
است و اطالعات زيادي از فعاليت هايش در 
دست نيست و از وي با عنوان پژوهشگر و 

فعال اجتماعي يادشده است.

ناصر اماني
مدرك حوزوي سطح دو حوزه علميه 
قم و مدرك دانشــگاهي كارشناسي 
ارشد فرماندهي و ستاد دانشگاه امام 
حسين )دافوس( دارد. او سوابق اجرايي 
و پژوهشــي در معاونت نيروي انساني 
نيروي زميني سپاه پاسداران جمهوري 
اســالمي ايران، معاونت منابع انساني 

شهرداري تهران و ... دارد.

سيدجعفر تشكري هاشمي
دانشــجوي دكتري مديريــت صنعتي 
)استراتژي صنعتي( دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد علوم و تحقيقات است و در كارنامه 
اجرايي و پژوهشي وي،  معاون اسبق توسعه 
منابع انساني شهرداري تهران، معاون اسبق 
حمل ونقل و ترافيك شــهرداري تهران، 
مديرعامل ســازمان ترافيك شهرداري 

تهران و ... مشاهده مي شود.

مهدي عباسي
دانشجوي دكتري مديريت دولتي است و 
در سوابق اجرايي و پژوهشي اش مي توان 
به رياست مركز عمران و امالك دانشگاه 
آزاد اسالمي، شهردار منطقه 1۷ تهران، 
قائم مقام شهردار منطقه ۳ تهران، عضو 
كميته عالي درآمد و كميته ديون شهرداري 
تهران، عضو كميتــه انتصابات معاونت 

اجتماعي شهرداري تهران و .. اشاره كرد.

سيدمحمد آقاميري
مدرك تحصيلي حوزوي، سطح عالي 
و خارج فقه و اصــول دارد و اكنون 
هم دانشــجوي دكتري مهندســي 
عمران )گرايش زلزله( و كارشناسي 
ارشد علوم سياســي است. بررسي 
سوابق وي نشان مي دهد كه در حوزه 
فرهنگي و اجتماعي فعاليت  داشــته 

است.

نرگس معدني پور
داراي مدرك كارشناسي ارشد مديريت 
اجرايي )گرايش مديريت استراتژيك( 
است و سوابق اجرايي و پژوهشي او نشان 
مي دهد كه مسئوليت هايي چون شهردار 
منطقه 1۳، مديركل امور بانوان شهرداري 
تهران، تدوين چارچوب آموزش ســواد 
زندگي خانوادگي و دانشنامه خانواده و ... 

را بر عهده داشته است.

سوده نجفي
دكتري مديريت دولتــي دارد و مدرس 
دانشگاه و مولف كتاب در زمينه مديريت 
است. او مشــاور رئيس فراكسيون زنان 
مجلس شــوراي اســالمي، مدير حوزه 
سالمت، رئيس انديشــكده حكمراني 
تهران)شهري( و... بوده و در اين دوره با 
1۷رأي به عنوان منشي شوراي شهر تهران 

انتخاب و معرفي شده است.

حبيب كاشاني
دكتري حقوق بين الملل دارد و مدرس 
دانشگاه است و مهم ترين سوابق اجرايي 
و پژوهشي اش مؤســس اداره كل امور 
ايثارگران شهرداري تهران، مدير تيم ملي 
فوتبال المپيك جمهوري اسالمي ايران، 
عضويت در هيأت رئيســه فدراسيون 
فوتبال ايران و عضويت در هيأت رئيسه 

فدراسيون كوهنوردي بوده است.

مهدي پيرهادي
داراي مدرك دكتري روابط بين الملل 
از دانشــگاه عالمه طباطبايي است و 
ازجمله مهم ترين سوابقش مي توان به 
مديركل فرهنگي قوه قضاييه، معاون 
شهرداري منطقه ۳ تهران، رياست هيأت 
مديره گروه شركت هاي تعاوني كاركنان 
شهرداري تهران و رئيس هيأت مديره 
شركت خودرو سرويس شهر، اشاره كرد.

سيد احمد علوي
دكتري الهيات دارد و دانشــجوي دوره 
دكتري مديريت كسب وكار در دانشگاه 
تهران اســت. از مهم ترين سوابق علوي 
مي توان به مديرعاملي شــركت نوين 
عرف، قائم مقامي شركت توسعه فضاهاي 
فرهنگي شــهرداري تهران و معاونت 
برنامه ريزي و توسعه اداره كل آموزش هاي 

شهروندي شهرداري تهران اشاره كرد.

عليرضا نادعلي شهرستانكي
از جمله ســوابق عليرضــا نادعلی، 
مي توان به دســتياري رئيس سازمان 
تبليغات اســالمي كشــور در حوزه 
ارتباطات فرهنگي انقالب اســالمي، 
مديركلي حوزه رياست اين سازمان و  
دبير شوراي هماهنگي غرب و معاونت 
هماهنگ كننده ســازمان بســيج 

شهرداري تهران اشاره كرد.

ميثم مظفر
مدرك دكتري سياستگذاري دولتي و 
خط مشي عمومي از دانشــگاه علم و 
صنعت دارد و درخصوص سوابق اجرايي و 
پژوهشي او مي توان به معاونت سابق طرح و 
برنامه و رئيس مركز مطالعات و بررسي هاي 
راهبردي مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر 

تاكسيراني شهر تهران و ... اشاره كرد.

علي اصغر قائمي
مدرك كارشناســي ارشد مهندسي 
فنــاوري اطالعــات و ارتباطات از 
دانشگاه اميركبير دارد. او  رئيس مركز 
اطالعات و ارتباطات ناجا، رئيس هيأت 
مديره مؤسسه رايانه شهر شهرداري 
تهران و عضو هيأت مديره و مديرعامل 
سازمان اطالعات و ارتباطات شهرداري 

و... تهران بوده است.
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نوزدهمین نمایشگاه عطر سیب در 
میدان امام حسین برپا شده است. این گزارش

نمایشــگاه یک رویــداد فرهنگي و 
مذهبی  است که از ســال 1۳81به همت سازمان 
فرهنگي هنري شــهرداري تهران آغــاز و بعدها 
ماموریتش به معاونت امــور اجتماعي و فرهنگي 
شهرداري واگذار شد؛ نمایشــگاهي که هر سال با 
نزدیک شــدن به ایام محرم و صفــر در فضاهاي 
وسیعي چون بوستان هاي گفتگو و والیت با بیش از 
100غرفه دایر مي شود؛ غرفه هایي مملو از ملزومات 
و اقام مربوط به هیئت هاي حســیني و مراســم 
سوگواري؛ از طبل، ســنج، بیرق و پرچم گرفته تا 
موتور برق، ظرف و ظروف و حتي چاي، قند، برنج، 
روغن و... . از لحظه برپایي سازه ها و نصب چادرهاي 
برزنتي و شکل گیري غرفه ها تا آخرین روز نمایشگاه، 
صداي مداحي به گوش مي رسد و جاي جاي محل 
برگزاري نمایشگاه مملو از جوانان هیئتي است که 
دسته دســته مي آیند تا ملزومات موردنیاز مراسم 
سوگواري ساالر شهیدان را با بن هایي که شهرداري 
تهران در اختیارشــان قرار می دهــد، تهیه کنند. 
درحقیقت مدیریت شهري با توزیع این بن ها تاش 

مي کرد تا گامي در راســتاي حمایــت از تکایا و 
حسینیه ها و هیئت هاي حسیني بردارد که همواره 
مورد استقبال مردم بوده است. این بن ها در اختیار 
باني هیئت قرار مي گرفت و بــراي تهیه اقام هم 
مجوز هیئت که از طرف سازمان تبلیغات اسامي 
صادر شده بوده، الزم بود. 17سال نمایشگاه با این 
رویکرد برگزار شد تا اینکه ســال گذشته به دلیل 
شیوع بیماري کرونا برپایي هجدهمین نمایشگاه 
عطر سیب در هاله اي از ابهامات قرار گرفت. ستاد 
ملي مقابله با کرونا اجازه برپایي هیئت ها را به شکل 
هر ســاله نــداد و محدودیت هایي بــراي تجمع 
سوگواران اعمال شد؛ ازاین رو بن کمک شهرداري به 
هئیت ها از سوي شوراي شهر قطع شد، اما نمایشگاه 
عطر ســیب با همان رویکرد همیشگي و با هدف 
توزیع اقام و ملزومات هیئت ها برپا شده، ولي بن 
خریدي از این نمایشگاه توسط شهرداري تهران به 
هیچ یــک از هیئت ها داده نمي شــود. معاون امور 
اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران در گفت وگو با 
همشــهري مي گوید: »مدیریت شــهري به دلیل 
پیش بیني نشدن ردیف بودجه توسط شوراي شهر 
نمي تواند به هیئت ها کمک مالي کند، اما این بدان 
معنا نیست که شــهرداري از تکایا و حسینیه ها و 
هیئت ها، حمایــت نمي کند. درحقیقــت بن یا 
کمک هزینه اي که براي تهیه اقــام و ملزومات از 

نمایشــگاه عطر ســیب در اختیار هیئت ها قرار 
مي گرفت، توســط شــورا قطع شــده است، ولي 
کمک هــاي دیگري در زمینه ســیاهپوش کردن 
هیئت ها و توزیع پرچم و... همچنان در دستور کار 
معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران قرار 
دارد.« به هر ترتیب، این نمایشــگاه فرصت خوبي 
براي هیئات عزاداري به حساب مي آید و برپایي آن 
مي تواند مانع از شلوغي بازار براي تامین مایحتاج 

الزم شود.

280فضاي روباز در اختيار عزاداران
 فضاسازي شهر اولویت مدیریت شهري در محرم 
1400است که به گفته جوادي یگانه این اقدامات 
شروع شده و در روزهاي آتي پایتخت به مناسبت 
 ماه محرم کاما سیاهپوش مي شود. او مي گوید: 
»برگــزاري برنامه هاي بزرگ در مناســبت هاي 
مختلف ازجمله ایام محرم، وظیفه وزارت ارشــاد 
و ســازمان تبلیغات اســامي و صداوسیماست. 
شــهرداري برنامه ها را در ابعــاد کوچک تر و در 
محله ها و البته با تنوع بیشــتر اجــرا مي کند. از 
زمان شیوع کرونا مراســم محرم هم به گونه هاي 
متفاوتي برگزار مي شود و درحقیقت شهروندان 
با همراهي و همدلي خود هــر کوچه و هر خانه را 
به یک هیئت تبدیل مي کنند و موکب مي زنند و 

با چاي از سیاهپوشــان پذیرایي مي کنند. امسال 
هم همین رویه ادامه دارد و از این رو کوچه ها هم 
بنا به درخواست شهروندان سیاهپوش مي شوند. 
همچنین 280 فضاي روباز شهري مانند بوستان ها 
و مجتمع هاي ورزشــي که در اختیار شهرداري 
تهران اســت براي برگزاري مراســم عزاداري در 
اختیار هیئت ها قرار مي گیرد و اســامي آنها هم 
اعام شده و در شهرداري مناطق هم موجود است. 
در حوزه خدمات شهري هم بنا شده با حسینیه ها 
و تکایا و مســاجد همــکاري حداکثري صورت 
گیرد.« بوستان هاي بانوان هم براي مراسم ویژه 

بانوان آماده شده است. 
در تفاهمي بــا خانه مداحــان نیز بناســت که 
شــهرداري تهران از روضه هاي خانگي حمایت 
کند. معاون اجتماعي و فرهنگي شــهردار تهران 
نیز به مشارکت اصناف اشــاره و عنوان مي کند: 
»بیش از ۳00هزار واحــد صنفي در تهران وجود 
دارد که با اتاق اصناف تهران هماهنگي هاي الزم 
انجام شده و کتیبه و پوســتر ویژه ایام محرم در 
اختیارشان قرار گرفته است.« او همچنین مي گوید 
که از استانداري و شوراي فرهنگ عمومي استان 
درخواست کرده اند تا با سیاهپوش کردن فضاي 
بیروني ادارات و نهادهاي دولتي و مدارس و... در 

فضاسازي محیطي براي محرم کمک کنند.

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران در گفت وگو با همشهري جزئیاتي را درباره 
برپایي نمایشگاه عطر سیب و حمایت از هیئت هاي مذهبي در ایام محرم مطرح کرد

تهران، سياهپوش شد
زينب زينال زاده 

خبر نگار

دريافت بن از سازمان تبليغات اسالمي
سعيد صدرائيان، سخنگوي نوزدهمين نمايشگاه 

عطر سيب
امسال نمايشگاه عطر سيب با غرفه هاي توزيع پرچم 
و كتيبه هيئت، اقالم بهداشتي و ماسك، موادغذايي، 
تجهيزات برقي و صنعتي، محصوالت فرهنگي، لوازم 
يكبار مصرف، لوازم آشپزخانه و تجهيزات صوتي و 
الكترونيكي داير شده است و به دليل اپيدمي كرونا 
براي جلوگيري از ازدحام، ثبت سفارش ها به صورت 
مجازي انجام مي شــود. همچنين غرفه هايي هم 
به ثبت و تمديد مجوز هيئت، خريد بيمه هيئت، 
راه اندازي سايت هيئت، طراحي پوستر و تبليغات 
هيئت، چاپ بنر و پوستر و... با تخفيف هاي ويژه به 
هيئت ها اختصاص پيدا كرده اند. البته اين در حالي 
است كه بن هايي از سوي  سازمان تبليغات اسالمي 
در اختيار بانيان هيئت هايي كه مجوزشان در اين 
سازمان ثبت شده اســت، قرار مي گيرد؛ به طور 
كلي تا كنون بيش از 1۳هزار هيئت مذهبي در شهر 
تهران ثبت شده و مسئوالن اين هيئت ها مي توانند 
از طريق لينك http://yun.ir/xs48t درخواست 
بن را ثبت و براي كسب اطالعات بيشتر به نشاني 
 Jelveyesoog.farhangsara.ir اينترنتي

مراجعه كنند.
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این تصور كه با تغيير دولت دیگر ایران با قطعي برق و خاموشي ها مواجه  انرژی
نمي شود، گزاره درستي نيست.

به گزارش همشهري، آمارها نشان مي دهد كسري بين عرضه و تقاضاي 
برق به ویژه در ساعت هاي اوج مصرف به قوت خود باقي است. شركت توانير با توجه 
به این واقعيت به صورت ضمني زنگ هشدار را به صدا درآورده است. این شركت كه 
مسئوليت توليد، انتقال و توزیع نيروي برق ایران را بر دوش دارد در تازه ترین اطالعيه 
خود اعالم كرده كه به دنبال پيش بيني افزایش دماي هوا از سوي سازمان هواشناسي 

احتمال دارد مصرف برق بيش از 4هزار مگاوات افزایش یابد.
افزون بر این بررسي نقشه هاي هواشناسي نشانگر افزایش دماي هوا در هفته جاري 
اســت، به طوري كه در این هفته ميانگين دماي كشور 2درجه نسبت به هفته پيش 
افزایش خواهد یافت و از آنجا كه هر یك درجه افزایش دماي هوا، باعث باال رفتن 2هزار 
مگاواتي مصرف برق مي شــود، در هفته جاري انتظار افزایش 4هزار مگاواتي مصرف 

برق به دليل تغييرات دمایي، دور از انتظار نيست.
توانير مي گوید: همچنين با توجه به همراهي صنایع در روزهاي گرم گذشته، هم اكنون 
این گروه از مشتركان نيز خواستار رفع محدودیت هاي برقي هستند كه این عامل نيز 
فشار مضاعفي به شــبکه برق وارد خواهد كرد. در این اطالعيه آمده است: به همين 
دليل و با عنایت به اینکه ميزان توليد برق نسبت به هفته هاي گذشته تغييري نکرده، از 
همه مشتركان به ویژه در بخش هاي خانگي و تجاري مي خواهيم به منظور جلوگيري 
از خاموشي هاي ناخواسته، نســبت به كاهش مصرف خود اقدام كنند تا از قطع برق 
جلوگيري شود. از جمله راهکارهاي ساده كاهش مصرف برق، كاهش مصرف بارهاي 
سرمایشي ازجمله تنظيم كولرهاي گازي روي 2۵درجه، استفاده از دور كند كولرهاي 
آبي، كاهش روشنایي غيرضروري و استفاده نکردن از وسایل پرمصرف برقي در ساعات 

12تا18 اعالم شده است.
به گزارش همشــهري، توليد برق در ایران در فصل زمســتان با كسري سوخت گاز 
نيروگاه ها و در تابستان با كسري آب پشت سدها به دليل خشکسالي مواجه مي شود و 

به همين دليل احتمال تکرار پدیده خاموشي ها همچنان وجود دارد.
دیروز همچنين شركت توزیع برق تهران بزرگ، برنامه جدید خاموشي هاي احتمالي 
برق پایتخت از 16تا 21مردادماه را منتشــر كرد. در این اطالعيه خطاب به ساكنان 
پایتخت آمده است: با توجه به افزایش كم سابقه مصرف برق در كشور در سال جاري، 
تقاضا داریم همچنان در روزهاي آینده با حداكثر صرفه جویي ممکن به ویژه خودداري 
از استفاده همزمان از وســایل برقي پرمصرف ما را در تداوم ارائه خدمات در شرایط 

فعلي یاري كنيد.

افزايش تورم توليد برق
مركز آمار ایران تازه ترین داده ها از تورم فصلي، نقطه به نقطه و ساالنه توليد برق در 
ایران را منتشر كرد. این داده ها نشان مي دهد هرچند نرخ تورم فصلي توليد برق كاهش 
یافته و به 1.2درصد رسيده اما در 4فصل منتهي به بهار 1400افزایش هزینه توليد 
برق در كشور به 4۵درصد رسيده اســت. این نهاد مي گوید: درصد تغييرات شاخص 
قيمت توليدكننده كل بخش برق نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( در فصل بهار1400 
به 2/1درصد رسيد كه در مقایســه با همين آمار در فصل زمستان، 8.2 واحد درصد 

كاهش دارد.
در بهار امســال درصد تغييرات شــاخص قيمت توليدكننده بخش برق نســبت به 
فصل قبل، براي ساعات مختلف اوج بار، ميان بار و كم بار، به ترتيب 3.٩ درصد، منفي 

4.3درصد و 11.2 درصد بوده است.
این در حالي است كه نرخ تورم توليد برق در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 
32درصد برآورد شده كه نشان مي دهد ميانگين قيمت دریافتي در نيروگاه هاي برق 
به ازاي فروش محصول خود به شــركت هاي توزیع برق، در فصل بهار1400 نسبت 
به فصل بهار پارســال 32درصد افزایش داشته است. درصد تغييرات شاخص قيمت 
توليدكننده بخش برق در فصل بهار1400 نســبت به فصل مشابه سال قبل، براي 
ســاعات مختلف اوج بار، ميان بار و كم بار، به ترتيب 22.8 درصد 30.8 درصد و 41.2 

درصد بوده است.
مركز آمار ایران مي گوید: درصد تغييرات ميانگين شــاخص قيمت توليدكننده كل 
بخش برق در 4فصل منتهي به فصل بهار1400 نســبت به مدت مشابه در سال قبل 
)متوسط تورم ساالنه( به 4۵درصد رسيد كه نسبت به همين اطالع در فصل قبل 1.6 
واحد درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين درصد تغييرات ميانگين شاخص قيمت 
توليدكننده بخش برق در 4فصل منتهي به فصل بهار نسبت به مدت مشابه در سال 
قبل، براي ساعات مختلف اوج بار، ميان بار و كم بار، به ترتيب 38.8درصد، 46درصد و 

47.4درصد بوده است.

كارنامه برقي دولت پيشين

سال 99سال 91واحد شاخص
54.65157.708واحدبرق رساني به روستاها
28.75137.513هزار مشتركتعداد مشتركين برق

31دقيقه در روزمدت خاموشي به ازاي هر مشترك
68.99587.000مگاواتكل ظرفيت نصب شده

1.1744.202مگاواتظرفيت نصب  شده تجديدپذير
3740درصدراندمان توليد نيروگاه هاي حرارتي

46.47458.837مگاواتاوج مصرف بار شبكه)پيك(
54.64158.063تعداد روستابرق رساني روستايي

15.000-خانواربرق رساني عشايري خورشيدي

طالبان به مرزهاي ایران رسيده و بر  تجارت
گمرك هاي مرزي افغانستان مسلط 
شــده تا زنگ خطر براي بازرگانان 
ایراني به صدا درآید. به رغم تجــارت پررونق ميان 
2همسایه در 4 ماه نخست امسال، فعال تا اطالع ثانوي 
صادرات به همسایه شرقي متوقف خواهد ماند و یا 
كاهش چشمگيری خواهد داشت.  افغانستان براي 
ایران همانند عراق بسيار مهم است و هرگونه تنش و 
آتش افروزي گروه هاي جنگ طلب و تروریسم در این 
2كشور منافع تجاري ایران را به خطر مي اندازد. این 
روزها بــا اوج گيري تنش و درگيري در شــهرهاي 
مختلف افغانستان بين نيروهاي طالبان و نيروهاي 
مردمي و دولتي مخالف قدرت گرفتن دوباره طالبان 
باعث شده تا فعاليت اكثر گمرك هاي خروجي ایران 
در شرق براي تجارت با افغانستان یا تعطيل شود، یا 

به حالت تعليق درآید.

توقف در گمرك هاي مرزي
در آخرین اتفاق اعالم شده تا زمان بازگشت ثبات و 

آرامش به این مناطق، صادرات كاال از گمرك مرزي 
ميلك و گمشاد در سيستان و بلوچستان متوقف 
خواهد شــد زیرا اســتقرار نيروهاي شبه نظامي 
طالبان در استان ها و شــهرهاي همجوار با ایران، 
صادركنندگان ایراني را با نااطميناني در ارســال 
كاال به این كشــور مواجه كــرده و باعث كاهش 
شــدید تردد كاميون هاي ایراني در مرز دوغارون 
شده است. براســاس آخرین روایت ها، رفت وآمد 
كاميون هاي حامــل كاالهاي صادراتــي از مرز 
دوغارون به روزي 3تا 4دستگاه رسيده كه در عمل 
به معناي صفر شدن صادرات در نقطه صفر مرزي 
ایران و افغانستان اســت. پيش از رسيدن طالبان 
به این منطقه روزانه به طور متوسط 120دستگاه 
كاميون حمل بارهاي صادراتــي از مرز دوغارون 

وارد افغانستان مي شد.
سخنگوي گمرك ایران مي گوید: مرز ماهي رود و 
دوغارون باز و مرز ميلك در سيستان و بلوچستان 
به صورت موقت بسته شده است. به گفته روح اهلل 
لطيفي، عصر روز پنجشــنبه 14مــرداد1400 

تحــوالت و درگيري هاي داخلي افغانســتان به 
سمت مرز هاي كشورمان كشــيده شد و به دليل 
ناامني هایي كه در حاشيه مرز ها بوده است فعاليت 
مرز هاي ایران و افغانستان موقتا كنار گذاشته شده 
است. به گفته او، توقف فعاليت در مرز هاي ایران و 
افغانستان تا زمان بازگشت امنيت ادامه دارد و پس 
از برقراري امنيت، تجارت از مرز ها از ســر گرفته 
می شود. ســخنگوي گمرك ایران اميدوار است 
كه شرایط در روزهاي آینده عادي شود و آرامش 
به مرزهاي تجارت ایران و افغانســتان در ميلك 

همانند دوغارون و ماهي رود بازگردد.

چرا صادرات به افغانستان مهم است؟
به گزارش همشــهري، در شــرایطي كه ایران با 
تنگناي درآمدهاي ارزي مواجه اســت، تجارت 
با همسایگان به اســتراتژي نخســت تجاري و 
دیپلماسي كشور تبدیل شــده، یکي از شركاي 
اســتراتژیك البته افغانستان اســت كه همواره 
در طول 2دهه گذشــته یکــي از ۵مقصد اصلي 
صادرات كاالهاي ایراني بوده اســت. تا جایي كه 
براســاس اعالم رســمي گمرك ایران، در 4 ماه 
نخست امســال، یك ميليون و 800هزار تن كاال 
به ارزش 728ميليون دالر از ایران به افغانســتان 

صادر شده است.
اما حاال تسلط طالبان براي مسيرهاي تجارت ایران 

با افغانستان زنگ هشدار را به صدا درآورده است، 
چنان كه دست كم در همين یك ماه اخير، ميزان 
مبادالت تجاري و ترددها در مرز ميلك، واقع در 
استان سيستان و بلوچستان ایران با افغانستان به 
نصف كاهش یافته است. سخنگوي گمرك ایران 
با اشــاره به ميزان تردد كاميون ها از مرز ميلك 
در روزهاي عادي مي گوید: قبل از متوقف شدن 
فعاليت، روزانه از این مرز 200كاميون ورودي و 
200كاميون خروجي تردد داشتند كه برخي از این 
كاميون ها ترانزیتي بودند كه فعال تردد آنها متوقف 
شده و تمام كاميون ها و راننده هاي ایراني را از این 
مرز برگردانده ایم و هيچ راننده و كاميون ایراني در 

آن سوي مرز باقي نماندند.

ضربه طالبان به صادرات ايران
حسين ســليمي، رئيس اتاق مشــترك ایران و 
افغانستان در واكنش به ضربه طالبان به تجارت 
ایران با افغانســتان مي گوید: وقتي اغتشــاش و 
درگيري یا جنگ در یك كشــور برپا مي شــود، 
نخستين نقطه اي كه آسيب خواهد دید تجارت 
آن كشور است. متأســفانه اوضاع آن قدر خراب 
است كه فعال نمي توان به راحتي پيش بيني كرد 
چه اتفاقاتي در انتظار است. هنوز برآورد دقيقي 
از ميزان خسارات وارد شده به تجار ایراني نداریم. 
باید ببينيم این وضع چه مدت طول خواهد كشيد.

سليمي در پاسخ به این پرسش كه اگر طالبان در 
نهایت كنترل را در دســت بگيرد و آرامش برقرار 
شود، باز هم روابط اقتصادي ایران و افغانستان به 
همين شــکل ادامه خواهد یافت یا خير؟ توضيح 

مي دهد: در هر شرایطي نيازهاي آن كشور منتفي 
نمي شــود و هر گروهي در افغانســتان قدرت را 
به دست بگيرد باز هم افغانستان نياز به مواد غذایي 
و مصالح ســاختماني و... خواهد داشت. بهترین 
گزینه آنها هم ایران اســت. چه مواد غذایي و چه 
اقالمي مثل فرش ایراني و... براي آنها هم مطلوب تر 
است و هم در دسترس تر. ولي این داد و ستدها در 

زمان آرامش برقرار خواهد بود.
او مي افزاید: اینکه چه زمانــي این ثبات بازگردد 
معلوم نيســت. اما اینکه این آرامش توســط چه 
گروهي فراهم شــود در برقراري روابط اقتصادي 
چندان تأثير مهمي ندارد. ســليمي درباره تغيير 
حجم صادرات ایران به افغانســتان با باال گرفتن 
جنگ در این كشــور مي گوید: اگر وضع 2هفته 
اخير، یك ماه دیگر ادامه پيدا كند ما امســال به 
۵0درصد صادرات حجم معمول پيش بيني شده 

خودمان به افغانستان هم نخواهيم رسيد.
او با تأكيد بر اینکــه درگيري ها در افغانســتان 
شدید است و هيچ چشم اندازي براي ایجاد ثبات 
و آرامش به این زودي ها وجود ندارد ادامه مي دهد: 
با ادامه این وضــع ما نمي توانيم بــه 2ميليارد و 
700ميليون دالري كه امســال بــراي صادرات 
به افغانســتان پيش بيني كرده بودیم برســيم. 
حداكثر ممکن اســت به نصف ایــن پيش بيني 
برسيم. در 2هفته اخير صادرات ما به افغانستان 
به 1۵درصد ميزان صادرات قبلي رســيده است. 
تقریبا از هر 100كاميون كه پيش از این روزانه به 
افغانستان مي رفتند 2یا 3كاميون موفق مي شوند 

به آنجا بروند.

كمتر از یك ماه و نيم دیگر تا پایان  آب
سال آبي1400- 13٩٩باقي مانده 
و ميزان بارش ها 34درصد كمتر از 
ميانگين ۵2ســال اخيــر اســت؛ در این ميان 
پيش بيني هاي هواشناســي از احتمال افزایش 
دماي هوا در پایيــز پيش رو و تــداوم كاهش 
30درصــدي بارندگي در این فصل نســبت به 

دوره هاي بلندمدت حکایت دارد.
به گزارش همشــهري، احتمال كشيده شدن 
دامنه خشکسالي به فصل پایيز در حالي مطرح 
مي شــود كه افت شــدید بارش هاي جوي در 
ماه هاي گذشــته باعــث خالي مانــدن حدود 
۵1درصد از ظرفيت مخازن سدهاي كشور شده 
اســت. آخرین آمارهاي وزارت نيرو از وضعيت 
سدهاي كشور، ذخيره آب مخازن را 4٩درصد 
اعالم كرده كه 2٩درصد كمتر از مدت مشابه در 

سال آبي گذشته است.

آخرين وضعيت بارندگي
بررســي آخرین اطالعات دفتــر مطالعات پایه 
منابع آب از وضعيت بارندگي روزانه به تفکيك 
حوضه هاي آبریز نشــان مي دهد از ابتداي سال 
آبي جاري تاكنون )از اول مهر13٩٩ تا شامگاه 
1۵مــرداد1400( ميانگين ارتفــاع بارش هاي 
جوي در كشــور به 1۵3ميلي متر رســيده كه 
نسبت به مدت مشابه در سال آبي قبل ۵1درصد 
و نســبت به ميانگيــن دوره هاي مشــابه در 
۵2ســال اخير 34درصد كمتر است. براساس 
این آمارها، در 31٩روز ســپري شــده از سال 
آبي1400- 13٩٩، حوضه آبریز »دریاي خزر« 
با ميانگين بارش 31٩ميلي متر، بيشترین ميزان 
بارندگي كشــور را به خود اختصاص داده  است 
كه البته این ميزان در مقایســه با بارندگي هاي 
دوره مشــابه در ســال آبي قبــل 31درصد و 
در مقایســه با دوره هاي مشــابه ۵2سال اخير 
18درصد كاهش نشان مي دهد. بعدازآن، رتبه 
دومين حوضه آبریز پرباران به »دریاچه اروميه« 
رسيده اســت كه بارش هاي بســيار مساعدي 
نسبت به ميانگين كشور تجربه كرده و ميانگين 
بارندگي آن به 238ميلي متر رســيده اســت. 
این مقدار بارندگي گرچه در مقایســه با مدت 
مشابه سال قبل 16درصد و نسبت به دوره هاي 
بلندمدت 12درصد كاهش نشان مي دهد اما در 
مقایسه با سایر حوضه هاي آبریز كشور وضعيت 
مطلوبي به شــمار مي آید. رتبه ســوم فهرست 
حوضه هاي پربارش ایران در سال آبي جاري نيز 
به حوضه »خليج فارس و دریاي عمان« رسيده 
كه ميانگين بارش هاي آن 212ميلي متر ثبت 
شده است. این ميزان بارندگي در مقایسه با دوره 
مشابه در سال آبي قبل ۵3درصد و در مقایسه 
با ميانگين دوره هاي مشــابه در ۵2سال اخير 
40درصد كاهش نشــان مي دهد و از ميانگين 
كشوري نيز پایين تر است. همين افت محسوس 
بارش ها باعث شده این حوضه آبریز از رتبه دوم 
فهرســت بارندگي به رتبه سوم سقوط كند. در 
3حوضه آبریز باقي مانده كشــور نيز كه شرایط 
نامساعدتري نسبت به ميانگين كشوري تجربه 

مي كنند، حوضه آبریز »قره قــوم« با ميانگين 
بارش 103ميلي متر، افت 64درصدي بارندگي 
نســبت به ســال قبل و ۵3درصدي نسبت به 
دوره هاي بلندمــدت را تجربه مي كند. بعدازآن 
حوضه آبریز »فالت مركزي« نيــز با ميانگين 
بــارش ٩٩ميلي متــر، با كاهــش ۵7درصدي 
بارندگي نسبت به سال قبل و كاهش 3۵درصدي 
نسبت به ميانگين ۵2ســال اخير مواجه شده 
اســت. حوضه آبریز »مرزي شرق« نيز به عنوان 
ششمين حوضه آبریز كشور با ميانگين بارندگي 
43ميلي متر در سال آبي1400-13٩٩، شاهد 
كاهش 71درصدي بارش نسبت به سال قبل و 
كاهش ۵7درصدي نسبت به ميانگين دوره هاي 
مشــابه در ۵2ســال اخير اســت و در شرایط 

نامطلوبي به سر مي برد.

دورنماي بحران آب در پاييز
با توجه بــه كيفيت بارش هاي جــوي در اقليم 
خشك و كم باران ایران، احتمال جبران اندكي از 
كم بارشي هاي سال آبي 1400- 13٩٩در 4۵روز 
باقي مانده از این سال آبي بسيار ناچيز و نزدیك 
به صفر است؛ اما حکایت بارش هاي پایيزي از این 
مقوله جداست و پيش از این نيز اميد مي رفت با 
بارش هاي پایيزي، معادالت كم آبي تغيير كند. 
نکته اینجاســت كه این اميد فقط درصورتي به 
نتيجه مطلوب مي رسد كه فصل پایيز مشمول 
تبعات تغيير اقليم، افزایش دما و بروز خشکسالي 
نشود؛ این در حالي است كه نقشه هاي مركز ملي 

پيش بيني و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا 
نشان مي دهد در پایيز امســال با احتمال 60 تا 
70درصد، كم بارشي حدود 30درصدي نسبت 
به بلندمدت وجود خواهد داشــت و این یعني 
خشکسالي و كم باراني سال آبي1400-13٩٩ 
به  احتمال  قوي در پایيز امسال نيز ادامه خواهد 
داشت. از سوي دیگر، صادق ضيائيان، رئيس این 
مركز به ایرنا مي گوید: براســاس پيش بيني ها، 
انتظار مي رود پایيز امســال نيم تــا یك درجه 
گرم تر از نرمال باشد و بارندگي ها  نيز دیرهنگام 
شروع شود. به نظر مي رسد، با جمع شدن این دو 

عامل، یعني تداوم كم بارشي و همچنين افزایش 
دما و تأخير در بارش هاي پایيزي، محتمل ترین 
سناریو در فصل پایيز امسال، تداوم وضعيت فعلي 

بارندگي و خشکسالي باشد.

افزايش پديده هاي حدي
در ادبيات هواشناسي، به مواردي كه یك پدیده  
طبيعي نظير گرما، بارش، تبخير و باد به شکل 
حداكثري مانند گرماي بسيار زیاد، بارش هاي 
مداوم، تبخير شــدید و وزش بادهاي شــدید 
و توفان اتفــاق بيفتد، عنــوان »پدیده حدي« 
اطالق مي شود. آنگونه كه مركز ملي پيش بيني 
و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا مي گوید: 
براســاس تغييرات اقليمي در ایران، فراواني و 
شدت وقوع پدیده هاي حدي مثل امواج گرمایي، 
سيل، تگرگ و بارندگي هاي شدید و... در كشور 
رو به افزایش اســت. به گفته ضيائيان، با توجه 
به افزایش نيم تا یــك درجه اي هــوا در پایيز 
امســال، تکرار پدیده هاي حــدي در این فصل 
نيز محتمل است. او درباره چرایي سيالب هاي 
تابســتاني در كشــور و ادامه آن در هفته هاي 
آینده، اظهار مي كند: این بارش ها غيرمعمولي 
نيســت و در ســواحل دریاي خزر بارش هاي 
تابستاني هرساله وجود دارد؛ همچنين در خطه 
جنوب بارش موســمي هرساله قابل پيش بيني 
است . او مي گوید: بارش هاي تابستاني عمدتاً از 
ابرهاي همرفتي با خاصيت رگبار باران با شدت 
زیاد به وجود مي آید كه در محدوده جغرافيایي 

محدود و كوچك رخ مي دهد و اثر آن در كاهش 
خشکسالي نيز محدود است. به گفته ضيائيان، 
براساس تغييرات اقليمي كه براي كشور ما رخ 
داده است اكنون و در آینده »پدیده هاي حدي« 
مثل ســيل، رعدوبرق، رگبــار ناگهاني، گرما و 
سرماي شــدید افزایش خواهد داشت و تعداد و 
شدت وقوع آنها نيز بيشتر خواهد شد. او مي گوید: 
در روزهاي آینده براي نوار شــمالي كشور و در 
بخش هایي از جنوب كرمان، فارس، كهگيلویه و 
بویراحمد، بارش رگباري پيش بيني مي شود. در 
هرمزگان و غرب كشور هم بارش هاي رگباري 

ادامه دارد.

چالش افزايش دماي هوا و رشد مصرف آب
آمارهاي شــركت آب و فاضالب استان تهران 
حاكي اســت در حدود 140روز سپري شده از 
سال جاري، بيش از 43۵ميليون مترمکعب آب 
شرب در شــهر تهران مصرف شده است. طبق 
این اعداد و ارقام، به طــور ميانگين مصرف آب 
روزانه شــهر تهران در ســال جاري 3ميليون و 
34۵هزار مترمکعب بوده اســت كه در مقایسه 
با ســال هاي قبل رقم باالیي محسوب مي شود. 
این در حالي اســت كه ذخایر برف در ارتفاعات 
مشرف به ۵سد تأمين كننده آب پایتخت كاهش 
شدیدي را تجربه كرده و تقریباً به اتمام رسيده 
اســت. براســاس آمارها حجم ذخایــر آب در 
مخازن ســدهاي تهران از حدود یك ميليارد و 
80ميليون مترمکعب در سال گذشته با كاهش 
3۵.1درصدي به 700ميليــون مترمکعب در 
شرایط فعلي كاهش پيدا كرده است؛ درحالي كه 
همزمــان به دليل افزایش دماي هــوا و گرماي 
زودرس، سيستم هاي سرمایشي زودتر از موعد 
فعال شده اند و همزمان، تداوم شيوع كرونا نيز 
ضریب افزایــش مصــرف آب را افزایش داده تا 
جایي كه در شرایط فعلي ميزان مصرف آب شهر 

تهران به 3.۵ميليون مترمکعب رسيده است. 
مدیرعامل شــركت آب و فاضالب استان تهران 
مي گوید: هر یــك درجه افزایش دمــاي هوا، 
60تا70ميليون ليتر مصرف آب شرب را در تهران 
افزایش مي دهد. این در حالي اســت كه دماي 
تهران در سال جاري در مقایسه با سال گذشته 

2تا3درجه افزایش داشته است. 
محمدرضــا بختيــاري مي افزاید: از اســفند 
سال13٩8 به دليل شيوع بيماري كرونا، مصرف 
شهر تهران سير صعودي باالیي را تجربه كرده و 
در شرایط فعلي گرچه ميزان مصرف نسبت به 
ســال قبل حدود 2 تا 3 درصد افزایش یافته اما 
این ميزان در مقایسه با دوران قبل از كرونا بسيار 

بيشتر است. 
او ميزان افزایش مصرف آب تهران در دوره كرونا 
را 10تا 1۵درصد اعــالم مي كند و مي گوید: در 
شهر تهران 20درصد مشتركان جزو مشتركان 
پرمصرف محسوب مي شوند و حدود ۵ درصد نيز 
مصرف فوق العاده باالیي دارند. به گفته بختياري، 
تهراني ها تا 30درصد بيشتر از ميانگين كشوري 
آب مصرف مي كنند و حدود 17تا18درصد آب 

كل كشور در شهر تهران مصرف مي شود.

سرايت خشكسالي به پاييزبرق شايد اين هفته برود
 نقشه های مركز ملی پيش بينی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا
از احتمال تداوم كم بارشی و خشکسالی در پایيز امسال حکایت دارد

همشهري ارزیابي مي كند
طالبان؛ ريسك  تازه تجارت با همسايه شرقي

در یك ماه اخير، ميزان مبادالت تجاري و ترددها در مرز ميلك با افغانستان به نصف كاهش یافته است

از ابتــدای ســال آبی جــاری تاكنون 
ميانگين ارتفاع بارش های جوی در كشور 
به 1۵3 ميلی متر رســيده كه نسبت به 
مدت مشابه در سال آبی قبل ۵1 درصد و 
نسبت به ميانگين دوره های مشابه در ۵2 

سال اخير 34 درصد كمتر است

ميانگين مصرف آب روزانه شهر تهران 
در ســال جاری 3 ميليون و 34۵هزار 
مترمکعــب بوده كــه در مقایســه با 
ســال های قبل رقم باالیی محســوب 

می شود

بر اســاس آخرین روایت ها، رفت و آمد 
كاميون های حامل كاالهای صادراتی 
از مرز دوغارون به روزی 3 تا 4 دستگاه 
رسيده كه در عمل به معنای صفر شدن 
صادرات در نقطه صفر مــرزی ایران و 
افغانستان است. پيش از رسيدن طالبان 
به این منطقه روزانه به طور متوسط 120 
دستگاه كاميون حمل بارهای صادراتی 

از مرز دوغارون وارد افغانستان می شد

  بازار مطلوب اما در خطر جنگ
تجارت با افغانستان براي ايران يك انتخاب از بين گزينه هاي مختلف نيســت كه يك ضرورت به شمار مي رود و 
آسيب ديدن روابط اقتصادي بين 2كشور هم به زيان تهران و هم كابل خواهد بود. اهميت اين روابط تجاري را هم 
سيدابراهيم رئيسي و هم محمد اشرف غني، رئيسان جمهوري ايران و افغانستان به خوبي درك مي كنند و از اين 
منظر شايد يكي از اولويت هاي جدي وزير خارجه ايران در دولت جديد، فرونشاندن آتش جنگ و درگيري درون 
مرزهاي افغانستان و البته در مرز با ايران است. زيرا ادامه درگيري ها و حاكم شدن طالبان نه تنها ريسك تجارت با 
اين كشور را افزايش مي دهد بلكه مي تواند موج تازه اي از مهاجران و آوارگان را به سمت شهرهاي مرزي ايران روانه 
سازد. طبق آمارهاي اتاق تهران، اقتصاد افغانستان در طول سال هاي گذشته تحت تأثير جنگ هاي داخلي و مشكالت 
گسترده با محدوديت هاي جدي مواجه بوده اما همچنان اين كشور به عنوان يكي از اصلي ترين اهداف صادراتي ايران، 
مي تواند در آينده نقشي كليدي در واردات كاالهاي ايراني داشته باشد. به ويژه اينكه افغانستان در سال هاي گذشته 
توانسته رشد مثبت اقتصادي خود را حفظ كند و همچنين نرخ تورم كمتر از 5درصد در اين كشور نشان دهنده ثبات 
نسبي در شرايط اقتصادي اين همسايه شرقي كشور است. آمارها نشان مي دهد ايران در فصل نخست سال۱4۰۰ 
توانسته 5۷۰ميليون دالر با وزن ۱4۰۰تن به افغانستان صادر كند. اين عدد در قياس با مدت مشابه سال قبل، از نظر 
ارزش افزايشي حدودا ۷5ميليون دالري را نشان مي دهد اما از نظر وزني صادرات ايران حدودا ۷2هزار تن كاهش 
يافته است. اين گزارش مي افزايد: در سال2۰۱۹ ميالدي، ايران سهم ۱۸درصدي از كل واردات افغانستان را به خود 
اختصاص داده و صدرنشين تامين كننده كاال در اين كشور بوده است و در رده هاي بعدي چين، پاكستان، هند، روسيه 
و امارات متحده عربي قرار گرفته اند. در سال2۰2۰ اما سهم ايران به ۱۷درصد كاهش يافته و پاكستان پيشرفتي قابل 
توجه را به ثبت رسانده كه مي تواند براي صادركنندگان ايراني يك زنگ خطر مهم باشد.ايران همچنين در سال2۰۱۹، 
از افغانستان ۱5ميليون دالر كاال وارد كرده كه دو درصد از كل صادرات اين كشور به شمار مي رود. در سال2۰2۰ اما 
ميزان اين واردات به ۸ميليون دالر كاهش يافته و سهم ايران از كل صادرات افغانستان به يك درصد كاهش يافته و 

به اين ترتيب تراز تجاري مثبت قابل توجهي را براي ايران به وجود آورده است.
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فعاالن اقتصاد از دولت جدید  بورس
انتظار دارند؛ اهميت بيشتري 
به بورس بدهد و در عين حال 
فضاي اقتصاد را به گونــه اي تنظيم كند تا 
ریســك هایي كه  از بيرون به بازار سرمایه 

تحميل مي شود حذف شود. 
با این حال اغلب تحليلگران متفق القولند كه 
نخستين اولویت دولت سيد ابراهيم  رئيسي 
در بازار ســرمایه، باید حذف قيمت گذاري 
دستوري باشــد كه صدمات زیادي به بازار 

سرمایه وارد كرده است.
به گــزارش همشــهري، فعاليــت جدی 
و اجرایی دولت ســيزدهم ظــرف دوهفته 
آینده بــا انتخاب كابينه آغاز خواهد شــد. 
چشــم فعاالن اقتصادي به سياســت هاي 
دولت جدید دوخته شده است. تقریبا كسي 
تردید ندارد كــه مهم ترین ماموریت دولت 
جدید ساماندهي وضع اقتصاد است، به زعم 
اقتصاددانان دولت با اَبَرچالش هایي مواجه 
است كه اگر به سرعت راه حلي براي آنها پيدا 
نکند ممکن است اقتصاد ایران با چالش هاي 

اساسي مواجه شود. 
در چنين شرایطي بسيار از فعاالن اقتصادي 
بر این باورند كه بازار سرمایه این توانایي را 
دارد كه بسياري از مشکالت اقتصادي ایران 
را درمان كند اما گام اول این است كه دولت 
به ساختارهاي بازار ســرمایه اعتقاد داشته 
باشــد و اجازه دهد تا مکانيســم هاي بازار 

سرمایه ساختار اقتصاد را درمان كند. 
حتي بســياري از اقتصاددانــان معتقدند 
اقتصاد ایــران به جراحي نيــاز دارد و بازار 
 ســرمایه مهم ترین ابــزار بــراي جراحي 

اقتصاد است.

   اقتصاد مبتني بر بازار سرمايه

به زعم فعــاالن اقتصــادي چنانچه دولت 
سيزدهم مکانيسم هاي رقابتي بازار سرمایه 
را جدي بگيرد به ابزاري دست پيدا خواهد 
كرد كه مي تواند بر مشــکالت ســاختاري 

اقتصاد ایران غلبه كند. 
به زعم فعــاالن اقتصاد، یکــي از مهم ترین 
كاركرد هاي بازار سرمایه تامين مالي است و 
دولت مي تواند از این طریق بخش مهمي از 
منابع مورد نياز اقتصاد را تامين كند و توليد 

را افزایش دهد.
عباس آرگون، نایب رئيس كميسيون بازار 
پول و سرمایه اتاق بازرگاني با تأكيد بر اینکه 
بازار سهام از ظرفيت هاي زیادي برخوردار 
است و مي تواند جایگاه بهتري را در كشور 
پيدا كنــد، مي گوید: از این بــازار مي توان 
تامين مالي كرد و نيــز نقدینگي حاضر در 
این بازار را به بخش مولد اقتصادي وارد كرد، 
همچنين مي تــوان پروژه هــاي نيمه تمام 
 را با تاميــن مالي و عرضه اوليــه در بورس

تکميل كرد.
او با بيان اینکه اكنون جمع زیادي در بورس 
حضور دارند و ظرفيت هاي خوبي در این بازار 
براي سرمایه گذاري و پذیرش شركت ها در 
بورس فراهم شده است، گفت: وسعت بازار 
سرمایه در چند سال گذشته افزایش یافته 
و فرصت مناسبي را پيش روي دولت ایجاد 
كرده بنابراین بهتر است دولت جدید از این 

فرصت حداكثر بهره را ببرد.
عباســعلي حقاني نسب، كارشــناس بازار 
سرمایه در این باره مي گوید: با وجود تأكيد 
وزیر اقتصاد به تأمين مالي 680هزار ميليارد 

توماني از بازار ســرمایه در سال۹۹، هنوز 
ساختار اقتصادي ایران، بازار سرمایه محور 

نشده است.
 او اضافه مي كنــد: بازار ســرمایه بهترین 
ابــزار توزیــع ثروت بيــن مــردم، اصالح 
الگــوي مصرف، تقویــت توليــد، افزایش 
ســرمایه گذاري، كنترل نقدینگي، افزایش 
شفافيت و مبارزه با فساد، تأمين مالي دولت 
و بنگاه هاي توليــدي و نيز اجراي ایده هاي 

اقتصاد مقاومتي است.

   كاهش ريسك هاي بيروني

یکي دیگر از درخواســت هاي فعاالن بازار 
سرمایه از دولت جدید كاهش ریسك هاي 
بيروني اســت كــه عمومــا بــه تضعيف 

شاخص هاي بورس منجر شده است. 
افزایــش هماهنگــي در سياســت هاي 
اقتصادي، بهبود فضاي سياسي و اقتصادي 
و همچنين دخالت نکردن در بازار سرمایه 
 ازجملــه درخواســت هاي فعــاالن بازار 

سرمایه است.
به زعم كارشناســان بازار ســرمایه تامين 
كســري بودجه دولت از بورس به شــيوه 
افراطي و تشویق مردم براي سرمایه گذاري 
در بورس كه به رشدهاي هيجاني شاخص 
بورس در سال گذشته منجر شد، نمونه بارز 
دخالت ها و ریسك هایي است كه از بيرون به 
بازار سرمایه تحميل مي شود و اینها به غير 

از ریسك هاي سياسي و بين المللي است.
عباســعلي حقاني نســب، دربــاره حذف 
ریســك هایي كه از بيرون به بازار سرمایه 
تحميل مي شود مي گوید: بحث حمایت از 
بازار سرمایه و كمك به ایجاد ثبات در بورس 
كه در صحبت هاي رئيس جمهــور در روز 
تنفيذ هم به آن اشاره شــد، از اهميت بازار 

سرمایه حکایت دارد. 
به نظر مي رســد مهم ترین نکتــه اي كه در 
حمایت از بازار سرمایه باید به آن پرداخت، 
رسيدگي به مشکالتي اســت كه از بيرون 
به این بازار تحميل مي شــود. بــا توجه به 
تأكيد رئيس جمهــور در مورد مبــارزه با 
فســاد به صورت ســاختاري، معتقدم بازار 
 ســرمایه بهترین ابــزار بــراي تحقق این

هدف است.
عباس آرگون نيــز در این بــاره مي گوید: 
دخالت نکــردن در معامالت بــازار یکي از 
مهم ترین اقداماتي اســت كه باید در دولت 
ســيزدهم در دســتور كار قرار بگيرد، بازار 
اكنون به وضعي رسيده اســت كه نباید به 
هيچ عنوان دخالتــي در آن صورت بگيرد 
بلکه باید اجازه داد تــا به صورت خودكار به 

مسير خود ادامه دهد.
به گفته او هر چه دخالت ها در بازار كاهش 
یابــد، معامــالت آن بهتــر و منطقي تــر 
 مي شود و بازار بعد از مدتي كوتاه به تعادل 

خواهد رسيد. مهدي ســوري، كارشناس 
بازار سرمایه در این باره مي گوید: اگر دولت 
بخواهد تعادل و ثبات را به بازار برگرداند باید 
از عناصر برهم زننده این تعادل جلوگيري و 

نسبت به حذف آن اقدام كند. 
سوري درباره موضوعاتي كه تعادل بازار را بر 
هم مي زند توضيح مي دهد: خوشبختانه در 
دولت جدید اعالم شده بازار سرمایه جایي 
براي تامين مالي دولت نيست و اگر استقالل 
بازار سرمایه به رسميت شناخته شود، بازار 
ســرمایه مي تواند نقش بيشتري در اقتصاد 

ایفا كند.
او درباره نحــوه تامين مالي دولــت از بازار 
ســرمایه مي گویــد: دولت نبایــد رویکرد 
گذشــته یعني تامين مالي خــود را از بازار 
سرمایه با ابزارهاي غيراستاندارد ادامه دهد. 
به گفتــه وی چنانچه مداخــالت دولت در 
بازار ســرمایه كاهش یابد، بازار سرمایه با 
اصول مربــوط به  خــود و الگوهاي از پيش 
 تعيين شده مي تواند بر مشــکالت غلبه و

رشد كند.

    حذف قيمت گذاري دستوري

شــاید مهم تریــن چالشــي كــه فعاالن 
بازارسرمایه انتظار دارند در دولت سيزدهم 
حل شود حذف قيمت گذاري دستوري است. 
به زعم اقتصاددانان قيمت گذاري دستوري 
موجب شده، اقتصاد ایران در مسير نادرستي 
حركت كند و رانت زیادي بين ویژه خواران 
توزیع شود. قيمت گذاري دستوري همچنين 
صدمات زیادي در طول سال هاي گذشته به 
شركت هاي بورس وارد كرده و موجب شده 
تعداد زیادي از شــركت هاي حاضر در بازار 
ســرمایه، بخش مهمي از درآمدهایشان را 

از دست بدهند. 
برهمين اســاس فعــاالن بازار ســرمایه از 
دولت ســيزدهم انتظاردارنــد كه با حذف 
قيمت گذاري دستوري در وهله نخست به 
اقتصاد كمك كند و در گام دوم چالش هایي 
را كه پيش روي درآمد زایي شــركت هاي 

بورس وجود دارد، رفع كند.
عباس آرگون در این بــاره مي گوید: بحث 
قيمت گذاري كاالهایي مانند خودرو و فوالد 
كه محصوالت آنها در بــورس مورد معامله 
قرار مي گيرد ازجمله مسائل مهمي است كه 

باید تغيير كند.
نایب رئيس كميســيون بازار پول و سرمایه 
اتاق بازرگاني معتقد است: نمي توان قيمت 
كاالیي را در بازار به صورت دستوري تعيين 
كرد و از آن طــرف در انتظار ایجاد ثبات در 
بازار بود. حقاني نسب هم آزادسازي قيمت ها 
را نخستين نياز بازار سرمایه معرفي می كند 
و توضيح مي دهد: حذف قيمت گذاري هاي 
دســتوري، نخســتين موضوعي است كه 
 انتظــار مــي رود دولــت جدیــد بــه آن

 ورود كند. 
متأســفانه سياســتگذاران ما در این چند 
دهه گذشــته به تبعات قيمت گذاري هاي 
دستوري توجهي نکرده اند به گفته او قيمت 
كاالهاي مختلــف باید با سياســتگذاري 
صحيح در حوزه نــرخ ارز و نــرخ بهره و... 

كنترل شود نه سركوب قيمت ها.
او اضافه مي كند: ســركوب قيمت ها باعث 
تشدید سوداگري و حركت ســرمایه ها به 
ســمت بازارها و صنایعي شده كه مشمول 

قيمت گذاري دستوري نبوده اند.

خشكسالي امسال و افزايش قيمت ها،  كشاورزی
موجب كاهش سطح زيركشت، افت توليد 
و نزول ميزان خريــد تضميني گندم در 
مراجع دولتي شده است. سهم باالي گندم ديم از كل 
گندم توليدي ايران، موجب شده تا با وقوع خشكسالي، 
تامين گندم به عنوان محصولي استراتژيك دچار چالش 
شود. به گفته برخي از دست اندركاران توليد و همچنين 
كارشناسان، امسال در خوش بينانه ترين حالت ايران 
نيازمند واردات 5ميليون تن گنــدم براي تامين نياز 
بخش آرد و نان، صنف ، صنعت و ذخاير اســتراتژيك 

خواهد بود.
 با عطاءاهلل هاشمي، رئيس 
بنياد ملــي گندمكاران در 
مورد ميــزان توليد، خريد 
تضمينــي و نياز كشــور 
به واردات گندم در ســال 
زراعي جــاري گفت وگو 

كرده ايم.

آخرين آمار خريد تضميني و چشــم انداز 
توليد گندم در سال جاري چگونه بوده است؟

تا 15مرداد  ماه، 4ميليون و 500هــزار تن گندم به ارزش 
22هزار و300ميليــارد تومان خریداري شــده و بيش از 
۹7درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شــده است. در 
نتيجه نسبت به مدت مشابه پارسال 37درصد افت توليد 
داشتيم كه ناشي از خشکسالي و آسيب دیدن مزارع دیم 
اســت. دولت یا كارخانه ها تا آخر فصــل خرید به صورت 
تضميني و توافقي 5ميليون تن گندم از كشاورزان خواهند 
خرید. با توجه به اینکه برداشــت گندم هنوز به طوركامل 
انجام نشــده و 8درصد از برداشــت در اراضي استان هاي 
سردسيري باقي مانده است، ميزان نهایي خرید تضميني 

گندم به 5ميليون تن مي رسد.

چشــم انداز توليد گندم تا پايان امسال و 
سهم گندم ديم و آبي از اين توليد چقدر خواهد بود؟

توليد گندم امسال به نســبت آمار ميزان خرید تضميني، 
بهتر اما نســبت به ميزان توليد ســال گذشته افت داشته 
كه دليل آن خشکسالي و آســيب دیدن مزارع دیم است. 
اكنون بين توليد و خرید تضميني گندم خلئی وجود دارد و 
مقداري از گندم توليدي كشاورزان به دليل باال بودن قيمت 
نهاده هاي دامي، صرف خوراك دام مي شود. متأسفانه طي 
3 سال گذشته، به  دليل باال بودن قيمت نهاده هاي دامي، 
ميزان پرت خرید تضميني گندم و تبدیل آن به خوراك دام 
و طيور افزایش یافته است؛ گرچه آمار دقيقي در این زمينه 

وجود ندارد، اما به نظر مي رسد هر 
ساله حداقل یك ميليون تن گندم 
خوراكي در زمينــه نهاده هاي دام 
و طيور مصرف مي شود. همچنين 
قاچاق نيز موجــب كاهش فروش 
گندم كشــاورزان به دولت و افت 
آمار خرید تضميني این محصول 
شــده اســت. با وجود این ميزان 
قاچاق گندم چندان باال نيســت و 
براي صرفه اقتصادي قاچاق گندم 
باید این كار در تناژ باال انجام شود. 
اگرچه قاچاق گندم زیاد نيســت 
اما وقتــي واســطه ها و دالل ها یا 
كارخانه ها و صنایع غذایي، گندم 
توليدي كشاورزان را خارج از شبکه 
دولتــي خریداري و بــه محصول 
تبدیل مي كنند نيز بخشي از گندم 
توليدي از كشور خارج مي شود، اما 
در مجموع مي تــوان گفت كه هر 
سال 200تا 250هزار تن گندم به 
شيوه هاي مختلف از ایران قاچاق 

مي شود.

به طــور مشــخص 
امسال چه ميزان گندم در كشور 

توليد خواهد شد؟ 
اوایل پایيز سال گذشته پيش بيني 
كرده بودیم كه امسال 13ميليون 
تن گندم در كشور توليد مي شود، 
اما با توجه به خســارت مزارع دیم 
به خصوص در استان هاي جنوبي، 
فاصلــه توليد و خریــد تضميني 
گندم معنادار شده اســت. با این 
روند به نظر مي رســد پيش بيني 
13ميليون تني توليد گندم در سال 
زراعي جاري، محقق نخواهد شد و 

در بهترین حالت، ميزان توليد گندم درسال زراعي امسال 
به 10ميليون تن خواهد رسيد.

عالوه بر خشكســالي، چه عواملي در افت 
توليد و خريد تضميني گندم مؤثر بوده است؟

واقعيت این اســت كه هميشه حاشــيه بازار هركاالیي به 
بازار آن كاال مي چســبد و گندم نيز از این قاعده مستثني 
نيســت. وقتي قيمت اعالم شــده خرید تضميني گندم 
مورد رضایــت گندمکاران نباشــد، یا حتــي دیر تعيين 
و ابالغ شــود، آنها گندم را بــا قيمت باالتر بــه دالل ها و 
واســطه ها یا صنایع مي فروشند. كشــاورزان تا 650هزار 
تن گنــدم را براي مصرف خــود نگه مي دارند و بخشــي 
از گندم توليدي نيــز در خارج از شــبکه خرید تضميني 
دولت با قيمــت باالتــر فروخته شــده، یا بــا تبدیل به 
محصوالت صنایع غذایي از كشــور خارج مي شود. عالوه 

بر آن بخــش محدودي از گنــدم توليدي كشــور نيز در 
 قالب آرد یا گندم به برخي كشــورهاي همســایه قاچاق

 مي شود.

اما خود مصرفي گندم كشاورزان هرساله 
وجود داشته، به نظر شما امســال اين آمار افزايش 

يافته است؟
ميزان خود مصرفي كشــاورزان هر ســاله بيــن 500تا 
700هزار تن اســت كه بخشــي از آن براي تامين بذر و 
بخش دیگر براي تامين نان كشــاورزان استفاده مي شود، 
اما امســال عالوه بر خود مصرفي گندم، اميد كشــاورزان 
به افزایش بيشتر قيمت گندم وكمبود آن، موجب شده تا 
رقم گندم خود مصرفي كشاورزان نسبت به سال گذشته 
بيش از 10درصد افزایش یابد؛ به نحوي كه امسال 700تا 
800هزار تــن گندم براي بذر و تامين نان كشــاورزان در 
برخي مناطق روستایي مصرف مي شــود و 200هزار تن 
گندم نيز براي فروش با قيمت باالتر توســط كشــاورزان 
ذخيره سازي  مي شــود كه این آمارها ميزان خودمصرفي 
گندم كشاورزان در ســال زراعي جاري را به یك ميليون 
تن افزایش مي دهد كه این آمار قطعا نســبت به سال هاي 

گذشته افزایش داشته است.

با توجه به نياز كشور، امسال چه ميزان گندم 
بايد وارد شود؟

نياز ساالنه توليد نان و بخش صنف و صنعت به گندم، 10تا 
10.5ميليون تن است كه با این روند براي تامين نياز بخش 
آرد و نان و صنایع كشور باید امسال حداقل3 ميليون تن 
گندم وارد كشور شود. اما این ميزان نياز، به غير از گندمي 
است كه هر ساله براي تامين ذخایر استراتژیك كشور وارد 
مي شود؛ زیرا دولت نيز ساالنه به طور متوسط 2.5ميليون 
تن گندم براي تامين این ذخایر وارد مي كند كه با احتساب 
نياز مصرف و تامين ذخایر استراتژیك امسال باید نزدیك 

به 5.5ميليون تن گندم وارد كشور شود.

به طور مشخص، سطح زيركشت گندم در 
سال زراعي جاري چه ميزان كاهش داشته است؟

مساحت زیركشت ساالنه گندم در ایران 6ميليون هکتار 
است كه از این ميزان 4ميليون هکتار به كشت گندم دیم 
و 2ميليون هکتار به كشــت گندم آبي اختصاص دارد، اما 
متأسفانه امســال به دليل خشکســالي یا خسارت ناشي 
از پراكندگي بارش ها در مناطق مختلف كشــور، ســطح 
زیركشت 4ميليون هکتاري گندم دیم با افت 2.5ميليون 
هکتاري به یك ميليون و 500هــزار هکتار كاهش یافته 
است. عالوه بر آن، كاهش بارندگي و كم آبي به كشت گندم 
آبي در اغلب مناطق كشور به خصوص استان هاي جنوبي و 

غربي خسارت زده است.

تأثير اعالم ديرهنگام 
نرخ خريد تضمينــي گندم بر 
عرضه محصول كشــاورزان در 
شبكه دولتي چگونه بوده است؟

اعالم دیرهنــگام قيمــت خرید 
تضميني گندم در كاهش ســطح 
زیركشــت گندم در ســال زراعي 
گذشــته مؤثر بوده است؛ به نحوي 
كه طوالني شــدن فرایند تعيين و 
اعالم نرخ خریــد تضميني گندم 
10درصد ســطح زیركشت گندم 
آبــي در برخي مناطق كشــور را 
كاهــش داده و كشــاورزان براي 
تامين نقدینگــي موردنياز گذران 
زندگي، بخشي از سطح زیركشت 
گندم را به توليد سایر محصوالت 
مانند سبزي و صيفي و... اختصاص 
دادند تا با توليد و فروش این اقالم، 
درآمد كاهــش یافته خود به دليل 
نرخ پایين تضميني گندم را جبران 
كنند. به طــور كلي مي توان گفت؛ 
3 عامل خشکســالي، كندي روند 
تعيين و اعالم نرخ خرید تضميني 
و كاهش سطح زیركشت گندم آبي 
در استان هاي جنوبي مانند فارس، 
خوزستان و... از جمله عوامل مؤثر 
در افت 3تا 4ميليــون تني توليد 
گندم در ایران بــوده؛ درحالي كه 
در مناطقي كه كشــت آبي گندم 
داریم، كشاورزان مي توانند نسبت 
به تنظيم ميزان كشت متناسب با 
قيمت خرید تضميني اعالم شده 
اقدام كنند كه تأخيــر در تعيين 
و ابالغ این نــرخ موجب تخصيص 
بخشي از زمين هاي سطح زیركشت 
گندم به سایر محصوالت شد. عالوه 
بر آن در مناطقي كه گندم دیم كشت مي شد نيز خشکسالي 
كار خود را كرده و افت سطح زیركشت و توليد گندم در این 

مناطق ارتباط چنداني با نرخ خرید تضميني گندم ندارد.

ســهم شــيوع آفات، به دليل گسترش 
خشكسالي بر افت توليد گندم چگونه بوده است؟

خوشــبختانه بــا اقدامات انجــام شــده در وزارت جهاد 
كشاورزي، ســازمان حفظ نباتات و انتقال دانش فني به 
كشــاورزان، در زمينه مبارزه با آفات نباتي به خوبي عمل 
شد و این آفات، خسارات چنداني به كاهش توليد گندم در 
كشور وارد نکرده است. اگرچه مشکالتي در زمينه تامين و 
افزایش قيمت انواع سموم دفع آفات نباتي و توسعه فروش 
سموم بي كيفيت و تقلبي وجود داشــته است، اما ميزان 
شــيوع آفات به حدي نبوده كه تأثير مشهودي در كاهش 

سطح زیركشت و توليد گندم در ایران داشته باشد.

دولت جدید باید چه راهبردي را در بازار سرمایه در پيش بگيرد

كاهش حدود 3ميليون تني توليد نسبت به پيش بيني ها و كاهش ميزان خرید تضمينی 
كشور را ناگزیر به واردات حدود 5/5 ميليون تن گندم خواهد كرد

چالش هاي پيش روي دولت رئيسي در بورس

آسيب خشكسالی به توليد گندم گزارش

نقد خبر

حبوبات باز هم گران شد
قيمت حبوبــات در مرداد ماه هم افزایش داشــت.  كشاورزی
نرخنامه ميادین ميوه و تره بار شهرداري تهران نشان 
مي دهد قيمت بيشــتر اقــالم حبوبــات و غالت 
پرمصرف بين 10تا15درصد افزایش یافته و برخي از آنها تا 6 هزار 
تومان گران تر شده اند. به گزارش همشهري، این رشد قيمت شامل 
حبوبات بسته بندي و شركتي و همچنين محصوالت فله بوده و در 
این ميان تنها 2محصول نخود و لپه باقال تغيير قيمت نداشته اند. 
در نرخنامه پيشين سازمان ميادین نيز قيمت حبوبات نسبت به 
نرخ هاي ابتداي سال 20درصد افزایش نشان مي داد و با قيمت هاي 
جدید كه از 13مــرداد ابالغ شــده، مجموع افزایــش نرخ این 
محصوالت بين 30تا35درصد بوده، درحالي كه به طور معمول در 
فصول گرم مصرف حبوبات در مقایسه با ميانگين مصرف نيمه دوم 
سال كاهش مي یابد. براساس نرخنامه جدید سازمان ميادین ميوه 
و تره بار، بيشــترین افزایش نرخ در ميان حبوبات مربوط به لوبيا 
چشم بلبلي بود كه قيمت آن با 15درصد رشد از 35هزار تومان به 
42هزار تومان رسيده و طي یك ماه 7هزار تومان گران شده است. 
لوبياچيتي هم با 6هزار تومان افزایش قيمت در رتبه بعدي است. 
البته تغيير قيمــت بعضي از اقــالم مثل عــدس، ليموعماني و 
نخودلوبيا با درصدهاي پایين تر و درحد 500 تا هزار تومان بوده و 
تنها موردي كه كاهش قيمت داشته نيز سویا بوده كه هزار تومان 
نســبت به نرخنامه قبلي ارزان تر شده اســت. در ميان حبوبات، 
همچنان لپه با قيمت 43هزار تومان، ركورددار بيشترین قيمت 
است و لوبيا ســفيد با قيمت 25هزار تومان، ارزان ترین محسوب 
مي شــود. در ميان اقالم غيراز حبوبات كه قيمتشــان در جدول 
حبوبات سازمان ميادین آمده، ليموعماني بيشترین قيمت را دارد 
و با ۹5هزار تومان صدرنشين است. زرشك پلویي درجه یك نيز هر 
كيلو 72هزار تومان و درجه2،  6۹هزار تومان در نرخنامه قيمت 
خورده اســت و در ميان اقالم شــركتي و بســته بندي شده هم 
بسته هاي 250گرمي زرشك 1۹هزارو800 و بسته هاي 500گرمي 
3۹هزارو200 تومان قيمت گذاري شده است. در ميادین ميوه و 
تره بار انواع حبوبات فله با قيمت نزدیك به عمده فروشــي عرضه 
مي شود، اما انواع بســته بندي حبوبات نيز با قيمت كارخانه اي به 
فروش مي رسد كه این اقالم با اینکه در بسته هاي ۹00گرمي عرضه  
مي شوند، به دليل هزینه بسته بندي اغلب از انواع باز و غيرشركتي 

گران تر هستند.

 چالش های ساخت 
يك ميليون مسكن در سال

خبر: براساس طرح مجلس براي جهش توليد مسکن،  مسكن
دولت مکلف است در 4سال پيش رو ساالنه براي ساخت 
یك ميليون واحد مسکوني برنامه ریزي كند. همچنين 
دولت سيزدهم مدعي اســت كه مي تواند ســالي یك ميليون واحد 

مسکوني توليد كند.
نقد: هدف گذاري توليد ساالنه یك ميليون مسکن در 4سال در حالي 
انجام شده كه به اعتقاد بيت اهلل ستاریان، كارشناس اقتصاد مسکن، 
دولت و اقتصاد ایران توان ســاخت یك ميليون واحد مســکوني با 
حدود 100ميليــون مترمربع توليد خالــص را ندارند و براي تحقق 
این ایده، ساالنه به منابع مالي معادل كل نقدینگي اقتصاد ایران نياز 
است. براساس دیدگاه ســتاریان، نکته اول در تحليل امکان ساخت 
یك ميليون واحد مسکوني از سوي دولت این است كه اصاًل دولت ها نه 
در ایران و در هيچ كشور دیگري نمي توانند این ميزان واحد مسکوني 
بسازند و توان توليدي آنها در بهترین شکل بين 40تا 50هزار واحد 
مسکوني آن هم به شکل استخدام پيمانکار خصوصي است. البته این 
نکته نيز قابل توجه است كه در طرح توليد ساالنه یك ميليون واحد 
مسکوني، دولت مستقيماً وارد عمل نمي شود و فقط با تأمين زمين 
و تسهيل گري، دست بخش خصوصي و مردم را براي ساخت مسکن 
باز مي گذارد؛ اما این شيوه نيز تغييرات بنيادین در ساختار اقتصادي 
است؛ چراكه ساخت یك ميليون واحد مسکوني با حدود 100ميليون 
مترمربع توليد خالص، به 100ميليون مترمربع زیرساخت خدمات 
عمومي نيز نيــاز دارد و كل ایــن 200ميليون مترمربــع زیربناي 
آموزشي و مسکوني زیرســاخت هایي ازجمله تلفن، گاز، برق، آب، 
جاده و... مي خواهد و درمجموع به قيمت روز، تأمين همه این موارد 
ساالنه به حدود 4ميليون ميليارد تومان یعني معادل كل نقدینگي 

كشور نياز دارد.

نام محصول

قيمت بسته بندي 
شركتي)۹۰۰ گرمي( 

- تومان

 قيمت هر كيلو فله
- تومان

درجه ۲درجه يكدرجه ۲درجه يك

4۲.۰۰۰3۹.۰۰۰4۲.۰۰۰38.۰۰۰لوبيا چيتي

36.3۰۰33.3۰۰36.۰۰۰33.۰۰۰لوبيا چشم بلبلي

34.5۰۰3۲.5۰۰34.۰۰۰31.۰۰۰لوبيا قرمزجگري و قمي

۲6.4۰۰۲4.4۰۰۲5.۰۰۰۲3.۰۰۰لوبيا سفيد

3۹.5۰۰36.5۰۰3۹.5۰۰35.5۰۰لوبيا قرمز كپسولي

3۰.۰۰۰۲8.۰۰۰۲۹.۰۰۰۲6.۰۰۰نخود

4۲.6۰۰4۰.6۰۰43.۰۰۰4۰.۰۰۰لپه ريز تبريز

31.8۰۰3۰.8۰۰31.۰۰۰۲8.۰۰۰لپه درشت

۲۹.1۰۰۲7.1۰۰۲8.۰۰۰۲5.۰۰۰عدس ريز

۲۹.6۰۰۲7.6۰۰۲8.5۰۰۲5.5۰۰عدس درشت

3۰.۰۰۰۲8.۰۰۰۲۹.۰۰۰۲7.۰۰۰ماش

۲8.8۰۰۲5.8۰۰۲7.7۰۰۲5.7۰۰نخود و لوبيا

۲6.7۰۰۲3.7۰۰۲5.3۰۰۲3.3۰۰دال عدس

۲8.۲۰۰۲6.۲۰۰۲7.۰۰۰۲3.۰۰۰لپه باقال

۹1.۹۰۰88.۹۰۰۹5.۰۰۰۹۰.۰۰۰ليمو عماني

31.6۰۰۲۹.6۰۰31.۰۰۰۲۹.۰۰۰ذرت خشك وارداتي

۲3.3۰۰۲1.3۰۰۲3.۰۰۰۲1.۰۰۰سويا

گندم پوست كنده 
13.6۰۰1۲.۲۰۰1۰.8۰۰1۰.۰۰۰و بلغور

13.8۰۰1۲.3۰۰11.۰۰۰1۰.۰۰۰جو پوست كنده و بلغور

13.8۰۰1۲.3۰۰11.۰۰۰1۰.۰۰۰جو پرك

 قيمت انواع حبوبات بسته بندي و فله در ميادين ميوه و تره بار

كارشناســان معتقدنــد، دولت 
ســيزدهم باید اقتصــاد را بازار 
ســرمایه محور كنــد و حــذف 
قيمت گــذاري دســتوري را در 

اولویت خود قرار دهد

 خشکسالي موجب كاهش 
سطح زیركشت گندم دیم از 
4ميليون بــه یك ميليون و 
500هزار تن شده و بخشي 
از گندم آبي در استان هاي 
جنوبي نيــز متاثر از كمبود 
آب، یا زیركشــت نرفته و یا 
اینکه بازده الزم را نداشــته 

است 
  تا 15مرداد ماه 4ميليون و 
500هزار تن گندم به ارزش 
22هــزار و 300ميليــارد 

تومان خریداري شده است.
 ميــزان توليد گنــدم در 
سال زراعي جاري 37درصد 
كاهش داشته و پيش بيني 
مي شود تا پایان فصل خرید، 
به صورت تضميني یا توافقي 
حداكثر نزدیك به 5ميليون 
تن گنــدم از كشــاورزان 

خریداري شود

علي ابراهيمي
خبرنگار
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ناه
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 قم به عنوان قطب توليد كفش 
ماشيني در كشــور، بيش از صنعت

300كارگاه دارد و حــدود 
70درصد پاپوش هاي صنعتي كشور را توليد 
مي كند. روزانه یــك ميليون جفت كفش و 
دمپایي در این استان توليد مي شود. بيش از 
5هزار نفر در این صنعت به طور مســتقيم 
مشغول فعاليت هستند و 80درصد توليدات 
این صنعت بــه كشــورهاي مختلف صادر 
مي شود. كفش ماشــيني و دمپایي قم كه 
كاالي اول صادراتي استان است، با مشکالتي 
مواجه شــده كه برخي از آنها به تحریم ها و 
موانع خارجي ارتباطي ندارد و گره هاي این 

مشکالت با تدبير مسئوالن بازشدني است.

تامين مواداوليه داخلي
یکي از توليدكنندگان نمونه صنعت كفش و 
دمپایي قم كه 45سال در این صنعت مشغول 
به فعاليت اســت، تأميــن مواداوليه توليد 
داخل را مهم ترین مســئله توليدكنندگان 
این عرصه مي دانــد و مي گوید: براي توليد 
كفش ماشيني و دمپایي به 3رشته مواداوليه 
نياز داریم كــه 80درصد از آنهــا در داخل 
كشــور توليد مي شــود. در هيچ جاي دنيا 
براي صادرات مواداوليه كه نياز جدي كشور 
اســت، معافيت مالياتي درنظر نمي گيرند. 
معموال معافيت مالياتــي براي محصوالت 
توليدي است نه مواداوليه. در كشور ما چون 
براي صادرات مواداوليه پتروشيمي معافيت 
مالياتي درنظر مي گيرند، فعاالن پتروشيمي 

رغبت بيشتري به صادرات دارند.
حســين صادق زاده، با اشــاره بــه اینکه 
مواداوليه توليد داخل به دليل شفاف نبودن 
روش قيمت گذاري در بورس باالتر از قيمت 
جهاني اســت، مي افزاید: حدود یك سال 
است كه برخي فعاالن و تشکل هاي صنعتي 
پيگير شفاف سازي  در روش قيمت گذاري 
این مواداوليه هســتند ولي هنوز به نتيجه 

نرسيده اند.

از دست دادن بازار خارجي و داخلي
این توليدكننده، افزایش قيمت بازار داخلي 
را تابع گراني مواداوليه مي داند و مي افزاید: 
عراق بازار اول صادراتي كفش ماشــيني و 

دمپایي قم است. متأسفانه بازار عراق به دليل 
افزایش قيمت محصــوالت صنعت كفش، 
افت كرده است. ما اخبار مستندی داریم كه 
تاجران عراقي مشغول خریدهاي كالن در 

چين هستند.
صــادق زاده مي گویــد: به دليــل اینکــه 
توليدكنندگان كفش در چيــن مواداوليه 
را ارزان تر از ما خریداري مي كنند و قدرت 
رقابت با آنهــا را نداریــم. اگر مــا بتوانيم 
مواداوليه را با نرخ جهانــي دریافت كنيم، 
مي توانيــم صــادرات محصــوالت كفش 
ماشيني و دمپایي را 2تا 3برابر افزایش دهيم. 
وي درباره افزایش چندبرابري قيمت برخي 
از مواداوليــه مي گوید: افزایــش قيمت در 
بسته بندي و سایر موارد موجب شده است 
تا قيمت محصوالت توليدي نسبت به 2سال 
پيش، 3تا 4برابر شود كه این افزایش قيمت 
توجيه پذیر نيست. یکي از نمایندگان فروش 
محصوالت توليــدي كفــش و دمپایي در 
بازار داخلي با تأیيد این مسئله مي گوید: به 
دالیلي همچون افزایش قيمت، شيوع كرونا، 
گرمي هوا و محدودیت راه هاي مواصالتي، 
فروش این محصوالت در استان هاي دیگر 
كاهش یافته است. محسن رضایي مي افزاید: 
طی 15سال گذشته، نخستين بار است كه با 
كاهش شدید خرید كفش ماشيني و دمپایي 

در شهرهاي كشور مواجه هستيم.

بازارهاي فتح شده و حذف شده  
صادرات كفش ماشيني و دمپایي قم حدود 
15سال پيش آغاز شد و این محصول طی 
چند سال گذشته، كاالي نخست صادراتي 
قم بود. رونق صادرات پاپوش هاي صنعتي 
زمانــي اوج گرفت كــه چند نمایشــگاه 
بين المللي با تالش فعــاالن این صنعت در 
قم برگزار شــد. رئيس هيأت مدیره انجمن 
كفش ماشــيني اســتان قم به همشهري 
مي گوید: تاجران بيش از 20كشــور در این 
نمایشگاه ها شركت مي كردند و سال گذشته 
و امسال به دليل شيوع كرونا این نمایشگاه 

برگزار نشده است.
ابوالفضل فرهاني عراق، پاكستان، آذربایجان، 
كشورهاي حاشــيه خليج فارس و آسياي 
ميانه را از مشتریان كفش ماشيني و دمپایي 
قم ذكر مي كند و مي افزایــد: صادرات این 
محصول به آفریقا هم شــروع شده و پيگير 

هستيم كه در بازار روسيه هم ورود كنيم.

او درباره از دست دادن بازار تركيه مي گوید: 
مســئوالن تركيه وقتي متوجه شــدند كه 
ساالنه عدد ســنگيني براي واردات كفش 
ماشــيني و دمپایــي هزینــه مي شــود، 
توليدكنندگان كشورشــان را به توليد این 
محصول ترغيب كردند و این كشور اكنون 
یکي از صادركنندگان كفش ماشيني است.

رئيس هيأت مدیره انجمن كفش ماشيني 
اســتان قم، نوســانات ارزي و افزایش قابل 
توجه قيمت مواداوليــه را بزرگ ترین مانع 

براي فتح بازارهاي بيشتر مي داند.
به گفتــه فرهاني، حجم صــادرات كفش و 
دمپایي قم به كشــورهاي مختلف، ساالنه 
حدود 100ميليون دالر است. او می افزاید: 
اگر بورس، قيمت مواداوليه پتروشــيمي را 
واقعي اعالم كند و توليدكنندگان با كمبود 
مصنوعي مواداوليه و نوسانات بازار ارز مواجه 
نشوند، این پتانسيل در استان وجود دارد كه 

توان صنعت كفش و دمپایي 10برابر شود.
وي با بيان اینکه حدود 5هزار نفر در صنعت 
كفش و دمپایي قم به طور مستقيم فعاليت 
مي كنند، مي افزاید: اما مزیت این صنعت در 
رونق اشتغال خانگي است كه حدود 20هزار 

نفر را مشغول به كار كرده است.

شهرك تخصصي در حد شعار
یکي از طرح هایي كه براي توســعه صنعت 
كفش فقــط در حــد شــعار و كلنگ زني 
اجرا شده، ایجاد شــهرك تخصصي كفش 
و دمپایي قم اســت. 2ســال پيــش آیين 
كلنگ زنــي این شــهرك در مراســمي با 
حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و مدیرعامل ســازمان صنایــع كوچك و 
شــهرك هاي صنعتي ایران، استاندار قم و 
مسئوالن محلي برگزار شد. توليدكنندگان 
كفش و دمپایي قم اميدوار بودند كه در این 

شهرك تمامي زنجيره هاي توليد جانمایي 
شده و اقدام مباركي براي توسعه این خوشه 
صنعتي انجام شود. این شهرك در قالب فاز 
توسعه 96هکتاري شهرك صنعتي شکوهيه 
پيش بيني شده و قرار بود در مرحله نخست 

زمينه اشتغال 600نفر فراهم شود.
رئيس هيأت مدیره انجمن كفش ماشيني 
استان مي گوید: چند سال تالش كردیم تا 
این شهرك ساخته شود، ولي در 2سال اخير 
زیرساخت هاي آن آماده نشده است. شركت 
شهرك هاي صنعتي، قيمت زمين را افزایش 
داده و به دليل ساخت كمربندي، چند هزار 
متر از محدوده این شــهرك براي ساخت 

جاده درنظر گرفته مي شود.
فرهاني مي افزاید: به توليدكنندگان كفش 
ماشــيني گفتند كه به ازاي هر نفر، 2هزار 
متر زمين داده مي شود؛ درحالي كه ساخت 
كارگاه كوچك بــراي توليدكنندگاني كه 
ظرفيت و پتانســيل باالیي در توليد كفش 
ماشــيني دارند صرفه اقتصادي ندارد. هر 
توليدكننده براســاس توان توليد و حجم 

سرمایه گذاري نياز به زمين دارد.

       
قم سابقه 100ســاله در توليد كفش دارد 
و بزرگ ترین كفاشــي هاي كشــور در این 
شــهر وجود دارد. اكنون هم قم بيشترین 
كارگاه هاي توليد كفش ماشيني و دمپایي 
را در خود جــاي داده و از نظر حجم و تنوع 
توليد این محصوالت، زبانزد اســت. با ورود 
تکنولوژي جدید و توســعه فضاي مجازي، 
مسير فعاالن این صنعت براي افزایش توليد 
و گســترش صادرات هموار شده است. اگر 
موانع توليــد از پيش پاي فعــاالن صنعت 
كفش و دمپایي قم برداشته شود، بازارهاي 

بيشتري فتح خواهد شد.

گزارش 2

مکث

كمبود آب در لرستان تشديد شد 
سال آبي امســال براي رودخانه ها و 
سدهاي لرســتان آورده اي نداشت. 
اردیبهشــت بــود كه شــركت آب 
منطقه اي لرستان اعالم كرد با گذشت 8 ماه از سال آبي جدید 
فقط 57درصد از ظرفيت مخازن سدهاي لرستان پر شده است؛ 
عددي كه نسبت به  مدت مشابه 23درصد كاهش نشان مي دهد 
و منجر به صدور هشدارهایي درباره مصرف آب به ویژه در بخش 
كشاورزي شده است. اما با گذشــت كمتر از 2ماه هشدارها به 
سطح مصرف شهري رسيد و حاال آب در این استان جيره بندي 
شده است. بر اساس اعالم شــركت آبفاي لرستان هم اكنون 
8شهر و 120روستاي اســتان در تامين آب آشاميدني دچار 

مشکل هستند.

بدون آب، زندگي نداريم
یکي از اهالي روستاي آب باریك بخش كوهدشت مي گوید: ما 
عمال آب نداریم. به ما اعالم نمي كنند آب قطع است، اما آبي در 
لوله ها نيست. مي گویند كاهش فشار است. براي ما چه فرقي 
مي كند به چه دليل آب نداریم؟ مهم این است كه نمي توانيم 

بدون آب كارهاي روزانه مان را انجام دهيم.
قيس كه پرستار مادري 90ساله اســت، ادامه مي دهد: فقط 
كســاني كه بيمار و ســالمند دارند درك مي كنند كه بي آبي 
چقدر مي تواند مشکالت را افزایش دهد. نه آب در دسترس مان 

است، نه برق.
یکي از اهالي تازه آباد نيز حرف هاي قيــس را تأیيد مي كند و 
مي گوید: گاهي 24ساعت كامل و گاه بيشتر از این، آب نداریم. 
مي گویند آب مصرفي تان را ذخيره كنيد. آدم براي 2ســاعت 

قطعي، آب ذخيره مي كند.
رســتم اضافه مي كند: من و همســرم با هم زندگي مي كنيم. 
بچه ها خيلي وقت است خرم آباد زندگي مي كنند. آنجا هم هر 
روز قطعي آب و برق دارند. قطعي آب براي ما كه 2نفر هستيم 
آ ن قدر دردسر ســاز شــده، فکر كنيد خانواده هاي عيالوار چه 

مي كشند.

وضعيت مصرف آب هنوز قرمز نيست
شرایط آب آشاميدني در این استان به حدي بحراني است كه 
به گفته مدیرعامل شــركت آب و فاضالب لرستان، هم اكنون 

120روستا با تانکر آبرساني مي شوند.
حميدرضا كرموند مي گوید: تاسيسات با حداكثر توان مشغول 
پمپاژ آب آشاميدني در شهر و روستا ها هستند و دیگر آب مازاد 

بر این براي انتقال به لوله ها در مخازن وجود ندارد.
او با بيان اینکه یك ميليون و 200هزار نفر در لرستان با مشکل 
كمبود آب آشاميدني مواجه هستند، می گوید: تنها راه گذر از 
كمبود شدید آب در لرستان، صرفه جویي مردم است. البته این 
را هم در نظر بگيرید كه نيمي از روستاهاي لرستان زیر پوشش 
شبکه آب نيستند یعني از عدد 3هزارتایي مجموع روستاهاي 
استان، حدود 1500تا1600 روستا تحت پوشش ما قرار دارند.
با این حال كرموند معتقد است وضعيت مصرف آب در لرستان 
هنوز قرمز نشــده اما برخي مناطق مصرف بيشتري نسبت به 

نياز واقعي خود دارند.
مدیرعامل شركت آب و فاضالب لرســتان همچنين با تأكيد 
بر صرفه جویي در مصرف آب ادامه مي دهد: طي 3 ماه نخست 
امسال 30ميليون مترمکعب آب در این استان مصرف شده كه 
نسبت به  مدت مشابه سال گذشته 30درصد افزایش را نشان 
مي دهد. از ابتداي سال در مهر99 تا فروردین1400 یعني 6ماه 
نخست امسال 342ميلي متر بارندگي در لرستان ثبت شد كه 
نسبت به  مدت مشابه سال گذشــته 40 و نسبت به بلندمدت 

35درصد كاهش داشته است.
كرموند با اشــاره به اینکه در لرستان ســدي براي تامين آب 
آشــاميدني پایدار شــهر و روســتاها وجود ندارد، مي افزاید: 
همزمان با گرماي هوا شاهد خشك شدن رودخانه ها هستيم. 
در منابع زیرزميني هم همين اتفاق مي افتد. آب دهي چشمه ها 
كاهش پيدا كرده اســت و تا بارندگي نباشد كاهش آب دهي 

خواهيم داشت.
كرموند با بيان اینکه آب بعضي از شهرها مثل خرم آباد، دورود 
و بروجرد از چشمه تامين مي شوند، ادامه مي دهد: شركت آب 
و فاضالب روي چشمه ها ایســتگاه هاي پمپاژ ساخته تا آب را 
به مخازن بفرستند. سابقا چشــمه هاي ما چنان پرآب بود كه 
سرریز مي  كردند و آب در كانال ها و رودخانه هاي شهر خرم آباد 
جاري مي شد، با این حال اكنون با افت شدید سطح چشمه ها 
مواجه شده ایم. با افت سطح آب چشمه هاي گلستان، مطهري 
و چشمه مجاور ســپاه باید از پمپاژ آب بکاهيم، چون چشمه 

دیگر آبي ندارد.
او با بيان اینکه در توليد و مصرف باید یك باالنس وجود داشته 
باشد، می گوید: با كاهش آب دهي چشمه ها توليد آب كاهش 
یافته اســت و ما فقط مي توانيم به اندازه نياز مردم آب توليد 
كنيم. با اینکه چاه ها 24ســاعته كار مي كنند با افزایش دما و 
افزایش مصرف، توليد كم مي شــود و چاره اي جز جيره بندي 

آب نمي ماند.
كرموند درباره راه حل جلوگيــري از جيره بندي آب مي گوید: 
درصورتي كه مردم مصرف خود را مدیریــت كنند و ما هم بر 
شبکه ها مدیریت داشته باشيم مي توانيم با دغدغه و قطع آب 

كمتري تابستان را پشت سر بگذاریم.

فرار از طالبان
پایانه مرزي ميلك در محدوده شهرســتان تازه تأسيس هيرمند و در 
فاصله 261كيلومتري زاهدان در جوار رودخانه مرزي مشترك پریان 
و در نزدیکي شهر زرنج، مركز والیت نيمروز افغانستان قرار دارد. این 
بازارچه كه براساس مصوبه شوراي  عالي امنيت ملي در سال84 با هدف 
توسعه حمل مسافر و ترانزیت كاال در جنوب شرق كشور ایجاد شده 
است، پنجشنبه شب )14مرداد( ميزبان هزاران نفر از افغانستاني هایي 
بود كه بعد از حضور نيروهاي طالبان در والیت نيمروز خانه و زندگي 

خود را رها كردند و به مرزهاي ایران پناه آوردند.
مدیر پایانه مرزي ميلك در این باره به همشهري مي گوید: پنجشنبه 
شب بعد از حمله طالبان به والیت نيمروز افغانستان با هجوم گسترده 
چند هزار نفر از اهالي شهر زرنج افغانستان از روي پل ارتباطي زرنج و 
ميلك به سمت بازارچه مرزي ميلك بودیم. با كمك ارتش و مرزباني 
توانستيم مرز را كنترل كنيم. از ميان این افراد، آنهایي كه پاسپورت، 

ویزا و مدارك الزم داشتند از پایانه گذشــتند و به داخل خاك ایران 
آمدند، بعد از چند ساعت هم آنهایي كه مدركي نداشتند و به دالیلي 
امکان ورودشان به ایران نبود به خاك افغانستان بازگشت داده شده 
و تعدادي هم با كمك وزارت كشــور و مرزباني در اردوگاه اداره اتباع 
مستقر شدند. مصطفي ضيایي با بيان اینکه بعد از این ماجرا مرز به طور 
كامل بسته شده و پل با كمك مرزباني و ارتش مسدود است، مي افزاید: 
حتي پایانه هاي ورودي و خروجي بسته است و هيچ فردي اجازه ورود 
ندارد. البته فقط افرادي كه مجوز ورود، ویزا و پاسپورت دارند امکان 
ورود دارند، اما با توجه به حضور نيروهــاي طالبان روي پل فردي به 

سمت ایران نمي آید.

مرز ايران و افغانستان بسته شد
بعد از بسته شدن مرز ایران و افغانستان در شهرستان هيرمند، معاون 
امنيتي انتظامي استاندار سيستان و بلوچستان هم این خبر را به صورت 

رســمي اعالم كرد و دليل آن را حفظ امنيــت كاميون هاي تجاري 
دانست. محمدهادي مرعشي با بيان اینکه مرز ایران و افغانستان در 
محدوده پایانه مرزي »ميلك« به دليل كشــيده شدن درگيري هاي 
افغانستان به مناطق هم مرز با سيستان و بلوچستان بسته شده است 
به همشهري مي گوید: شــهر زرنج، مركز والیت نيمروز افغانستان تا 
مرحله سقوط پيش رفت؛ به طوري كه تقریباً بخش عمده آن توسط 
طالبان تصرف شد كه با رسيدن نيروهاي كمکي، افراد گروه طالبان 

عقب نشيني كردند.
وي با تأكيد بر اینکه شرایط در مرز آرام است، مي افزاید: براي حفظ 
منافع ملي نيروهاي ارتش، مرزباني و انتظامي استان كاماًل در مرز و 
پل ابریشم مســتقر و تحركات احتمالي را رصد مي كنند. همچنين 
270كاميون ایراني كه در افغانســتان بودند و اطالعات آنها از طریق 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي استان داده شده بود به كشور 
بازگردانده شــدند. مرعشــي با بيان اینکه با توجه به حضور طالبان 
تکليف واردات و صادرات از این مرز هنوز مشــخص نيست، توضيح 
مي دهد:  ما براي تامين امنيت كاميون ها فعال مرز را براي 72ساعت 

بسته ایم و براي بعد از آن هم تصميم گيري مي شود.
طالبان هم پيش از این اعــالم كرده بود ماشــين هاي ایراني كه در 
پاركينگ هاي نيمروز هستند، آزاد مي شوند. این موضوع طي یك فایل 
صوتي اعالم و در آن تأكيد شــده بود كه مالکان هر ماشين ترانزیتي 
ایراني كه به هر نحوي توســط نيروهاي نظامي افغاني در گذشــته 
دستگير و به پاركينگ ها منتقل شده اند با در دست داشتن شناسنامه 
ماشين مي توانند براي تحویل گرفتن آن به دفتر طالبان مراجعه كنند.
معاون حمل ونقل اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي سيستان 
و بلوچستان هم تأكيد كرده است كه به منظور جلوگيري از هرگونه 
مشکل براي فعاالن اقتصادي با هماهنگي دستگاه هاي اجرایي مستقر 
در پایانه مرزي ميلك  از تجار خواسته شــده تا اطالع ثانوي از ارسال 
حامل هاي صادراتي و ترانزیتي كه قصد خروج از پایانه مرزي ميلك  
را دارند، خودداري كنند. به گفته تيمور باقري، كاميون هاي ایراني و 
محموله هاي تجاري كه در حال بازگشت از افغانستان هستند امکان 

ورود به كشور را با هماهنگي هاي انجام شده دارند.

ديدار با طالبان روي پل
پل ميلك تنها راه ارتباطي شهر زرنج افغانستان با مرز ميلك ایران است 
و نيمي از آن مرز ایران و نيمي از آن مرز افغانستان محسوب مي شود 
و هم اكنون نيروهاي طالبــان روي پل و در خط مرزي افغانســتان 
مستقر هستند. به دليل همين حضور بعد از اتفاق پنجشنبه شب به جز 
كاميون هاي تجاري ایران هيچ فرد یا تبعه اي به مرز ایران نيامده است.

آنطور كه منابع محلي خبر مي دهند سردار محمد مالشاهي، فرمانده 
مرزباني سيستان و بلوچستان با طالبان مستقر در پل ترانزیتي ميلك 
روز جمعه دیداري داشته اند، اما مسئوالن استاني تأكيد مي كنند به 

دالیل امنيتي فعال نمي توان جزئيات بيشتري در این باره داد.

استقرار هالل احمر در همسايگي اردوگاه
هرچند تکليف در آن ســوي مرز ایران هنوز مشــخص نيســت، اما 
در اردوگاه پناهندگان افغانســتاني اوضاع نســبتا آرام شده. وزارت 
كشــور، مرزباني، ارتش، هالل احمر و خيران در حال كمك رساني به 
افغانستاني هاي مستقر در اردوگاه اتباع هستند. معاون امداد و نجات 
جمعيت هالل احمر سيستان و بلوچســتان كه در كنار اردوگاه اتباع 

مستقر شده اند به همشهري مي گوید: اداره اتباع همه شهرستان هاي 
مرزي براي اســتقرار موقت اتبــاع بيگانه اردوگاهــي دارند كه فعال 
افغانستاني هایي كه به ایران پناه آورده اند در اردوگاه هيرمند مستقر 
شده اند. نيروهاي هالل احمر هم در كنار این اردوگاه حضور دارند. اكبر 
كيخاساالر توضيح مي دهد: بعد از مهاجراني كه پنجشنبه شب به مرز 
ایران آمدند دیگر فردي نيامده و فعال همين افراد در اردوگاه مستقر 
هســتند. با توجه به اینکه اداره اتباع خودگردان است، خيران ورود 
كرده اند و غذاي گرم در ميان اتباع توزیع مي كنند و رسيدگي الزم را 
انجام مي دهند. نيروهاي ما هم مستقر هستند تا اگر هجوم آوارگان 
زیاد شــد و اردوگاه اتباع گنجایش نداشت ما آنها را پذیرش كنيم. او 
تأكيد مي كند كه شرایط براي خانواده هاي افغانستاني بسيار سخت 
است، زیرا خانه و زندگي شان را رها كرده و به خاك كشور دیگري پناه 
آورده اند. كيخاساالر اظهار اميدواري مي كند  كه هر چه زودتر شرایط 
در افغانستان براي بازگشت مهاجران مساعد شود. محلي ها مي گویند 
بيش از 90درصد مهاجران افغانســتاني در بدو ورود حتي ماســك 
نداشته اند و به همين دليل هالل احمر و وزارت بهداشت براي رعایت 
پروتکل هاي بهداشتي و جلوگيري از شيوع كرونا چند ساعت یك بار 

ماسك و سایر لوازم بهداشتي را در اختيار آنها قرار مي دهند.

به اميد بازگشت
جانشــين ناجا طي بازدیدي كه روزهاي گذشته از مرز ميلك داشت 
گفته بود كه ایران به سوي همه همسایگان دست دوستي دراز كرده، 
مردم افغانســتان برادر ما هســتند و اميد داریم امنيت كامل در این 
كشور برقرار شود. به گفته سردار قاسم رضایي، هم اكنون شرایط در 
مرز مشترك ایران و افغانستان در منطقه سيستان تحت كنترل است 
و بررسي ها نشان مي دهد والیت نيمروز افغانستان هنوز سقوط نکرده 
است. این خبر اميدواري زیادي را براي افغانستاني هاي پناه آورده به 
ایران ایجاد كرده است؛ آنها هرچقدر هم در اردوگاه هيرمند در آرامش 

و امنيت باشند، اما هرچه باشد، اردوگاه كه خانه نمي شود.

مزاری برای جاموس ها  
نمایشگاه هنر محيطي »مزار جاموس« در ساحل كارون توسط یکي از هنرمندان اهواز برگزار 
شد. به گزارش همشهري، سهام سجيرات، مدرس دانشگاه، نقاش و عضو انجمن هنرهاي 
تجسمي اهواز در اقدامي خودجوش براي گاوميش هاي از بين رفته در بي آبي تاالب به صورت 
نمادین یك مزار طراحي كرد. در این نمایشگاه 6اثر هنري با كاشي و پالستيك در ابعاد بزرگ 
و كوچك به همراه سنگ قبر در ساحل بي رمق كارون طراحي و ساخته شد. سجيرات این 
اقدام را نوعي همدلي با مردمي دانست كه تنها راه معيشت آنها گاوميش داري است و اخيرا 
تعدادي از این گاوميش ها در اثر كم آبي تلف شده بودند. اخيرا به علت كم آبي و آسيب به جامعه 

كشاورزي و دامداري در خوزستان، اعتراضاتي از سوي مردم شکل گرفته بود.

ستاره حجتي 
خبرنگار

تعداد زیادي از اهالي شهر زرنج افغانستان بعد از حمله نيروهاي طالبان به پایانه مرزي 
ميلك در ایران هجوم آورده و برخي از آنها فعال در اردوگاهي پناه داده شده اند

حضور نيروهاي طالبان در واليت نيمروز و 
مركز آن شهر زرنج افغانستان، آن هم در گزارش

همسايگي شهرستان هيرمند در سيستان 
و بلوچســتان ايران، نگراني هايي را منجر شده است؛ 
مسئوالن كشوري و استاني تأكيد مي كنند امنيت كامل 

در مرزهاي ايران و افغانســتان در 3اســتان خراسان  
رضوي، جنوبي و سيستان وبلوچســتان برقرار است و 
هم اكنون  مرز ميلك براي حفــظ امنيت كاميون هاي 
تجاري ايران بسته شده، اما نكته مهم ماجرا حضور اتباع 
قانوني و غيرقانوني افغانســتاني در ايران اســت كه 
پنجشنبه شب با فرار به سمت مرز ميلك به كشورمان 
پناه  آوردند. به گفته منابع محلي، اتباع مجاز وارد كشور 

شده اند و بقيه در اردوگاهي اسكان يافته اند. 

در پناه ايران
سيده زهرا عباسي 

خبرنگار

تردد تجاري در مرزهاي خراسان برقرار است

حميد مالنوري شمسي، اســتاندار خراسان جنوبي 
با بيان اينكه مرزهاي مشــترك خراســان جنوبي و 
افغانستان امن است و مشــكل خاصي در اين بخش 
وجود ندارد به همشهري مي گويد: يك ماه قبل و طي 
درگيري در نزديكي مرز، تعدادي از نيروهاي پليس و 
بخش اداري افغانســتان وارد مرزهاي ما شدند كه در 
اين باره هم دستورالعمل هاي مشخصي وجود دارد و ما 
طبق دستورالعمل برخورد كرديم. اما بعد از آن مشكلي 
پيش نيامد و مرز به طور كامل در كنترل ارتش و مرزباني 
است و حتي مبادالت مرزي در ماهيرود فعال ادامه دارد.
فرمانده مرزباني خراســان  رضوي هــم در اين باره 
مي گويــد: ورود و خروج هاي اتباع افغــان و تردد 
خودروهاي ترانزيت توسط مرزبانان فرماندهي هنگ 
مرزي تايباد كنترل و نظارت مي شود و تاكنون هيچ گونه 

مشكلي در مرز دوغارون گزارش نشده است.
سردار مجيد شــجاع مي افزايد: تجارت و ترانزيت با 
افغانستان برقرار است و مرزبانان استان با اشراف كامل 
به صورت شبانه روزي در مرزهاي استان مستقر هستند 
و براي امنيت پايدار از هيچ تالشي دريغ نخواهند كرد.

ث
مک

 كفش هاي جفت شده
در پاي مشكالت صنعت

 روح اهلل كريمي
خبرنگار

ري
شه

هم
س: 

 عک
ن /

ستا
غان

 و اف
ران

ز ای
 مر

 در
ك

ميل
ل 

پ



7 زيستبوم   یکشنبه 17مرداد 1400   شماره 8287  2 3 0 2 3 6 1 3

قانون اصــاح شــده »منع 
محيط
استقرار واحدهاي صنعتي تا زيست

شــعاع 120 كيلومتري شهر 
تهران« اباغ شد و خبر آن را استاندار تهران 
اعام كرد. این اصاحيه از دل جلسات هيأت 
مقررات زدایــي و بهبود محيط كســب وكار 
بيرون آمد كه محيط زیســت در آن دســت 

پایين داشته است.
انوشيروان محســني بندپي، استاندار تهران 
اما معتقد اســت وزارت صمت با اصاح این 
قانون زمينه افزایش ظرفيت توليد به ميزان 
2برابر ظرفيت موجود صنایع در استان تهران 
را فراهم كرده اســت. براســاس این قانون، 
ســازمان حفاظت محيط زیست مکلف است 
به اســتعام هاي مربوط به احداث و توسعه 
واحدهاي صنعتي، شهرك ها و نواحي صنعتي 
حداكثر ظــرف مدت10 روز و توســعه آن را 
حداكثر ظرف مــدت 20روز از تاریخ تکميل 
مدارك و مستندات پاسخ دهد و عدم پاسخ در 
مهلت مقرر به منزله موافقت خواهد بود. این 
درحالي اســت كه به گفته مسئوالن سازمان 
حفاظت محيط زیســت قرار دادن این زمان، 
به دليل دستکاري در متن توافق براي بسياري 
از واحدهاي صنعتي كفــاف نمي د هد. قانون 
منع اســتقرار واحدهاي صنعتي تا شــعاع 
120كيلومتري شــهر تهــران در ابتدا براي 
تمركززدایي از تهران و در سال42 تصویب شد. 
ولي به تدریج بسياري از صنایع ازجمله صنایع 
غذایي، شهرك هاي صنعتي و صنایع سبز از 
اجراي آن معاف شدند و كم كم فاصله بين شهر 
تهران و این صنایع با آپارتمان هاي مسکوني 
پر شــد. به طوري كه هم اكنون اگر از شرق و 
عموما از غرب تهران خارج شــوید، البه الي 
شهرك هاي صنعتي و كارخانجات، محله هاي 
پر جمعيتي خواهيد دید كه ساكنان آن عمدتا 

پرسنل همين كارخانجات هستند.

دستكاريسندهايمصوبه
حميــد جالوند، مدیــركل دفتــر ارزیابي 
حفاظــت  ســازمان  زیســت محيطي 
محيط زیســت در گفت وگو با همشــهري 
مي گوید: از آنجایي كه ممنوعيت توســعه 
صنایع در شــعاع 120كيلومتري تهران را 
دولت مصوب كرده اســت ما انتظار داشتيم 
كه چنين استثنائاتي را دولت به لحاظ حقوقي 

خبرهاي كوتاه

تداومآتشسوزيدرجنگلهايارسباران
 فرماندار كليبر با انتقاد از ضعيف بودن اطفاي هوایي حریق جنگل هاي 
ارســباران تا عصر دیروز گفت: آتش ســوزي جنگل هاي ارسباران 
همچنان ادامه دارد و شاهد گسترش آتش هستيم. عدالت حاجي پور 
به مهر گفت: 3روز است جنگل هاي ارسباران واقع در حوزه شهرستان 
كليبر در آتش مي سوزد و هنوز بالگردهاي اطفاي حریق نتوانستند 
نقشي ایفا كنند. او افزود: امکانات اطفاي حریق و تجهيزات ابتدایي 
براي مهار آتش سوزي جنگل هاي ارسباران به كار نمي آید. فرماندار 
شهرســتان كليبر با تأكيد بر اینکه اگر بالگردها یــك روز زودتر به 
كليبر مي رسيدند آتش سوزي گسترش نمي یافت، گفت: باید عاملين 
گسترش آتش سوزي را به مردم و دستگاه ها معرفي كنيم و واقعيت ها 

را بگویيم.

رگبارورعدوبرقدر۱۴استانكشور
سازمان هواشناسي نسبت به تداوم فعاليت سامانه بارشي در 14استان  
كشور و افزایش فعاليت بادهاي 120روزه هشدار داد. به گزارش ایسنا، 
در هشدار زرد رنگ سازمان هواشناسي آمده است: امروز 17مردادماه 
وقوع رگبار بــاران و رعدوبرق، وزش باد شــدید موقتي و در مناطق 
مستعد بارش تگرگ در نيمه شــمالي آذربایجان غربي، آذربایجان 
شرقي، اردبيل، زنجان، همدان، نيمه شمالي فارس، شرق كردستان، 
لرستان، جنوب غرب اصفهان، شــرق كهگيلویه و بویراحمد، شمال 
فارس، چهارمحال و بختياري و ارتفاعات مازندران  پيش بيني مي شود. 
به اعام این سازمان، فردا )دوشنبه( نيز این وضعيت در آذربایجان 
شرقي و نيمه شمالي آذربایجان غربي تداوم خواهد یافت كه احتمال 
جاري شدن روان آب در مسيل ها، احتمال برخورد صاعقه و باال آمدن 
ناگهاني ســطح آب رودخانه ها، احتمال آبگرفتگي موقت و محدود، 
وزش تند باد موقت و خيزش گردوخاك در این مناطق وجود دارد. 
سازمان هواشناسي همچنين در ادامه این هشدار نسبت به افزایش 

فعاليت بادهاي 120روزه در شرق كشور خبر داد.

»ميشمرغ«دريكقدميانقراض
مدیر پروژه مشاركتي حفاظت از ميش مرغ با بيان اینکه جمعيت این 
گونه حتي از یوزپلنگ آســيایي هم كمتر است، گفت: جمعيت این 
پرنده در كشــور كمتر از 40بال تخمين زده و در خطر انقراض ترین 
گونه جانوري ایران محسوب مي شود. مهدي نبي یان به ایسنا گفت: 
ميش مرغ سنگين وزن ترین پرنده  داراي قدرت پرواز در جهان است. 
جمعيت جهاني آن حدود ۵0هزار بال تخمين زده مي شود و بيشترین 
جمعيت آن در كشــورهاي اســپانيا و پرتغال شناسایي شده است. 
وي اضافه كرد: براســاس آخرین سرشماري انجام شده - كه مربوط 
به اسفند سال ۹۹ اســت - 1۹بال ميش مرغ در كشور رصد شده و 
جمعيت این پرنده در كشور كمتر از 40بال تخمين زده مي شود. او 
درباره علل كاهش جمعيت ميش مرغ گفت: تبدیل كشاورزي دیم به 
كشاورزي آبي باعث از بين رفتن سطح زیستگاه هاي جوجه آوري این 
پرنده شده است چون ميش مرغ ها تنها در اراضي گندم كه به روش 
دیم كشت مي شوند، جوجه آوري مي كنند و آبياري باراني باعث از 

بين رفتن جوجه و تخم پرنده مي شود.

پژوهشکده هنرهاي سنتي ایران 
صنايع
پس از یك ســال ونيم تحقيق و دستي

پژوهش و آزمون و خطا توانست 
ســاختار معمــاري دســتگاه هاي زري بافي 
تاریخي ایران را اصاح و با كوچك سازي  این 
دســتگاه ها امکان ایجاد كارگاه هاي خانگي 

زري بافي را فراهم كند.
به  گزارش همشهري، دستگاه هاي زري بافي 
تاریخي ایران كه تا پيش از انقاب صنعتي در 
جهان در تاریخ نساجي كشور حضور داشتند، 
یکباره پس از بــروز انقاب صنعتي برچيده و 
فراموش شدند. اما حاال پژوهشکده هنرهاي 
ســنتي ایــران در وزارت ميراث فرهنگــي، 
گردشــگري و صنایع دستي كشــور اقدام به 
به روزرساني دستگاه های قدیمي زري بافي در 
صنعت نساجي ایران كرده است تا امکان ورود 

این دستگاه ها به خانه ایراني ها فراهم شود.
هنر پارچه بافي در طول تاریخ در ایران سابقه 
دیرینه دارد اما اوج شکوفایي این هنر به ویژه 

بافت پارچه هاي زربافت در دوران صفوي در 
ایران بود.

روح اهلل دهقانــي، مدیــر پــروژه اصــاح و 
كوچك سازي دستگاه زري بافي در پژوهشکده 
هنرهاي سنتي ایران به همشهري مي گوید: 
ســابقه بافت پارچه هاي نقشــدار در ایران به 
دوران هخامنشــي بازمي گردد. اما در دوران 
اشــکاني بود كه پارچه هایي با نخ طا توسط 
سيستم دســتگاهي توليد و زري بافي از دوره 
اشکاني تا دوره صفویه با اصاحاتي كه در این 
دوره بر دستگاه ها و طرح و نقش ها انجام یافت 

تداوم پيدا كرد.
به گفته دهقاني، پژوهشــگر و مسئول كارگاه 
منسوجات ســنتي و زري بافي در پژوهشکده 
هنرهاي سنتي وزارت ميراث فرهنگي، در دوره 
صفویه هنــر زري بافي در اجــراي تکنيك ها 
و نقوش به اوج خود رســيد و باكيفيت ترین 
و زیباترین پارچه هاي زربافــت در این دوره 

توليد شد.

استفاده از طا و ابریشم در پارچه هاي زربافت 
اما استفاده كنندگان از این محصول را در ردیف 
افراد خاص جامعه قرار داده است. این موضوع 
نه تنها در زمان فعلي كه حتي در دوره تاریخي 
هم نمود داشته است. روح اهلل دهقاني مي گوید: 
خرید پارچه هاي زربافــت در توان هر فردي 
نيســت. از قدیم هم اینطور بود و پارچه هاي 
زربافت خاص بودند و در دسترس مردم عادي 

قرار نداشتند.
به گفته او، با اصاح و به روزرساني دستگاه های 
جدید زري بافي ایران مي توان برندهاي معروف 
مرتبط با پوشــش و تزئينــات و تابلو یا حتي 
مبلمان را تشویق به اســتفاده از پارچه های 
زربافت كرد، چون این پارچه ها ارزش افزوده 
بــاال دارد و حتي مي تــوان بر صــادرات این 
محصول نيز تمركز باال داشــت، مشــروط به 
اینکه توليدات زري بافي ایران در حجم باال با 

نقوش بهتر عرضه شود.
به گفته مســئول پروژه به روزرساني و اصاح 

بازگشت دستگاه هاي زري بافي دوره ساساني و صفوي به چرخه توليد
 مدیر پروژه اصاح و به روزرساني دستگاه هاي زري بافي: دستگاه هایي كه زماني در كارگاه هاي شاهي 

نصب مي شدند حاال با بازطراحي و كوچك شدن مي توانند در خانه هاي 60متري پارچه هاي زربافت توليد كنند

دســتگاه های تاریخــي زري بافــي ایراني، 
پارچه هاي زربافت ایران به وفور در موزه هاي 
اروپایي وجود دارند. در موزه متروپليتن آمریکا 
این پارچه ها نگهداري مي شــود. موزه ژاپن 
هم زري بافــي ایران را به نمایش گذاشــته و 
پارچه هاي زربافت تاریخي ایران به تعداد باال 

در كليساهاي لهستان نگهداري مي شود. چون 
به دليل ماهيت ارزشــمند پارچه هاي زربافت 
ایران، توســط صليبيون در دوران جنگ هاي 

صليبي به كليساهاي اروپا منتقل شدند.
او با اعام اینکه در طول تاریخ امکان استقرار 
دستگاه هاي بزرگ زري بافي در خانه ها نبود، 

گفت: در طول تاریخ كارگاه هاي شاهي اقدام به 
بافت پارچه هاي زري بافي مي كردند و استفاده 
از این پارچه و بافت آن در ایران سابقه اي بيش 

از 2هزار سال دارد.
علي نعيمایي، استاد دانشــگاه و دارنده نشان 
درجه یك هنري در رشــته منسوجات فاخر 
و سنتي ایران و یکي دیگر از دست اندركاران 
پروژه اصاح و كوچك ســازي  دســتگاه های 
تاریخــي زري بافــي در ایران به همشــهري 
مي گوید: پارچه هاي زربافت ایران هميشه در 
كارگاه هاي شاهي بافته مي شد و در دسترس 
عموم قرار نداشــت. در طول تاریخ نيز هرگاه 
حکومت به منسوجات ســنتي و فاخر به ویژه 
در رشــته زري بافي اقبال نشــان داد صنعت 
و توليدات زري بافي در ایران رشــد بسياري 
یافت. زري بافي از آنجا پارچه شاهي لقب یافته 
كه در زمان صفویه پادشاه توليدات زري بافي 
را بر تن مي كرد و مثا شاه عباس خود روزانه 
چند دست لباس از محصوالت زري بافي ایران 

بر تن مي كرد.
به  گفته او، اكنون وضعيت منســوجات فاخر 
ایرانــي چنــدان مطلوب نيســت و برخاف 
آنکه زماني ایــران را با پارچه هــاي زربافت 
مي شــناختند، امروز به دليل آنکه ارتباطي با 
جهان نداریم، توليد منســوجات فاخر ایراني 

ضعيف شده و هم اكنون كشــور هندوستان 
8۵درصد پارچه هاي دستباف جهان را توليد 
مي كنــد و كشــورهایي همچــون بوتان نيز 
پارچه هاي خود را در هند توليد مي كنند. در 
حالي  كه هندوستان تکنيك نساجي ازجمله 
زري بافي را در دوران صفویه از ایران به عاریت 
گرفت و پس از كنــار گذاشته شــدن توليد 
منسوجات دستباف در ایران ازجمله زري بافي 
در دوران انقاب صنعتي، االن هندوســتان 

قطب توليد این محصوالت شده است.
نعيمایی می گوید: كوچك سازي دستگاه های 
توليد زري بافي در ایران اتفاق بسيار مهمي در 
حوزه صنایع دستي كشور است، چون اكنون 
مي توان براي توليد پارچه هاي با نخ طا در یك 
خانه 60متري نيز یك كارگاه توليد زري بافي 
ایجاد كرد و دیگر الزم نيست كه این دستگاه ها 
به دليل طول و عرض و ارتفــاع زیاد همچون 
دوران صفویــه در كارگاه هاي شــاهي نصب 
شوند. دستگاه هاي قدیمي و تاریخي كه طول 
و عرض و ارتفاع آنها حدود 10متر بود اكنون 
به حدود ۵متر رسيده است، یعني در یك خانه 
60متري و روي یك فــرش 6متري مي توان 
دستگاهي را نصب كرد كه در دوره هاي تاریخي 
به دليل ارتفاع باالي دســتگاه، در گودال هاي 

كارگاه هاي شاهي نصب مي شدند.

چالش هاي محيط زيستي در قانون منع استقرار صنايع
استاندار تهران: اصاحيه قانون منع استقرار واحدهاي صنعتي تا شعاع 120كيلومتري شهر تهران اباغ شد 

مورد بررســي قرار دهد. این درخواست در 
دولت به تصميم گيري نرسيد و نمي دانيم كه 
این پيشنهاد چطور سر از هيأت مقررات زدایي 
در وزارت صمت درآورد. در جلسه كميته هاي 
تخصصي و صحن علني اعام كرده بودیم كه 
این تفاهم را قبول داریم مشــروط بر اینکه 
هيأت دولت آن را مصوب كنــد. آنها مدعي 
بودند كه در اجراي چند بنــد از این مصوبه 
اختياراتــي دارند و بقيه را بــراي تصویب به 
هيأت دولت مي برند اما این براي ما قانع كننده 
نبود چون همه بندها بایــد در هيأت دولت 

تصویب مي شد.
به گفته او، اكثریت اعضاي هيأت را نمایندگان 
تشــکل هاي صنعتي تشــکيل مي دهند در 
نتيجه محيط زیســت دســت پایيــن را در 
این هيــأت دارد. در نتيجــه رأي به تصویب 
این اصاحيــه داده اند و اعــام كرده اند كه 
محيط زیست هم موافق است. درصورتي كه 
چنين نيســت. ضمن اینکه بندهاي مصوبه 
دستکاري شده است. چون قرار بود سازمان 
حفاظت محيط زیست استعامات در »داخل 
شهرك هاي صنعتي« را در 10روز جواب دهد 
و این از نظر زیرســاختي براي ما امکان پذیر 
است. ولي آنها با مغلطه تغيير داده و نوشته اند 
داخل و خارج شهرك هاي صنعتي. بنابراین 
در اصل تفاهم نامه ســازمان محيط زیست و 
وزارت صنایع دست برده شــده و امانتداري 

صورت نگرفته است.
به اعتقاد او در یکي دو ســال گذشته ایجاد 
نهادهایي مانند »ستاد تســهيل«، »بهبود 
فضاي كسب وكار« و »رفع موانع توليد« باعث 

شد ضوابط محيط زیست نادیده گرفته شود.
او مي گویــد: در جلســات بــا مســئوالن 
وزارتخانه هــا اعام كردیم به نظر مي رســد 
با این رویــه، تا چند ماه دیگــر چيزي به نام 
ضابط محيط زیســت وجود نداشــته باشد. 
درصورتي كــه مقام معظم رهبــري تأكيد 
دارند كه براساس آن تخلفات محيط زیستي 
باید جرم انگاري شود. مسئوالن در مجلس و 
دولت آن بخش از فرمایشات رهبري را كه در 
رابطه با حفظ محيط زیست است مورد توجه 
قرار نمي دهند. درحالي كه مقام معظم رهبري 
بارها اعام كرده اند براي احداث حوزه علميه 
هم باید پيوست زیســت محيطي تهيه شود 
و نباید به این بهانه ها تخریب صورت بگيرد. 
اما مسئوالن این بخش از سخنان رهبري را 
نادیده مي گيرند و تنها به آن بخش از بيانات 
ایشــان توجه مي كنند كه از مانع زدایي در 
توليد سخن گفته مي شود. بدین ترتيب اگر 
همين رویه را ادامه دهنــد، چارچوبي براي 

محيط زیست كشور باقي نمي ماند.
سازمان محيط زیســت در ماه هاي گذشته 
بخشي از مقررات پيش روي صنایع را تعدیل و 
تسهيل كرده است. اما به گفته حميد جالوند، 

مدیركل دفترارزیابي زیست محيطي سازمان 
حفاظت محيط زیســت ایــن اقدامات مورد 
پذیرش اربــاب  رجوع هاي حوزه صنعت قرار 
نمي گيرد. او مي گوید: اســتقرار جایگاه هاي 
سوخت براساس ضوابط باید ۵0متر با منازل 
مسکوني فاصله داشته باشــند. این قاعده با 
مخالفت شركت فرآورده هاي نفتي و همراهي 
سازمان محيط زیست، 30متر كاهش یافت. 
ولي باز با فشــار و مکاتبــات مضاعف با این 
فاصله هم مخالفت شــد. به گفته جالوند، 
ســازمان حفاظت محيط زیســت كشور در 
مصوبه اي دیگر تصميم گرفت درصورت اعام 
پمپ بنزین ها یا درصورتي كه كميسيون ماده 
۵بر تغيير كاربري این نقاط تأكيد كند، فاصله 
احداث پمپ بنزین ها با خانه مردم كمتر شود. 
ولي حتي این مورد با موافقت بخش صنعت 
مواجه نشــد. بدین ترتيب هــر فردي دلش 
مي خواهد به واســطه شــرایط خود، ضوابط 
سازمان حفاظت محيط زیست را تغيير دهد 

كه این روند نگران كننده است.
او بر مخالفت سازمان حفاظت محيط زیست 
با انجام فعاليت هــاي مغایر با تعهدات تأكيد 
كرد و گفت: نمي توانيم به موضوعي كه براي 
آن تفاهم نکرده ایم عمل كنيم. مشکل اصلي 
این مصوبه بعدها گریبان خود صنایع را خواهد 
گرفت. چون به استناد ماده11 قانون هواي 
پاك استعام از محيط زیست براي احداث، 

بهره برداري، افزایش توليد و تغيير خط توليد 
ضروري است. در نتيجه این مصوبه مغایرت 

قانوني تلقي مي شود.
مدیركل دفتر ارزیابي محيط زیستي سازمان 
حفاظت محيط زیست كشور مي گوید: سازمان 
حفاظت محيط زیست براساس این مصوبه در 
شهر تهران اجازه داد در 10شهرك دولتي و 
7شهرك خصوصي، موارد جدید احداث شود. 
چون برآوردهاي اداره محيط زیســت استان 
تهران نشان مي داد كه بيش از ۹0درصد آن 
بعضا بدون مجوز، شکل گرفته و آسيب هاي 
مرحله اســتقرار آن به محيط وارد شده است 
و همچنين هيچ ســازمان و وزارتخانه اي از 
جمله صمت، نيــرو، آب منطقــه اي و... هم 
مخالفتي با وجود آنهــا ندارند و دنبال مقصر 
آن نمي گردنــد. به طور مثال كســاني كه با 
»گواهي صنعتــي « و »كارت شناســایي « 
40سال است در تهران كار مي كنند و اثرات 
زیســت محيطي جدیدي در حوزه استقرار 
صنایع گذاشته اند را دیگر نمي توان تغيير داد و 
فقط مي توان در مرحله رعایت ضوابط، پروانه 
بهره برداري و حذف اثرات سوء مقررات را روي 
آنها اعمال كرد. 68شهرك صنعتي دیگر در 
فاصله 120كيلومتري تهران وجود دارد و ما 
معتقدیم كه این موارد بایــد به هيأت دولت 
رفته و آنها تصميم بگيرند كه مثا آیا تهران 
ظرفيت اســتقرار صنایع آب بر را دارد و حاال 

وزارت نيرو توان آبرساني به آن را دارد یا خير؟ 
ستاد هایي مانند مانع زدایي توانایي جوابگویي 
به این مسائل را ندارند. متأسفانه این دوستان 
بندهایي از توافقنامــه را بدون درنظر گرفتن 

این مسائل تصویب و اباغ مي كنند.

نظارتبهجايانتقال
اصاح »منع اســتقرار واحدهــاي صنعتي 
در شــعاع 120 كيلومتــري تهــران« اگر 
بدون نظارت بر نحــوه بهره برداري از صنایع 
باشد آسيب هاي زیســت محيطي تهران را 
صدچندان مي كند. هم اكنون روزهاي آلوده 
هواي تهران بيشتر از روزهاي پاك آن است و 
ذرات كمتر از 2.۵ميکرون سامت شهروندان 
تهرانــي را تهدید مي كند. به گفته شــهرام 
محمودي، استاد دانشگاه شــهيد بهشتي، 
رعایت فاصله 120كيلومتري براي استقرار 
صنایع در اطراف تهران مي تواند حتي سامت 
شهروندان سایر شــهرها را نيز تهدید كند. 
اما باید درنظر گرفت كــه كاهش این فاصله 
حتما باید با رعایت الزامات زیســت محيطي 
سخت تري باشد. او در گفت وگو با همشهري 
مي گوید: اگر قرار باشــد آب هاي زیرزميني، 
خاك و هوا را آلوده كنيم و فرســایش خاك 
را بيشتر كنيم و پوشش گياهي و جانوري را 
از بين ببریم فاصله اهميتي ندارد. در هر دو 

صورت این تخریب ها صورت مي گيرد.
او با بيان اینکه جابه جا كردن صنایع به جاي 
دورتر تمركز آلودگي را به جاي دیگري منتقل 
مي كند مي گوید: حتي اگــر صنایع پارك را 
هم به بيرون تهران ببریــد، تردد تجهيزات 
به تخریب محيط زیســت منجر مي شــود و 
بارگذاري جمعيت را بــه جایي دیگر منتقل 
مي كند. انتقال صنایع به جاي دیگر شــهر 
جدید ایجاد مي كند چون تجربه نشان داده 
كه افراد ترجيــح مي دهند نزدیك محل كار 
سکونت كنند. به جاي اینکه به اصطاح این 
بيماري را از خود دور كنيم، بهتر است هزینه 
انتقال و یا ایجاد واحد هاي صنعتي را صرف 
درمان مشــکات فعلي كنيم. باید اصول و 
استانداردهاي زیست محيطي را براي صنایعي 
كه فعا در فاصله كمتر از 120كيلومتري قرار 
دارند سفت و ســخت اجرایي كرد. نزدیك 
كردن صنایع به محل سکونت در تهران باید 
با اصول و ضوابطي اجرایي شود ولي متأسفانه 
مشکل محيط زیســت در ایران نبود قوانين 
و ضوابط نيســت بلکه نبود ضمانت اجرایي 

آنهاست.

زهرارفيعي
خبرنگار
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افزايش كيفيت امكانات زندگي در تهران 
و خيل عظيم مهاجرت، دليل تحول ابعاد گزارش

مختلف شهر شد و چه بسا كه زمينه ساز 
هزاران آسيب اجتماعي. به همين منظور حدود 2دهه 
پيش، شــهرداري تهران براي كنترل، پيشــگيري و 
پاكسازي چهره شهر از هرگونه آسيب اجتماعي، سازمان 
رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي را با هزار و يك 
هدف راه اندازي كرد؛ سازماني كه براي همسان سازي 
رفاه و ارتقاي كيفيت زندگــي در قالب حمايت و ارائه 
خدمات به قشرهاي آســيب پذير و در معرض آسيب، 
مسئول است و وظايفي دارد. اساسنامه اين سازمان در 
آبان ماه1390 نيز تغييراتي اساسي كرد تا باري كه براي 
كاهش آسيب هاي اجتماعي به دوش   مي كشد، بيش از 
پيش شود. حاال چند سالي مي شود كه مددسراها )محل 
اسكان مددجويان بي خانمان(، سامانسراها )ويژه افراد 
معلول و ناتوان اعم از جســمي و ذهني، بي سرپرست، 
مجهول الهويه، در راه مانده، گمشــده، متواري، افراد 
نيازمند و متكديان حرفه اي(، مراكز پرتو )ويژه كودكان 
بدسرپرست، بي سرپرست و در معرض آسيب(، مراكز 
بهاران )ويژه معتادان بهبوديافته(، پايگاه هاي خدمات 
اجتماعي و خانه هاي كارآفريني زيرمجموعه اين سازمان 
و در گوشــه و كنار شــهر تهران، خدمات حمايتي به 
مددجويان ارائه مي دهند. در اين ميان، طي 4سال اخير 
نيز وظايف ديگري به اين سازمان محول شده و حاال زمان 
آن است تا مرور شود كه آيا ســازمان رفاه، خدمات و 
مشاركت هاي اجتماعي شــهرداري تهران در مسير 
اقدامــات، موفق بوده يا نه. ســيدمالك حســيني، 
مديرعامل ســازمان رفــاه، نداشــتن مرگ ومير 
بي خانمان هاي شهر طي زمســتان هاي 2سال اخير، 
پذيرش شــبانه روزي گرمخانه ها در شرايط كرونايي و 
ايجاد مجمع خيرين مناطق 22گانــه را از مهم ترين 
دستاوردهاي فعاليت شان در اين مدت زمان عنوان كرد. 
براي آنكه بيشــتر با اقدامات اين سازمان و چالش ها و 
مشكالت شان آشــنا شويم با ســيدمالك حسيني 

گفت وگوكرديم كه در ادامه مي خوانيد.

در دوره مديريت شــما همه گيري ويروس 
كرونا رخ داد و بي شك اين موضوع كار را براي مجموعه 
شــما ســخت تر كرد. آيا اكنون و با نگاه واقع بينانه، 
عملكرد سازمان را طي 17ماه گذشته)دوران همه گيري 

كرونا در كشور( موفق ارزيابي مي كنيد؟

مددكاران گرمخانه ها در انتظار واكسن
مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران در گفت و گو با همشهري اعالم كرد:

    زهرا كريمی 
خبر نگار

   سيدمالك حسيني، مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران:
زمان ورود به سازمان رفاه، وضعيت هوشمندسازي مناسب نبود. به همين خاطر سعي كرديم در سامانه »سمات« كه سامانه جامع 
خدمات اجتماعي شهرداري تهران بود، بانك اطالعات مددجويان، خيرين، سازمان هاي مردم نهاد و همه بانك هاي اطالعاتي قرار 
گيرد. البته اين سامانه پيش تر رونمايي و راه اندازي شده بود، اما خروجي نمي داد. همچنين خدماتي مانند گشت فوريت اجتماعي، 
خدمات گرمخانه و مراكز پرتو هيچ كدام اطالعات مناسبي نداشتند كه تحول اساسي انجام شد و سامانه سمات بدون افتتاحيه 
مجدد با جديت شروع به كار كرد. امروز نيازمندان شهر تهران كه اطالعاتشان از طريق شهرداري مناطق تكميل شده، نزديك 
13هزار خانوار هستند و اطالعات مجمع خيرين در سامانه وجود دارد. سيستم گشت فوريت هاي اجتماعي از اين طريق قابل 
رصد است كه بتوانيم كنترل دقيقي داشته باشيم. طي يك سال گذشته در بحث هوشمندسازي سازمان در كنار سامانه سمات، 
2سامانه ديگر نيز براي ارائه خدمات طراحي شده كه يكي از اين سامانه ها »باشگاه داوطلبان شهر تهران« است. با اين سيستم، 
شهروندان مي توانند بخشي از وقت خود را صرف كار خيرخواهانه كنند. شهرونداني كه عالقه به فعاليت داشته، اما زمان مراجعه 
حضوري ندارند، مي توانند با مراجعه به اين سامانه ها به نزديك ترين مجموعه خواهان استفاده از خدمات مراجعه كنند. سامانه 
ديگري كه در اين دوره طراحي شد، سامانه شفاف سازي  مسئوليت پذيري اجتماعي است. يكي از 
مسائل موجود در شهر و شهرداري تهران كمك خيرخواهانه شركت ها و مؤسسات خصوصي 
بود كه اين كمك ها جايي ثبت نمي شد و اطالعات دقيقي از حجم و نوع شان نداشتيم. در اين 
سامانه اما اطالعات داوطلبان بارگزاري و هزينه ها ثبت مي شود و از اين طريق آماري از ميزان 
و نوع كمك ها خواهيم داشت تا از تمركز كمك ها جلوگيري كنيم و از طريق تعامل نوع كمك 
را تغيير دهيم. از ديگر اقدامات مؤثر براي ساماندهي كمك هاي خيرخواهانه در شهر تهران 
جدا از سامانه كمك، شكل گيري مجامع خيرين مناطق 22گانه خواهد بود كه 
قبال تالش هايي شده بود، اما تأثيري نداشت، اما هم اكنون 22مجمع خيرين 
در 22منطقه وجود دارد كه روند خدمت رســاني را سرعت بخشيده و 
براي ايام عيد و ازدواج افراد از اين مجمع استفاده مي كنيم. درواقع 
اين مجامع موجب انسجام فعاليت خيريه در مناطق و تعامل با ساير 

مناطق مي شود.

كنترل مراكز با هوشمندسازي

باشيم و برنامه هاي تعاملي دچار خلل شده است. نکته مهم 
در این دوره این اســت كه تعریفي به عنوان ردیف بودجه 
براي كمك به ســازمان هاي مردم نهاد نداشته ایم. با توجه 
به بانك اطالعاتي موجود بيش از 800ســازمان مردم نهاد 
فعال در تهران شناسایي شده اند. در حوزه ماموریت آسيب 
اجتماعي مثل كودكان كار یا كاهش آسيب ها تالش كردیم 
با این سازمان ها به عنوان بازیگران اصلي وارد تعامل شویم 
و از ظرفيت هاي آنها استفاده كنيم. تامين زیرساخت براي 
مراكز پرتو ازجمله این همکاري هاست و تمامي این مراكز 
در اختيار ســازمان هاي مردم نهاد قرار دارد و خدماتي نيز 
برحسب نيازشان ارائه مي شود. حمایت دیگر در این راستا 
این است كه برخي فعاليت هایمان را به صورت قراردادهاي 
برون ســپاري و پيمانکاري گرمخانه ها واگــذار كرده ایم؛ 
بنابراین با همه مشکالت تالش شده تا ارتباط مؤثر و خوبي 

با سازمان هاي مردم نهاد برقرار شود.
شــهروندان هر روزه در ترددهاي شهري 
چشم شــان به كودكاني مي افتد كــه در خيابان ها و 
چهارراه هاي پرتردد مشــغول كار، دستفروشــي يا 
شبه تكدي گري هستند. چرا اين معضل همچنان در 

شهر پررنگ است؟
ما در حد توان خود با ایجاد مراكز پرتــو كه بهره برداري و 
مدیریت شان بر عهده ســازمان هاي غيردولتي و مردم نهاد 
است، ســعي در بازگرداندن این كودكان به چرخه درست 
زندگي داشــتيم، اما كاهش تعداد كــودكان كار، نيازمند 
همکاري سایر دستگاه ها و اقتصاد مولد است. به هرترتيب، 
ما با كمك به مراكز پرتو و ایجاد زیرســاخت ها در مؤسسه 
صبح رویش ســعي در كنترل ماجرا داریــم. هم اكنون با 
خدمات مجموعه صبح رویش بيش از 5هزار و 500كودك 
تحت پوشش این مراكز هســتند. قدم دیگر، تالش براي 
خارج كردن كودكان زیر14ســال از چرخه كار است كه 
2مركز پرتو را به آموزش مهارت به آنها اختصاص داده ایم و 
این طرح به صورت پایلوت در حال انجام است.  اميدواریم 
در ســال جاري با ارزیابي مناســب این كار را انجام دهيم. 
همچنين یکي از طرح هاي اجرا شده كمپين چهارراه كودك 
است كه این طرح از خرداد1۳۹۹ همزمان با روز جهاني كار 
كودك آغاز شد. عمده فعاليت در این طرح، آگاهي بخشي 
و تبيين كار كودك است و آثاري كه كار روي این كودكان 
و آینده  آنها مي گذارد. این كمپين اطالع رساني به تبيين 
آموزش ها و تعميق مفاهيم مي پــردازد كه جزو طرح هاي 
موفق بوده اســت. بيــش از 70متخصــص در حوزه هاي 
مختلف روانشناسي، حقوقي و جامعه شناسي با این كمپين 
همکاري كردند و 140آیتم اطالع رسان در قالب اینفوگرافي، 
موشن گرافي و رســانه اي توليد و منتشر شــد. درواقع با 
اجراي طرح چهارراه كودك براي ســاماندهي داوطلباني 
كه عالقه مند به این حوزه هستند، سامانه »دا« )داوطلبان  
حوزه كودكان كار( ایجاد شــد. اكنون بيش از1۳0 نفر از 
سراسر ایران اطالعات خود را در این سامانه ثبت كرده اند 
كه این افراد و مراكز خدمات دهنده در جلسه هاي آنالین به 

تبادل اطالعات و برنامه ریزي مي پردازند.

ببينيــد براي مدیریــت معضالتي از جنس آســيب هاي 
اجتماعي، در وهله نخست افزایش همکاري مجموعه ها و 
مشاركت شهروندان در ایام كرونایي و هوشمندي حرف اول 
را مي زند؛ به همين منظور ما ابتدا از مدیریت گرمخانه ها یا 
مددسراهاي تهران به عنوان یکي از پروژه هاي مهم شهرداري 
تهران شروع كردیم. در این راه، با همفکري كارشناسان و 
ارتباط هاي مؤثر با وزارت بهداشت، اقدامات پيشگيرانه براي 
رعایت پروتکل هاي بهداشتي از نيمه اسفند ماه سال1۳۹8 
به طور جدي در دستور كار قرار گرفت. براي كنترل شرایط 
گرمخانه هــا و مراقبت از مددجویان در اســرع زمان اتاقي 
به عنوان اتاق قرنطينه براي افراد مشکوك به ویروس درنظر 
گرفتيم. اقدام مهم و اساســي دیگر، دوره هاي آموزشــي، 
بهداشتي و روش هاي شست وشو و ضدعفوني سطوح براي 
مددكاران بود؛ البته ناگفته نماند برحسب شرایط افرادي 
كه در گرمخانه ها زندگي مي كنند، رعایت و انجام یکسري 

پروتکل هاي بهداشتي از قوانين این مراكز عمومي است.
پس چه شد كه از ابتداي امسال يكباره چند 

مورد ابتال به كرونا در گرمخانه گزارش شد؟
براساس آمارها و شــواهد تا فروردین1400 حتي یك نفر 

مبتال به ویروس كرونا در گرمخانه ها نداشتيم، اما متأسفانه 
از فروردین امســال بــا ورود موج چهارم ویــروس كرونا، 
گرمخانه هاي مناطق 22 و 8 آلوده به ویروس شــدند؛ به 
همين منظور اجراي دستورالعمل هاي بهداشتي و اقدامات 
اوليه پاكسازي مجموعه ها سختگيرانه تر در دستور كار قرار 
گرفت. در هر صورت، این مراكز عمومي است و به واسطه 
ارتباط مستقيم مددكاران با مددجویان برخي از مددكاران 

مبتال به این بيماري شدند.
با توجه به سختي كار مددكاران در ايام شيوع 
كرونا و ارتباط آنها با برخي از مددجوياني كه مي توانند 
ناقل بيماري باشند، براي واكسيناسيون مددكاران چه 

اقدامي انجام داده ايد؟
متأســفانه به دليل ناكارآمدي سيســتم توزیع واكسن در 
كشــور، هنوز موفق به دریافت واكســن براي هيچ یك از 
مددكاران نشــده ایم. اعتقاد ما بر این است كه بعد از كادر 
درمان، مددكاران اجتماعي جــزو محق ترین گروه براي 
دریافت واكسن به شمار مي آیند. تعدادي از مددكاران نفس 
به نفس مددجویان در گرمخانه ها زندگي مي كنند. همچنين 
حضور در گشت هاي فوریت هاي اجتماعي و ارتباط مستقيم 

با كساني كه زخم باز دارند و ممکن است ناقل ویروس هاي 
مختلف باشــند، این امر را ضروري مي كنــد. در این باره 
شهردار تهران با وزیر بهداشت مکاتباتي داشت و همچنين 
بنده چند مرتبه از آقاي زالي با نامه نگاري درخواست هایي 
داشتم یا آقاي جوادي یگانه، معاون امور اجتماعي و فرهنگي 
شهرداري تهران و كميسيون اجتماعي شورا به طور خاص 
براي اهميت دریافت واكســن اقداماتي انجام دادند. با این 
حال، هنوز اقدامي صورت نگرفته و مددكاران را در اولویت 

گروه۳ درنظر گرفته اند.
نتايج آمارهاي اين يك ســال در جذب و 
ســاماندهي افراد كارتن خواب به گرمخانه هاي شهر، 
اميدوار كننده و رضايت بخش بوده اســت. چه برنامه 

راهبردي سبب چنين نتيجه اي شد؟
هم اكنون 20گرمخانه با 2050تخت در شهر تهران در حال 
ارائه خدمات شبانه روزي هستند كه از این تعداد 4گرمخانه 
به بانوان و 16گرمخانه به پذیرش آقایان اختصاص داده شده 
است. براي كاهش افراد بي خانمان در شهر و جذب آنها به 
گرمخانه ها تغييراتي را در رویکرد ارائه خدمات در دستور 
كار قرار داده ایم. مهم ترین اقدام توجه و تمركز مددكاران 
به ارزش هاي انساني و توجه به كرامت انساني مددجویان 
اســت و همه تالش ها بر این باور انجام شد تا افرادي كه به 
گرمخانه ها مراجعه مي كنند را از چرخــه كارتن خوابي و 
بي خانماني خارج كنيم. سال1۳۹8 حدود 104نفر به كانون 
خانواده هایشان بازگشتند كه در سال1۳۹۹ آمارها 2.5برابر 
شد و تعدادشان به 257نفر رسيد. طرح زمستان گرم از دیگر 
اقدامات موفق بود كه تا فروردین ســال1400 اجرا شد تا 
نظارت و گشت براساس مدل ناحيه محوري و بسيج امکانات 
مناطق و همچنين ارائه خدمات در قالب گرمخانه هاي سيار 
با شناسایي ميادین پرتردد مثل ميدان آزادي، ميدان شوش 
یا تجریش صورت گيرد. براي ارزیابي دستاوردهاي این طرح 
باید به آمار اورژانس تهران و ســامانه1۳7 مراجعه كرد كه 
نشان مي دهد تهران 2سال پياپي را بدون مرگ ومير ناشي 
از سرما در افراد بي خانمان جامعه سپري كرد. قدم دیگر در 

این حوزه فعاليت گرمخانه هاي تهران به صورت شبانه روزي 
است. پيش از ســال1۳۹8 گرمخانه ها به 2صورت دائمي 
و فصلي اداره مي شــدند. گرمخانه هاي دائمي از ســاعت 
16بعدازظهر تا 6صبح خدمات ارائه مي دادند و گرمخانه هاي 
فصلي هم از آبان ماه تا اواخر فروردین ماه فعاليت داشتند، اما 
از آبان سال1۳۹8 تاكنون رویکرد خدمات دهي برحسب نياز 
افراد بي خانمان دائمي و شبانه روزي شد. از سوي دیگر، در 
این دوره توجه و حمایت از بانواني كه در شهرمان برحسب 
هزار و یك دليل بي خانمان شده اند، مورد توجه قرار گرفت 
و تعداد گرمخانه هاي بانوان از 2مركــز به 4مركز افزایش 
یافت. هم اكنون در پهنه هاي غرب، شرق و جنوب پایتخت 
پذیراي بانوان بي خانمان شهرمان هستيم. خدمات حمایتي 
دیگر سازمان به  همراه سراها معطوف مي شود. همراه سراها 
از سال1۳۹۳ تاكنون با اســتقبال مواجه شده و روزبه روز 
به تعداد مراجعه كنندگان شــان اضافه مي شــود. درواقع 
همراه سراها براي دسترسي بهتر همراهان بيماران بستري 
در بيمارستان ها تعریف شده اند كه دیگر شاهد اقامت این 
افراد در پياده روها، ماشــين ها و فضاهاي نامناسب اطراف 
بيمارستان ها نباشــيم. اكنون 5همراه سرا در تهران آماده 
ارائه خدمات هستند. همچنين بنا به افزایش درخواست ها 
به تازگي براي اقامت همراهان بيماران و ارائه خدمات بيشتر 
با شبکه هتل ها و مهمانسراها با همکاري مؤسسه تخصصي 

در این زمينه نيز قرارداد خرید خدمت منعقد شده است.
آيا نبايد خدمات بهتري به ســازمان هاي 
مردم نهاد ارائه شود؛ چراكه به نظر مي رسد تا حدودي 

از اين موضوع غفلت شده است؟
شــهرداري در گذشــته منابعي داشــت كه قادر بود به 
ســازمان هاي مردم نهاد كمك هاي نقدي داشته باشد یا 
گاهي زیرساخت هایي را در اختيارشان مي گذاشت؛ مانند 
ســالن براي برگزاري همایش یا وســيله حمل ونقل و... . 
متأسفانه 20ماهي كه بنده مدیریت ســازمان را بر عهده 
گرفته ام، مقارن شده با شيوع ویروس كرونا و موجب شده 
نتوانيم مانند ســابق در فعاليت هایشــان همراهي داشته 

ژاد
س ن

عبا
مد

مح
ي/  

هر
مش

س: ه
عک



9 2   یکشنبه 17مرداد 1400   شماره 8287 كتاب 3 0 2 3 6 4 3

فوت و فن نوشتن )15(

فرزام شيرزادي
خبر نگار

سركليشه عادت هاي عجيب نوشتن
چه عادت ها و آدابي براي 
داستان نوشتن مي تواند به 
ما كمك كند. شاید آگاهي 
از عادت هاي خاص و در عين حال عجيب نویسندگان بزرگ به شما 
كمك كند تا از عادت هــاي خاص خودتان براي روند بهترنوشــتن 

استفاده كنيد:
1- فریدریش شيلر، شاعر معروف آلماني عادت داشت در جاميزي اش 
ســيب گنده گندیده اي نگه دارد، چون بوي سيب گندیده كمکش 
مي كرد بهتر و راحت تر بنویسد. ناخداهاي كشتي هایي كه از رودخانه 
»روآن« مي گذشــتند، مي دیدند كه چراغ اتاق كار »گوستاو فلوبر« 
هميشه شب ها تا دیروقت روشن است. فلوبر خودش را در اتاق كارش 
حبس مي كرد و به طور كامل تماسش را با جهان خارج قطع مي كرد 
تا هر هفته به دو صفحه از داستانش شکلي كامل و پاكيزه و آن طور كه 

دلش مي خواست بدهد.
اما چرا نویســنده ها این قدر نگران كارشان هستند؟ »پل انگگل« در 
كتاب فن داستان نویسي در این باره مي نویسد: قدیمي ها سخن نغزي 
گفته اند و آن اینکه اگر پزشك در كارش موفق نشود، مي تواند مریضش 
را از صحنه روزگار محو كند. معماران ســاختماني هم در صورت به 
توفيق نرسيدن در كارشان مي توانند صاحبکار را وادار كنند به جاي 
بخشي از ساختمان درخت مو بکارد، اما نویسنده وقتي اثرش چاپ شد، 
دیگر كاري از دستش برنمي آید؛ متن اثر با حروف سياه روي صفحه 

نقش بسته و اشتباهات و زشتي هاي كار تا ابد وجود خواهد داشت.
2- »ویليام فاكنر« در مصاحبه اي گفته بود: ابزار كار نویسنده كاغذ، 
توتون، خوردنی و نوشيدني اســت. البته خطرناك ترین آنها توتون 
نيست بلکه كاغذ است؛ وحشــت انگيزترین تصویر، تصویر ترسناك 

صفحات سفيد كاغذ است كه چيزي در آنها نوشته نشده است.
گوستاو فلوبر هم درباره عادت براي نوشتن در نامه اي به شاعري توصيه 
كرده بود: باید با خونسردي بيشتري بنویسي. باید دائم مواظب آن نوع 
حالت التهابي كه الهام مي نامندش بود. حالتي كه عمدتا از احساس 

عصبي ناشي مي شود تا از قواي عضالني.
3- عادت گوش ســپردن به ناخودآگاه حتي براي نویسنده هایي كه 

مدعي اند از پيش همه چيز داستانشان را مي دانند وجود دارد. 
»جویس كري« از جمله داستان نویساني اســت كه مي گوید آغاز و 
ميانه و پایان كارش را مي داند و قبل از نوشــتن طرح ریزي مي كند 
و بعد كارش را شروع مي كند. پيداســت كه روال كار جویس كري، 
یعني طرح ریزي شروع داستان پس از نوشتن تکه هایي از قسمت هاي 
مختلف رمان، آن هم بدون رعایت نظم و ترتيب، تا حد زیادي با تصویر 
قدیمي الهام در تضاد است. و این دليل آن است كه نویسنده در شروع 
كار هنوز بخش هاي زیادي از شعر، نمایشنامه یا داستانش را به صورت 
قالبي در ذهن ندارد، بلکه مي خواهد از طریق نوشتن كشف كند كه 
واقعا چه چيزي مي خواهد بگوید. و اغلب نيز تا آخرین صفحه اثرش 

را بازنویسي نهایي نکند، نمي داند كه در ابتدا مي خواسته چه كند.

درنگي بر چند كتاب تازه انتشاراز نویسندگان شناخته شده جهان

ادبيات بزرگان به پله دهم رسيد

ادبيــات بــزرگان، مجموعه اي اســت 
دربرگيرنده آثاري از نويســندگان مطرح 
دنيا كه انتشارات نگاه پس از سال ها كه اين 
آثار منتشر نمي شد، دست به انتشار آنها 
زده اســت. پيش تر 2جلد از اين مجموعه 

با عناوين »پيرمرد و دريا« نوشته ارنست 
همينگوي و »بگذار سخن بگويم« نوشته 
دميتيال باريوس ِدچونگارا )با همكاري موئما 
ويئرز( منتشر شده بود و اخيرا نيز 8جلد از 
اين مجموعه خواندني پس از سال ها دوباره 
منتشر شده است. در ادامه نگاهي داريم به 
اين كتاب هاي تازه منتشرشده كه ظاهري 

متفاوت در جلد و شكل دارند.

ماجراهاي هاكلبري فين
ماجراهاي هاكلبري فين، نوشــته مــارك  تواین با 
 ترجمــه ابوالحســن تهامــي، داســتان نوجواني

13،14 ســاله  اســت به نام هاكلبري كه ژنده پوش، 
ولگرد، بي ســواد و بددهن است و در خوك داني هاي 
دهکده مي خوابــد. مادران دهکده پسرانشــان را از 
معاشرت با او پرهيز مي دهند، اما همه پسران عاشق 

معاشرت با او هستند. زني نيکوكار سرپرستي اش را مي پذیرد، لباس هاي برازنده به 
او مي پوشاند و در سرایي مجلل به او خواندن و نوشــتن مي آموزد، اما هاكلبري كه 
ژنده پوشي و ولگردي را ترجيح مي دهد، مي گریزد تا به خوك داني ها برود. او همراه 
برده اي سياهپوست، اوليس وار سفري 1800كيلومتري را بر رودخانه مي سي سي  پي 

آغاز مي كند. این كتاب 468صفحه اي به بهاي110هزار تومان منتشر شده است.

شاهزاده و گدا
شاهزاده و گدا، نوشته مارك تواین به عنوان سومين 
اثــر خواندني از این نویســنده صاحب نــام را مریم 
رئيس دانا به فارسي برگردانده است.در این داستان، 
2نوزاد پســر در یك روز در 2خانواده پــا به جهان 
مي گذارنــد. خانواده فقير از تولــد نان خواري دیگر 

سخت خشمگين اســت و خانواده شاهي كه سال هاســت در انتظار تولد فرزندي 
پسر است، سراســر انگلســتان را آذین مي بندند و تولد وليعهد را جشن مي گيرند. 
این دو كودك كه شباهت خارق العاده اي به یکدیگر دارند در دیداري كوتاه، از روي 
كنجکاوي جامه هایشان را عوض مي كنند. شاهزاده جاي گدا را مي گيرد و گدا ساكن 
قصر مي شــود و این آغاز ماجراي رماني خواندني است. این رمان 372صفحه اي به 

قيمت 92هزار و 500تومان منتشر شده است.

ناطور دشت
ناطور دشت نوشته جي. دي. ســلينجر را رضا ستوده 
به فارسي برگردانده است. هولدن كالفليد، شخصيت 
جذاب این رمان كه در بحراني ترین دوره زندگي به سر 
مي برد، قدم در راه سفري 3روزه مي گذارد؛ دور از خانه 
و در بطن جامعه اي كه هم از آن اوست و هم نيست و در 

فضایي كه تنگ و سرد و بيگانه است. ولي آیا این تنگنا، سرما و بيگانگي صرفا برخاسته 
از جهان بيرون است؟ قهرمان نوجوان ســلينجر گرما را دوست دارد، اما در سرما پرسه 
مي زند؛ پسركي غریبه كه البته براي همه ما چون خود ماست؛ او پرسه مي زند تا در پایان 
این 3روز، از نوجواني پا به جهان جواني بگذارد؛ او در آستانه ایستاده است و همه مي دانيم 
در لحظه ورود به چنين عالمي فقط جانب یك چيز رعایت مي شود؛ بي اعتنایي. این رمان 
خواندني كه احمد كریمي نيز ترجمه درخوري از آن را سال ها پيش روانه بازار كتاب كرده 

است در 312صفحه به بهاي 75هزار تومان منتشر شده است.

داستان دو شهر
داستان دو شهر، نوشته چارلز دیکنز را ابراهيم یونسي 
به فارسي برگردانده اســت. این كتاب از معروف ترین 
آثار انگليسي به شــمار مي آید؛ اثري كه ذهن خواننده 
را تسخير مي كند. این كتاب نخستين باردر سال1859 
منتشر شد. داستان در 2شهر لندن و پاریس رخ مي دهد 

و مخاطب در كنار شخصيت هاي داستان، به روزگاري پرتب و تاب قدم مي گذارد. این 
كتاب در 3 بخش نوشته شده اســت؛ كتاب اول: عمر دوباره، كتاب دوم: رشته زرین و 
كتاب سوم: مسير توفان. در این 3بخش، با سرگذشت شخصيت هاي متعددي از قشرهاي 
مختلف جامعه آشنا و همراه مي شویم و جریان زندگي آنها را در این دوره عجيب دنبال 
مي كنيم. فضاي تاریــك و محزون كتاب با پایاني هيجان انگيــز و غيرقابل پيش بيني، 
بي شك مخاطب را متأثر مي كند. قيمت این رمان 528صفحه اي 125هزار تومان است.

زندگي به روايت چخوف
زندگي به روایت چخوف شــامل یك نــوول و چند 
داستان كوتاه خواندني است كه آرتوش بوداقيان آن را 
به فارسي برگردانده است.با گذشت افزون بر یك قرن 
از تاریخ نگارش بسياري از داستان ها و نمایشنامه هاي 
چخوف، نه تنهــا این آثار طــراوت و تازگي خود را از 

دســت نداده اند، بلکه هنوز مسائل و ماجراهایي كه شــخصيت ها و قهرمانان آنها را 
درگير خود مي كنند در بسياري از كشورها و جوامعي كه بي عدالتي و ستم طبقاتي بر 
آنها حکمفرماست و جهل و ناآگاهي و خرافات ميان توده ها بيداد مي كند، به راحتي 
ملموس و محسوس است. چخوف در حکایت مرد ناشناس و داستان هاي دیگر كتاب 
پيش رو، بر غلبه پوچي، ابتذال، انحطاط و خرافات بر جامعه روسيه تزاري مي تازد.این 

كتاب 322صفحه اي به بهاي 75هزار تومان منتشر شده است.

بيگانه 
بيگانه، نوشته آلبر كامو هم با ترجمه جالل آل احمد 
و علي اصغر خبره زاده ازجمله كتاب هایي است كه 
پس از سال ها با شکل و شــمایل جدید و در قطع 
پالتویي تجدید چاپ شده است. راوي رمان بيگانه 
مرد جوان مجردي اســت كــه در الجزایر زندگي 

مي كند و كارمند یك شركت است. كسي كه نام خانوادگي اش »مورسو« است، اما 
نام كوچکش مشخص نيست. از گذشته مورسو چيز زیادي در كتاب آورده نشده، 
ولي خواننده درمي یابد كه او با مادرش در یك آپارتمان زندگي مي كرده و پدرش را 
ندیده است. بعدها نيز مادرش را به خانه سالمندان فرستاده است، اما این بدان معنا 
نيست كه او مادرش را دوست نداشته یا با او رابطه اي نزدیك نداشته است. مورسو 
باید به مراســم تدفين مادرش برود؛ بنابراین از رئيس خود مرخصي مي گيرد و با 
اتوبوس راهي مقصد مي شود. پس از بي تفاوتي مورسو به زمان مرگ مادرش، شوك 
دوم هنگامي به خواننده وارد مي شود كه مي بيند او حتي حاضر نيست براي بار آخر 
در تابوت را باز كند و مادرش را ببيند. در عوض سيگار مي كشد و قهوه مي نوشد و.... 

قيمت این كتاب 202صفحه اي 45هزار تومان است.

مرجان آقبالغي
خبر نگار

كشتن مرغ مقلد
كشــتن مرغ مقلد نوشــته هارپر لي را رضا ستوده به 
فارســي برگردانده اســت. این رمان را قطعا مي توان 
شيرین ترین روایت در باب تلخ ترین موضوعات دانست. 
كتاب، داســتاني دارد درباره كينه هاي درك نشدني، 
دوستي هاي فراموش نشدني، نابرابري هاي پایان ناپذیر 

جنســيتي، نژادپرســتي بي ســروته، تجاوز و تأكيد بر اهميت و نقش پدري نيك در 
مقام حامي قانون، اما نه قانوني كه نوشته شــده، بلکه قانوني كه او هست تا بر ضرورت 
نوشته شدنش پافشاري كند. رمان از زبان شيرین دختركي 6ساله، لجباز و طناز روایت 
مي شود كه در كنار 2پســر بزرگ تر، برادري در آستانه بلوغ و دوستي تنها، تجربه هایي 
ســخت، دردناك و گاه هولناك را از ســر مي گذراند؛ اینها فرزندان باشفقت جامعه اي 
بي رحم و كينه توز هستند؛ نبرد بي امان است، اما هيچ كدام از 2جبهه را سر آشتي نيست. 

این رمان 429صفحه اي هم به بهاي 110هزار تومان منتشر شده است.

ماجراهاي تام  ساير 
ماجراهاي تام ســایر، نوشــته مارك تواین را هم 
ابوالحسن تهامي به فارســي برگردانده است. تام 
سایر نوجواني اســت ناآرام كه در آمریکاي 1840 
در دهکدهاي كنــار رود عظيم مي سي ســي پي 

رشد مي كند. 
او دهکده را به هم مي ریزد، نيمه شب پا به گورستان مي گذارد، دبستان را به آشوب 
مي كشد، عاشق دختر همکالسي اش مي شود، با ترس و لرز به مصاف خبيث ترین 

تبهکاران مي رود و... . 
ماجراهاي تام سایر بهترین هدیه براي جوانان و شاید هم آنهایي است كه دیگر 
جوان نيستند؛ ماجراهایي جذاب و خواندني. این كتاب 396صفحه اي به بهاي 

92هزار و 500 تومان منتشر شده است.
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ایرج اسالمی یادداشت
روزنامه نگار 

 گروه جامعــه : روزنامه نــگاري در 
ســال هاي اخير به طور پيوسته اسير گزارش

تالطم ها و تکانه هاي شــدیدي بوده 
است؛ از ســویي پيشرفت هاي مســتمر فناورانه و 
تغييرات اكوسيســتم رســانه اي، ارتقــاي دانش 
روزنامه نگاري و تجهيز شدن به علوم و مهارت هاي 
جدید را براي روزنامه نگاران به یك ضرورت تبدیل 
كرده است و از سوي دیگر اما گلوگاه هاي دسترسي به 
اطالعات و كشــف حقيقت همچنان تحت كنترل 
مراجعي اســت كه با وجود همه تغييرات در چرخه 
اطالع رســاني، هنوز هم روي خوش به رســانه ها و 
رسانه نگاران رسمي نشــان نمي دهند. در این ميان 
گسترش زیرساخت هاي كار بر محور اطالع رساني 
مثل شبکه هاي اجتماعي هم اگرچه با ایجاد تکثر در 
كانال هاي انتشار محتوا، نقش بسيار مهمي در رفع 
انحصار و بسط شفافيت ایفا كرده است، اما در عين 
حال، این بسترها هم زمينه اي بکر براي كنشگري 
وســيع تخریبگران مجازي، روبات هاي اجاره اي و 
كمپين هاي دروغ پراكني فراهم كرده اند و این مسئله 
فضاي اطالع رساني را بيش از پيش مغشوش و آشفته 
كرده اســت. با تمــام این اوصــاف، امــا جامعه از 
روزنامه نگاري حرفه اي، عالوه بر اطالع رساني سریع، 
دقيق و شفاف، افشاگري عليه فســاد   را هم طلب 
مي كند. این درحالي است كه اگر در گذشته وظيفه 
روزنامه نگار فقط كشف حقيقت و اطالع رساني سریع 
و به موقع از طریق رســانه هاي مکتــوب و رادیو و 
تلویزیون بود و او این كار را در یك قالب تعریف شده و 
استاندارد انجام مي داد، امروز مجبور است متناسب با 
مجاري فوق العاده متکثر و متفاوت انتشــار محتوا، 
لحن و ادبيات و نحوه نگارش و بيان خاصي را برگزیند 
و نمي تواند به قالب هاي كالســيك روزنامه نگاري 
بســنده كند. روزنامه نگار امروز هم باید ســاختن 
ویدئوهاي مستند را یاد بگيرد، هم راه و رسم توليد 
پادكســت را بدانــد، هــم بتواند بــراي مخاطب 
اینستاگرام، تویيتر و تلگرام محتوا توليد كند و هم در 
بسترهاي جدیدتر رســانه هاي اجتماعي همچون 
كالب هاوس و وبينارها مناظره هاي تخصصي برگزار 
كند. همه اینها البته درحالي است كه روزنامه نگاران 
همچنان درگير حقوق اوليه خود هستند، نداشتن 
امنيت شغلي آنها را آزار مي دهد و از همه بدتر اینکه با 
محدودیت و سانسور مواجهند و از سوي جامعه به   
فاصله گرفتــن از مردم متهم مي شــوند. در همين 
چارچوب موضوعي و بــه بهانه روز خبرنگار با اهالي 
رســانه گفت وگو كردیم و از آنها خواســتيم كه از 

چالش هاي این شغل در این روزگار بگویند.
فشار همزمان مردم و حاكميت به خبرنگاران

جواد حيدریان كه یکي از روزنامه نگاران باســابقه در 

حوزه محيط زیست ایران اســت و هم اكنون در مجله 
تجارت فردا فعاليت مي كند، شفاف سازي  درباره اخبار 
غلط در شــبکه هاي اجتماعي را یکي از دغدغه هاي 
اهالي رسانه در ســال هاي اخير مي داند. او در این باره 
مي گوید: »حضور شــهروند خبرنگاران در جامعه هم 
مفيد است و هم مضر. مفيد است چون در موقعيت هایي 
كه خبرنــگاران حضــور فيزیکي ندارنــد، مي توانند 
نقش آفریني كنند و مؤثر باشــند، اما در بســياري از 
موارد هــم اطالعات ناقص، غيرموثــق و حتي غلطي 
ارائه مي دهند كه مي تواند جریان اصلي اطالع رساني 
را تحت تأثير قرار دهد و اجازه ندهد كه تحليل واقعي 
و درستي پيرامون یك موضوع شکل گيرد.« او معتقد 
است كه نوع مهندسي اخبار در ایران هم به این بحران 
دامن زده و باعث شــده كه مرجعيت خبر از دســت 
رسانه هاي رسمي خارج شــود؛ » وقتي تمام راه هاي 
رسيدن خبرنگاران داخلي به اطالعات و منابع اصلي 
مسدود مي شود و در برخي موارد با آنها برخورد صورت 
مي گيرد، این مي شود كه اخبار و اطالعات غلط ميدان 
را در دست مي گيرد یا رسانه هاي فارسی زبان  خارجي 
منبع مي شــوند. نمونه آن را در موضــوع بحران آب 
مي بينيم كه وزارت نيرو به هيچ عنوان راضي نمي شود 
كه اطالعات در ایــن حوزه را در اختيــار خبرنگاران 
داخلي قرار دهد، اما با درز همين اطالعات به رسانه هاي 
خارجي، جریان اطالعات به دست آنها مي افتد و ما نيز 
به عنوان خبرنگار داخلي باید به آنها اســتناد كنيم.« 
فشــار دوجانبه به خبرنگاران داخلــي از موضوعاتي 
اســت كه حيدریان از آن گالیه دارد؛ » از یك طرف 
خبرنگاران براي بخشی از  گزارش ها از سوي دولت ها 
و مراجع دیگر بازخواست مي شوند و بعضا تحت پيگرد 
قانوني قرار مي گيرند و از طرف دیگر مردم آنها را متهم 
به نرســاندن صدا و خواسته شان به ساختار حاكميت 
مي كنند. این تراژدي تمامي ندارد و بر سر اكثر مسائل 

تکرار مي شود.«

هيچ كس به فكر ما نيست
زهرا رفيعي، از خبرنگاران باســابقه اجتماعي در 
مطبوعات ایران اســت كه هم اكنــون در روزنامه 
همشــهري فعاليــت دارد. او در اتوبــوس حامل 
خبرنگاراني كه در پيرانشــهر واژگون شد، حضور 
داشــت. اگرچه او در این حادثه  آســيب جسمي 
چنداني ندید، اما روحش از فوت 2خبرنگار جوان 
یعني مهشــاد كریمــي و ریحانه یاســيني هنوز 
جراحــت دارد و نتوانســته همچــون خبرنگاران 
حاضر دیگر در آن اتوبوس بــا این حادثه تلخ كنار 
بياید. رفيعي مي گوید، این حادثه به جز از دســت 
دادن 2جان عزیز، یك دســتاورد تلخ دیگري هم 
براي او داشــته؛ »باور عميق به نداشــتن امنيت 

شغلي؛ حتي این حادثه هم باعث نشد كه مسئوالن 
رســانه ها و انجمن هاي صنفــي روزنامه نگاري به 
فکر نگارش و تصویب یك پروتکل درست و دقيق 
براي ماموریت خبرنگاران بيفتنــد. كل حادثه تا 
2هفته بر سر زبان ها بود و بعد بدون هيچ دستاورد 
خاصي رها شــد. جامعه فکر مي كنــد خبرنگاران 
در امنيــت باال و با صــرف هزینه هــاي زیاد براي 
تهيه گزارش به ماموریت خارج از شــهر مي روند 
و دســتگاه هاي دولتي آنهــا را همراهي مي كنند؛ 
درحالي كه این حادثه نشــان داد كه اصال اینگونه 
نيست و هزینه اندكي حتي صرف امنيت خودروي 
حامل خبرنگاران نمي شــود.«  او درباره نقدهاي 
غيرمنصفانه اي كه در این مدت شنيده، مي گوید: 
»همان اول عده اي گفتند تصادفات جاده اي فقط 
براي خبرنگاران نيســت و هر روز تعداد زیادي از 
هموطنان بر اثر این حادثه مصدوم شــده یا جان 
خود را از دست مي دهند، پس پيگيري و ناراحتي 
خبرنگاران بي مورد است و آنها باید به جاي پيگيري 
حادثه خود، كل حوادث جاده اي را ببينند و براي 
رفع آن گزارش بنویسند و كاري كنند؛ درحالي كه 
پيگيري این دو موضوع منافاتي بــا هم ندارد. جز 
این، مگر قبل از این حادثه خبرنگاران كم از حوادث 
جاده اي و جان هاي عزیزي كه ستانده شد، گزارش 
نوشتند؟ ضمن اینکه خبرنگاران براي تهيه گزارش 
از وضعيت آب كه زندگي مردمان همين سرزمين 

به آن وابســته است به سفر اســتاني رفته و حين 
ماموریتي كه حاال كســي مســئوليت آن را قبول 
نمي كند، دچار حادثه شده اند. اینگونه هم نيست 
كه االن رســانه ها تمام پتانســيل و هم و غم خود 
را صــرف پيگيري این حادثه كنند كــه بگویيم از 
رانت روزنامه نگاري استفاده شده، فعال تنها اميد ما 
پرونده شکایتي است كه در دادگاه داریم و وكيلي 
كه داوطلبانه مســئوليت این پرونده را قبول كرده 
است.« رفيعي معتقد اســت كه خبرنگاران حلقه 
واســطه  بين جامعه و حاكميت هستند كه تنها به 
وظایف ذاتي خودشان عمل مي كنند و اگر عده اي 
از آنها در این ميان از هدف اوليه خارج شــده اند، 
دليل نمي شود كه به همه بدبين بود و با یك چوب 

آنها را راند.

آفت مرجعيت زدایي از رسانه هاي رسمي 
برخي از اهالي مطبوعــات معتقدند كه برخوردهاي 
ســختگيرانه و سياســتگذاري غلط در حوزه رسانه 
باعث شده كه تعداد زیادي از خبرنگاران عطاي این 
شغل را به لقایش ببخشند؛ اتفاقي كه تحریریه ها را 
خالي از نيروهاي خوش فکر، مجرب و حرفه اي كرده 
و نتيجه اي جز مرجعيت زدایي از رسانه هاي رسمي 
نداشته است. محمد طاهري، سردبير مجله تجارت 
فردا جزو همين گروه اســت. او مي گویــد: »وقتي 
ریسك فعاليت روزنامه نگاري در كشور افزایش یافت 

و وزارت ارشــاد به دخالــت در اداره مطبوعات روي 
آورد، بسياري از خبرنگاران خالق از این شغل دست 
كشيدند یا از كشــور مهاجرت كردند و تحریریه ها از 
وجود آنها بي بهره شد.« او بيشترین آسيب را متوجه 
مطبوعات در بخش خصوصــي مي داند و در این باره 
توضيــح  مي دهد: »محدودیت هــاي متعدد موجب 
شد نهادها و سازمان هاي دولتي و حاكميتي به جاي 
بخش خصوصي روزنامه تاسيس كنند كه هم اكنون 
ما را با هفت نوع مالکيت سرگشته رسانه اي در كشور 
مواجه كرده است؛ مالکيت مبتني بر دولت، مالکيت 
حاكميتي، مالکيــت عمومي، مالکيت غيررســمي 
دولتــي، مالکيت نهادهــاي شــبه دولتي، نهادهاي 
حاكميتي غيردولتي و در نهایت مالکيت خصوصي. 
این آشفته بازار باعث شد كه در قدم اول كسب وكار 
روزنامه ها غيررقابتي شود.  در قدم دوم به مرور اعتماد 
مردم از این رســانه ها سلب شــود و در قدم بعدي 
روایت رســمي حذف و روایت غيررسمي جایگزین 
آن شود.« سردبير مجله تجارت فردا ادامه داد: »یك 
زماني تحصيل در رشــته روزنامه نگاري پررونق بود 
و روزنامه نگاري در ایران منزلت اجتماعي داشــت و 
فضيلت به حساب مي آمد و اهالي مطبوعات نزد جامعه 
افراد قابل احترامي بودند اما هم اكنون اینگونه نيست. 
چون   سياســت هاي غلط وزارت ارشــاد و معاونت 
مطبوعاتي در دادن ســهميه كاغذ و یارانه به جایگاه 

رسانه ها آسيب جدي وارد كرد.«

       خبرنگاران در بين 2بحران

2بحران اقتصادي ایران و اپيدمــي كرونا، خبرنگاران را 
هم بي نصيب نگذاشته است. از یك سو اغلب خبرنگاران 
حوزه سالمت همچون كادر درمان به طور مستقيم درگير 
حواشي بيماري كرونا هستند و براي تهيه گزارش باید دائم 
به مراكز درماني و داروخانه ها حاضر بروند و از سوي دیگر 
خبرنگاران حوزه هاي خبري دیگر به دليل تداوم موج هاي 
جدید كرونا مجبور به دوركاري شده اند. بحران اقتصادي 
هم كه گراني كاغذ و كاهش تعداد صفحات روزنامه ها و 

مجالت را رقم زده و مدیران رسانه ها را مجبور به تعدیل 
خبرنگاران كرده اســت. نرگس جودكي، سردبيرسابق 
روزنامه شهروند و دبير اجتماعي ماهنامه شبكه آفتاب 
در این باره مي گوید: »بيشترین آسيب دوران كرونا براي 
خبرنگاران حوزه بهداشت و درمان است، زیرا آنها بيشتر 
از بقيه در معرض اخبار و آمار ناخوشایند قرار مي گيرند و 
باید براي تهيه گزارش در بيمارستان ها و مراكز درماني 
حاضر شوند. دوركاري و كاهش گزارش هاي ميداني هم از 
آسيب هایي است كه در این دوره به خبرنگاران به خصوص 
در حوزه اجتماعي وارد شد. به عنوان سردبير مهم ترین 

دوراهي ای كه بر سر آن قرار گرفتم این بود كه در شرایط 
كرونا تا چه حدي باید خبرنــگاران را براي تهيه گزارش 
به سطح جامعه فرستاد.« او معتقد است كه در این دوره 
وضعيت اقتصادي خبرنگاران بيش از هر زمان دیگري رو به 
وخامت رفته است؛ »با توجه به افزایش فعاليت رسانه ها در 
دوران كرونا، مسئوالن فرهنگي كشور باید توجه بيشتري 
به امنيت و حقوق اقتصادي خبرنگاران نشــان دهند تا 
رسانه ها بتوانند نقش نظارتي خود را حفظ كند چون زماني 
كه رسانه ها بحران و محدودیت كمتري داشته باشند، روند 

توسعه كشور نيز تسریع مي شود.«

از رنجي كه مي بريم

رنج مضاعف زنان خبرنگار

هر چند بيمــه كاري و حمایت هاي جانبي براي 
آن بســيار محدود اســت اما نمي توان از آن دور 
شــد ! چون زن خبرنگار هویت خود را در بستر این شغل تدارك دیده، 
مي داند براي عبور از بســياري از مسيرهاي دشــوار زندگي نيازمند 
طرحي مبتني بر هویت سازي  و بازخواني هویت زنانگي در عرصه شغلي 
فرهنگي - اجتماعي به نام خبرنگاري است. زن خبرنگار عينيت رنج و 
درد و عشق است چون به رغم همه ناكامي هاي شغلي باز توان خود را 
جمع مي كند تا طرحي نو براي طنين صداي مردم باشد. او مي كوشد 
تصویر واقعي و انساني جامعه را به دور از همه فشارها و تنش ها به نمایش 
درآورد. خبرنگاران زني كه از گذشته نام آنها پر آوازه بود و در تاریخ این 
كشور حضور داشــتند چون عزت ملك خانم دختر امامقلي ميرزاي 
عمادالدوله دولتشاهي ملقب به اشرف السلطنه یا مریم عميد یا بي بي 
خانم اســترآبادي كه در روزنامه هاي تمدن و حبل المتين قلم مي زد 
الگو هاي برجسته اي از روزنامه نگاران و خبرنگاران زن ایراني هستند. این 
زنان با شکستن برخي حصارها، نخستين ها در عرصه خبر و روزنامه بودند 
اما سخت كوشيدند و امروز ما وارث آنان هستيم ! كساني كه روزي براي 
نوشتن و چاپ مورد اتهام قرار مي گرفتند و امروز ما به راحتي مي نویسيم 
و مي خوانيم.  كساني كه براي تهيه خبر باید هزینه بسيار مادي و معنوي 
مي دادند و ما امروز مي توانيم با كمك ابزارهاي جدید براي تهيه خبر 
فرصت هاي بيشتري داشته باشــيم. و اما بعد این همه كه از كار زنان 
خبرنگار و دغدغه آنها گفتم اما به یاد داشته باشيم زنان خبرنگار و مردان 
آزاده خبرنگار در كنار هم قادر به توليد خبر و نشر آنها هستند. آنها دو بال 
پرنده اي به نام دانش هستند. پرنده دانش بدون بال هایش پرواز نمي كند.
پس براي حركت این پرنده باید دو بال را قوي و تنومند كنيم و عادالنه 

گام برداریم و از ایجاد فرصت براي همدیگر شانه خالي نکنيم !
تصویر خبرنگاري امروز كه در بستر دیجيتال و صفحات مجازي فاصله 
زیادي از روزنامه گرفته به معني كاهش اثربخشــي نقش خبرنگاران 
حرفه اي نيست بلکه به معني تحولي در عرصه نشر خبر و فرصتي تازه 
براي نگاهي تازه به انتشار است. ورود شهروند خبرنگاران را نيز فرصتي 
یگانه براي خبرنگاري حرفه اي باید دانست. آنان با در اختيار گذاشتن 
اطالعات این فرصت را مي دهند كه بتــوان با كار حرفه اي عرصه خبر 

تحليلي و پژوهشي را گسترده كرد و بستر تعامل جامعه را توسعه داد.
دراین ميان بد نيست اكنون كه در آستانه آغاز به كار دولت جدید هستيم، 
یادآور شویم كه تجربه ســخت تيم اطالع رساني دولت قبل براي نشر 
اقدامات نباید دوباره تکرار شود، مردم باید در جریان امور قرار بگيرند 
و این مهيا نمي شود جز با بهره گيري از ظرفيت بزرگ خبرنگاران. پس 
براي این اقدام ضروري است دولت نســبت به ایجاد امکانات و امنيت 
شــغلي براي خبرنگاران فرصت هاي الزم را تدارك ببيند. خبرنگاران 
نيازمندي هاي صنفي و شغلي دارند و این باید در دستور كار دولت جدید 
قرار گيرد. امنيت خبرنگاران اولویت كار خبري است و دولت در تامين آن 
باید امکان الزم را تدارك ببيند. این امنيت اعم از شغلي و جاني و.... است. 
تجربه از دست دادن دو خواهر عزیزمان مهشاد كریمي و ریحانه یاسيني 
هنوز غم بزرگي را با جامعه خبري همراه كرده است. هر چند در سالروز 
شهادت محمود صارمي هستيم اما او نيز به دليل  تامين نشدن شرایط 
الزم براي انجام امر خبري در حمله طالبان به كنسولگري كشورمان در 
افغانستان جانش را از دست داد. لذا امنيت اولویت اول كار خبرنگاران 
است كه باید در دستور كار دولت و مســئولين قرار گيرد. یاد و خاطره 
عزیزان خبرنگار از دست رفته مان و بزرگداشت خبرنگاران كوشا و پرتوان 
روز خبرنگار مبارك!  ایران زمين هميشه گرامي باد.  

خبرنگاران؛ پهلوانان معاصر

در ادبيات فارســي، همچون ادبيات سایر ملل، داســتان هایي با وجه 
تأویل شوندگي وجود دارد كه موقعيتي دشوار و به زبان ادبي تراژیك را 
مي نماید؛ شخصيت هاي بزرگي كه در دام وضعيتي پيچيده گرفتارند و 
از آن راه گریز ندارند. با اینکه پهلوانند و عمري در جبهه نيکي و صالح 
شمشير زده اند اما بزرگي آنها مانع گرفتارشدن در موقعيتي كه مورد 
داوري قرار بگيرند،  نشده است. ازجمله مهم ترین این شخصيت ها در 
ادبيات منظوم داستاني فارسي رستم و اســفندیار را مي توان نام برد. 
از جهتي هم رستم و هم اسفندیار كار درســت را انجام داده اند. بر سر 
باورهاي خود ایســتاده اند و درنهایت جان و آبروي خویش را در ميانه 
ميدان گذاشته اند ولي هردوي این شخصيت  ها از زاویه دیگر مورد طعن 
و حتي لعن قرار گرفته اند كه چرا ماندي؟ چرا تســليم نشدي؟ و چرا 
جنگيدي؟ چرا در این روز كه روز بزرگداشت حرفه  خبرنگاري است به 
یاد داستان هاي پهلواني و اساطيري افتادم؛ و چرا در روزي كه رایج است 
از ارزش كار خبرنگاري و جایگاه آن در پيشرفت جامعه، مبارزه واقعي با 
فساد و تعميق مردم ساالري گفته   شود، از موقعيت تراژیك این بخش 
مؤثر جامعه مي خواهم بگویم؟ پاسخ روشن است. به گفته بزرگي، ممکن 
است بر مردم ساالري یا همان دموكراسي خرده هایي بتوان گرفت -كه 
این خرده ها هم فقط در چارچوب دموكراسي قابل رفع و رجوع است- اما 
چنان است كه این دستاورد بشري بدیلي ندارد. بنابر این سخن گفتن 
از جایگاه و ارزش خبرنگاري تکرار بدیهيات است. همچنين نوشتن از 
دشواري هاي شغلي و معيشتي روزنامه نگاران نيز جداي از آنکه نکته 
جدیدي ندارد، در زمانه دشواري معيشت بخش بزرگي از جامعه ایران 
نه كه خریدار ندارد، چه بسا استفاده شخصي از رسانه محسوب شود و 
مایه طعنه زنندگان حرفه اي )با دریافت دستمزد مناسب( و آماتور شود.

فرصت را غنيمت شمرده از موقعيت دشوار خبرنگاران و روزنامه نگاران 
مي گویم. آنها كه خالف همه عرف هاي رایج هيچ دسترسي ویژه اي به 
منابع خبري ندارند، ساعت ها براي تماس با مقامات پشت خط مي مانند 
و از ميدان اتفاقات دور نگه داشته مي شوند- كه درست آن است با حمایت 
نهادهاي انتظامي در ميدان باشند- و آنگاه كه نقد و نظر شهروندان را 
بازتاب مي دهند، از اتهام سياه  نمایي در امان نيستند. آنها كه در ميانه 
جامعه به شدت دوقطبي شده ایران، هرچه  بگویند و بنویسند صدا نه فقط 
از آدميان كه از صفر و یك هاي پوك ماشيني به آسمان مي رود كه اینك 
مزدور و اینك قلم فروخته! آنها، پهلوانان نبردهاي دشوار، البته به دل خود 
رجوع مي كنند و در مجموع و فارغ از خطاهایي كه آدمي به آن شناخته 
مي شود دلبسته حقيقت و آزادي اند و هزار تأسف كه كسي بي ساز و برگي 
این پهلوانان را نمي بيند و قضاوت ها به نفع آزادي و به نفع منافع ملي 
درازمدت نگاشته نمي شود. اما خبرنگاران چشم به قضاوت تاریخ دارند و 

بر عهد خود با مردم مي مانند.
هست در شهر جواني كه قفس مي سازد

و صدافسوس نه از بهر هوس مي سازد
دیگري اما با رنج زیاد/ لوله خم مي كند و آهن سخت

تا هوایي برساند به نفس سوختگان/ آري، او راه نفس مي سازد
دل من نيز كه پر مي كشد از بام به بام/ هواي تو به هر روزنه مي كوبد بال

گوش بسپار! نه آوا به عبث مي سازد * 
* سياوش كسرایي

تداوم اوج گيري وضعيت كرونایي در كشور 
به سمتي مي رود كه گمانه ها درباره حضوري 
شدن برخي مقاطع دانشــگاه ها نيز رو به 
كمرنگ شدن است؛ هر چند منصور غالمي، 
وزیر علوم در اواخر تير مــاه اعالم كرد كه 
كالس هاي مقاطع كارشناسي و پایين تر در 
سال تحصيلي پيش رو به شکل غيرحضوري 
برگزار مي شود و اگر واكسيناسيون استادان، 
كاركنان و دانشــجویان كارشناسي ارشد و 
دكتري تا مهر ماه انجام شــود، كالس هاي 
درسي دانشجویان تحصيالت تکميلي در 
ســال تحصيلي جدید به صورت حضوري 

خواهد بود.
غيرحضوري شدن دوباره كالس هاي مقطع 
كارشناسي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالي را كه مبتني بر شــهریه دانشجویان 
اداره مي شــوند، به ســمتي برده كه دیگر 
هزینه هایي را كه شرایط كرونا بر دانشگاه ها 
تحميل كرده است، به نوعي جبران كنند. 
در این زمينه با روســاي تعــدادي از این 
دانشگاه ها كه هيچ بودجه دولتي دریافت 

نمي كنند، به گفت وگو پرداخته ایم.

از تعدیل شهریه خبري نيست
علي حائریان اردكاني، رئيس دانشــگاه 
سجاد مشــهد به همشــهري گفت: »در 
دوران كرونــا كــه آموزش هــا مجازي 
شــده اســت، یکي از هزینه هایي كه به 
دانشــگاه تحميل شــد، اجاره سرورها و 
تهيه نرم افزارهاي پشتيباني سرور جهت 
برگزاري آموزش هاي آنالین بود كه فقط 
همين یك فقره ماهانه بيش از 10ميليون 
تومان به هزینه هاي دانشــگاه سجاد كه 
3500دانشــجو دارد، اضافه كرده است. 
بنابراین درحالي كه همه هزینه هاي ثابت 
نگهداري دانشگاه در دوران غيرحضوري 
بودن آموزش هم پابرجاســت، آموزش 
حضــوري هزینه اي جدید روي دســت 

دانشگاه هاي غيرانتفاعي گذاشته است.«
حائریان یکي از راه هاي جبران هزینه هاي 
اضافه شده به دانشــگاه هاي غيردولتي در 
دوران كرونــا را افزایش شــهریه مي داند، 
درحالي كه دانشــجویان كه باید شهریه  را 
پرداخت كنند نه تنها به افزایش شــهریه 
در دوران آموزش غيرحضــوري معترض 
هستند كه معتقدند چرا باوجود غيرحضوري 
بودن آموزش و حضور نيافتن در دانشــگاه 
شــهریه ها كاهش پيدا نکرده است. رئيس 
دانشــگاه غيردولتي غيرانتفاعي سجاد در 
برآورد حداقل افزایش شهریه اي كه براي 
ســال تحصيلي آینده به هيأت امناي این 
دانشگاه پيشنهاد داده است، گفت: »نقطه 
سربه ســري در ســال هاي قبل از كرونا، 
افزایش 15درصدي شــهریه در سال بود 
چون افزایش هزینه ها نسبت به حاال خيلي 
كمتر بود و تعداد دانشــجو هم خوب بود و 
دانشــگاه هاي غيرانتفاعي مي توانستند با 
همان افزایش 15درصدي، روزگار بگذارنند 
اما با توجه به شــتاب افزایش هزینه ها در 
یکي دو سال اخير و همينطور هزینه هایي 
كه شــرایط كرونا و آموزش مجازي به ما 
تحميل كرده، نقطه سربه سري براي افزایش 
شهریه را حداقل باید براســاس نرخ تورم 
رسمي كشــور درنظر بگيریم. یعني براي 
افزایش شهریه سال آینده، حداقل افزایش 
30درصــدي را بــه هيأت امنا پيشــنهاد 

خواهيم داد.«

زیرساخت هاي اجاره اي آموزش مجازي 
در غيرانتفاعي ها

علي آهون منش، رئيس اتحادیه دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالــي غيردولتي- 
غيرانتفاعــي در گفت وگو با همشــهري 
در واكنش به مطالبه برخي دانشــجویان 
شهریه پرداز مبني بر اینکه در دوران كرونا 
به خاطر حضور نداشــتن دانشــجویان در 
مراكز آموزشي، هزینه هاي دانشگاه ها باید 
كاهش پيدا كند و شــهریه دانشجویان در 
آموزش غيرحضوري نيز كم شود، گفت: »با 

اطمينان مي گویم كه هزینه هاي آموزش 
عالي در دوران كرونا نه تنها كمتر نشــده 
بلکه در مؤسسات غيرانتفاعي فقط به خاطر 
هزینه هــاي نرم افزارها و زیرســاخت هاي 
الزم براي آموزش برخط، بــه اندازه 10تا 
12درصد بيشتر هم شــده است. به عنوان 
نمونه، مؤسسه آموزش عالي صنعتي فوالد 
در اصفهــان براي تامين زیرســاخت هاي 
آموزش مجازي در شرایط كرونا، با دانشگاه 
صنعتي اصفهان قرارداد یکســاله به رقم 

185ميليون تومان منعقد كرده است.« 
آهون منش افزود: »وضعيت اداره دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالي غيرانتفاعي كه 
فقط بر مبناي شــهریه دانشــجویان اداره 
مي شوند، با دانشــگاهي مانند پيام نور كه 
هم از بودجه دولت اســتفاده مي كند و هم 
از دانشجویان شهریه مي گيرد، فرق دارد. 
دانشــگاه پيام نور عالوه بر شهریه اي كه از 
دانشجویان مي گيرد، ساالنه 1.2تریليون 
تومان معادل 1200ميليارد تومان از دولت 
بودجه مي گيــرد و هزینه هــاي حقوق و 
دســتمزد اعضاي هيأت علمي، كاركنان، 
پول آب و برق و گاز، هزینه هاي حمل ونقل 
و اینترنت و... را از محل بودجه دولتي تامين 
مي كند؛ بنابراین دغدغه اي به لحاظ تامين 
مالي ندارند. اما دانشــگاه ها و مؤسســات 
آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي همه 
هزینه ها، از حقوق استادان و كاركنان گرفته 
تا هزینه هاي جاري اداره مؤسســه را باید 
از محل شهریه دانشــجویان تامين كنند؛ 
به خصوص در دوره كرونــا كه هزینه هاي 
تامين زیرســاخت هاي آموزش آنالین هم 
بر ســایر هزینه هاي مؤسسات غيرانتفاعي 

تحميل شده است.«

ریزهزینه هایي كــه آموزش مجازي بر 
دانشگاه ها به همراه داشت

خليل مطلــب زاده، رئيس یك مؤسســه 
آموزش عالي غيردولتــي- غيرانتفاعي در 
شهر مشهد هم در گفت وگو با همشهري با 
برشمردن هزینه هاي سرباري كه به خاطر 

آموزش مجــازي به دانشــگاه ها تحميل 
شده اســت، به خریداري یا اجاره سرورها، 
دریافــت خدمــات ســامانه هاي آنالین 
مدیریت آموزشي از ســرویس دهنده ها، 
خرید نرم افزارهاي مراقبتي و آنتي ویروس ها 

و هزینه هاي مخابراتي براي افزایش 
پهناي باند اشاره كرد و گفت: 

»خریــد ســرور بــراي 
ذخيره ســازي 
اطالعات خيلي 

گــران اســت و 
براســاس تعداد دانشجویان یك 

مركز آموزش عالــي از 500ميليون تا یك 
ميليارد تومان هزینه دارد كه البته برخي 
دانشگاه هاي بزرگ نســبت به خریداري 
آن اقــدام كردند اما این ارقــام براي اغلب 
مؤسسات غيرانتفاعي، بسيار سنگين است 
و از این جهت این مؤسسات به سمت اجاره 
ماهانه سرور رفته اند. اجاره سرور براساس 
تعداد دانشجوي هر مؤسســه ماهانه بين 

5تا10ميليون تومان هزینه دارد.« 
او افــزود: »ســامانه هاي آمــوزش 
مجــازي و نرم افزارها هم كه از ســوي 
ســرویس دهنده ها در اختيار دانشگاه ها 
قرار مي گيرد بســته به تعــداد كاربران 
ماهانــه بيــن 3تــا 15ميليــون تومان 
براي مؤسســات آموزش عالــي كه بين 
700تا 4هزار دانشــجو دارند هزینه  ساز 
اســت. همچنين هزینه ســاالنه خرید 
آنتي ویروس و نرم افزارهاي مراقبتي كه 
براي نگهــداري و حفاظــت از اطالعات 
سامانه ها در برابر حمالت هکرها ضروري 
است بين 60تا 200ميليون تومان است. 
بنابراین در مجموع حدود 15تا 20درصد 
از هزینه هــاي دانشــگاه ها معطوف به 
آموزش مجازي شده است. از طرف دیگر 
در دوران آموزش غيرحضوري، ظاهرا از 
فضاي فيزیکي دانشگاه چندان استفاده 
نمي شــود ولي نمي توان چون دانشجو 
در دانشگاه نيســت، از دانشگاه نگهداري 

نکرد.«

پيش بيني افزایش 15درصدي شهریه 
غيرانتفاعي ها

  فرزانه شــميراني، مدیركل دفتر آموزش 
عالي غيردولتي وزارت علــوم نيز چندي 
پيش در گفت وگو با همشهري درباره این 
تلقي كه در دوران آمــوزش غيرحضوري 
باید شهریه ها تعدیل شــود، گفت: »اصال 
اینطور نيست. حتي در دوران قبل از كرونا، 
شــهریه مؤسســات غيرانتفاعي مجازي 
بيشتر از مؤسسات حضوري بود چون براي 
آموزش مجازي باید زیرساخت هاي آنالین 
فراهم شــود و به همين دليل هزینه هاي 
آموزش با مجازي شدن باال مي رود. خيلي 
از مؤسســات غيرانتفاعي در اوایل شيوع 
كرونا كه آموزش عالي حضوري تعطيل شد، 
نتوانستند زیرساخت هاي آموزش آنالین را 
فراهم كنند و به ناچار مجبور به اجاره كردن 
زیرساخت هاي آموزش آنالین از شركت ها 

یا دانشگاه هاي دیگر شدند.«
شــميراني در پاســخ به اینکه آیا نظارت 
و ارزیابــي از 314مؤسســه آموزش عالي 
غيردولتي غيرانتفاعي مجوزدار در راستاي 
سنجش كيفيت آموزش مجازي در دوران 
كرونا صورت گرفته اســت، گفت: »البته 
روند ارتقاي كيفيت آمــوزش مجازي در 

مؤسســات غيردولتي طي یك سال اخير، 
روندي مثبت و رو به جلو بوده است. چون 
مؤسساتي كه زیرساخت الزم براي آموزش 
مجازي نداشتند، از وقتي كه متوجه شدند 
كه گویا شــرایط كرونایي ادامه دارد، براي 
تهيه زیرســاخت هاي آمــوزش مجازي 
اقدام كرده اند و در جهت تهيه زیرســاخت 
باكيفيت بهتر هم در حال حركت هستند.«

مدیركل دفتــر آموزش عالــي غيردولتي 
وزارت علوم با اذعــان به اینکه دوران كرونا 
در پســرفت وضعيت اقتصــاد آموزش در 
مؤسســات غيرانتفاعي مؤثر بوده اســت، 
در واكنــش به ایــن احتمال كــه برخي 
مؤسسات آموزش عالي به فکر افزایش هاي 
30تا40درصدي شــهریه براي سال آینده 
باشــند، گفت: »دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي اجازه 
دارند ســاالنه بين 15تا25درصد شهریه 
سال قبل به شهریه دانشجویان اضافه كنند 
كه البته ميزان دقيق این افزایش براي هر 
مؤسسه باید به تصویب هيأت امناي همان 
مؤسسه برسد. بيشــتر مؤسسات آموزش 
عالي غيردولتي غيرانتفاعــي، براي جلب 
دانشجو هم كه باشــد كف افزایش یعني 

15درصد افزایش را اعمال مي كنند.«

ادامه از 
صفحه اول خيزدانشگاههايغيرانتفاعيبرايافزايش30درصديشهريهها

درحالي روساي چند دانشگاه غيرانتفاعي از افزایش هزینه ها در دوره كرونا مي گویند كه دانشجویان معتقدند شهریه ها 
باتوجه به غيرحضوري بودن دانشگاه ها باید كاهش پيدا مي كرد

نيما شایان 
خبرنگار 

اهالي مطبوعات در روز خبرنگار از موانع، مشکالت، بيم ها و اميدهاي روزنامه نگاري 
در ایران مي گویند
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   مخالفت سازمان بهداشت جهاني با تزريق دوز سوم
اما تالش هاي سازمان غذا و داروي آمريكا در حالي است كه سازمان بهداشت جهاني از كشورها درخواست كرده 

برنامه واكسيناسيون با دوز تقويتي را حداقل تا پايان سپتامبر به تعويق بيندازند.
سازمان بهداشت جهاني روز چهارشنبه حركت به سمت تزريق واكسن براي افراد واكسينه شده در كشورهاي 
ثروتمند را محكوم و اعالم كرد، تا زمان دسترسي كشورهاي فقير به واكسن بايد دست نگه دارند. البته مقامات 

آمريكايي معتقدند اين انتقاد به دوزهاي اضافي براي افرادي با سيستم ايمني ضعيف اشاره نمي كند.
دكتر تدروس آدنام غبريسوس، رئيس سازمان بهداشت جهاني مي گويد كه توقف در تزريق دوزهاي تقويتي، 

حداقل باعث مي شود 10درصد جمعيت كشورهاي در حال توسعه، واكسينه شوند.
اما برخالف هشداري هاي دكتر تدروس، برخي دولت ها مانند رژيم اشغالگر قدس و آلمان برنامه هاي خود را براي 
دوز سوم آماده كرده و در حال انجام آن هستند. طبق اعالم سازمان بهداشت جهاني، كشورهايي با درآمد كم 
تاكنون به دليل عدم توانايي در تامين واكسن كافي فقط موفق شده اند به هر 100نفر از جمعيت خود 1/5دوز واكسن 
كوويد-19تزريق كنند. دكتر تدروس با عنوان اينكه سياست ها در اين زمينه بايد تغيير كند و اكثريت واكسن ها 
بايد به كشورهاي كم درآمد ارسال شود، گفت: من نگراني دولت ها را براي محافظت از مردم كشورشان در برابر 
واريانت خطرناك دلتا درك مي كنم، اما ما نمي توانيم بپذيريم كشورهايي كه بيشتر منابع واكسن جهاني را صرف 
خود كرده اند،  باز هم سهم بيشتري بخواهند. او افزود: اين يك درخواست قوي از سوي سازمان بهداشت جهاني 
است، زيرا اين آژانس سعي مي كند فاصله بين كشورهاي با درآمد باال و كم درآمد را كاهش دهد. هدف سازمان 
بهداشت جهاني اين بود كه 10درصد از مردم هر كشوري تا  ماه آينده واكسينه شوند، اما بعيد است كه اين هدف 
در مسير فعلي محقق شود. در هائيتي و كنگو هيچ يك از افراد تاكنون دو دوز واكسن دريافت نكرده اند. اندونزي 
كه در ماه هاي اخير با اوج ابتال و مرگ به دليل شيوع گسترده واريانت دلتا دست به گريبان است، تنها 7/9درصد 
از جمعيت خود را به طور كامل واكسينه كرده است. با اين حال رژيم صهيونيستي، تزريق دوز تقويتي براي باالي 
60سال را شروع كرده و  اين در حالي است كه آلمان روز سه شنبه اعالم كه تزريق دوز سوم مدرنا و فايزر را به زودي 
براي افراد مختلف، آغاز مي كند. در انگليس نيز ميليون ها نفر در اولويت دريافت دوز تقويتي از  ماه ســپتامبر 
قرار گرفتند. اين نخستين بار نيست كه دكتر تدروس از كشورهاي متمول مي خواهد كه واكسن هاي خود را به 
كشورهاي فقير اهدا كنند. پيش از اين و در  ماه مه او از كشورهاي ثروتمند خواسته بود، واكسيناسيون كودكان 

و نوجوانان را براي اهداي واكسن به كشورهاي فقير،  به تعويق بيندازند.

 سخنگوي كميسيون 
فرهنگي مجلس اعالم اينترنت

كــرده كــه از 2هفته  
آینده، بررسي طرح »حمایت از حقوق 
كاربران و خدمات پایه كاربردي فضاي 
مجــازي« در قالب یك كميســيون 
مشترك آغاز خواهد شد. اگرچه مجيد 
نصيرایي بر این باور اســت كه فضاي 
مجازي تنها به اقتصاد و كسب وكارها 
محدود نمي شــود و باید به فرهنگ و 
امنيت هم توجه شــود، امــا به نظر 
مي رســد كه تعریفي كه از فرهنگ و 
امنيت در ذهن او وجود دارد، محدود 

به مواردي خاص شده است.
هرچنــد نمایندگان حامــي طرح با 
وجود مخالفت گسترده كسب وكارها 
و نهادي صنفي به دنبال تصویب این 
طرح و اجرایي كردن آن هســتند اما 
روز گذشــته حتي آیــت اهلل عبداهلل 
جوادي آملي از مراجع تقليد شيعه هم 
در مخالفتي غيرمســقيم با این طرح 
گفت: اگر ما آدم درستي باشيم، نباید 
ترسي از فضاي مجازي داشته باشيم.

در حساب كاربري این مرجع تقليد در 
تویيتر آمده است: اگر كسي چيزهاي 
دروغي را منتشر كرد، محاكمه بشود 
اما ما اگر با طهــارت زندگي كنيم، از 

دنياي مجازي باكي نيست.
با ایجاد نظام مجوزدهــي كه در این 
طرح پيش بيني شــده، احتمال بروز 
رشاء و ارتشاء، رانت، فساد و تبعيض 
به عنوان مسائل فرهنگي، امکان پذیر 
مي شــود. همچنين امنيت اقتصادي 
و اجتماعــي بخــش قابل توجهي از 
كســب وكارها و مردم عادي تهدید و 
تحدید مي شــود. نيما نامداري، عضو 
هيــأت مدیره ســازمان نظام صنفي 

رایانه اي تهران هــم چندي پيش در 
یادداشــتي كه در همشهري منتشر 
كرد، با اشــاره به تبصــره 2 ماده28 
این طــرح از ایجاد یــك رانت هزار 
ميليارد توماني بــراي تعدادي مدیر 
دولتي درصورت تصویــب آن، خبر 
داد. ایــن در حالي اســت كه برخي 
دیگــر از متخصصان حــوزه فناوري 
هم بر این باورند كه كمتر از 5درصد 
شركت هاي این حوزه، از تصویب این 
 طرح منتفع و بيش از 95درصد از آنها

متضرر مي شوند.

ابزارهاي كاربردي
پوریا آســتركي، تحليلگر شبکه هاي 
اجتماعي در گفت وگو با همشــهري، 

ین  ي تر كليـــــد
قسمت این طرح را 
بخشي مي داند كه 
فعاليت نرم افزارها و 
اپليکيشن هایي كه 
اطالعــات كاربران 
را از كشــور خارج 
مي كننــد، ممنوع 

كرده است.
آســتركي با اظهار 
ایــن  از  تعجــب 
موضــوع مي گوید: 
»ایــن ممنوعيــت 
بــه ایــن معنــي 
اســت كه حداقل 
در 3الیــه دچــار 
مي شویم  مســئله 
و تعــداد اندكي از 
شركت هایي كه در 

این 3بخش فعال هستند، با تصویب 
این طرح سودهاي كالن مي برند.«

او الیه اول را »ابزارهــاي كاربردي« 
مي دانــد و با ذكر یك مثــال توضيح 
مي دهــد: »فــرض كنيد كــه یك 

وب سایت براي تحليل داده هاي خود 
Google Analytic را نصــب كرده 

است.«
به گفته او »این سرویس طبيعتا برخي 
اطالعات را جمع آوري و از كشور خارج 
مي كند. به این ترتيب، وب سایت مورد 
مثال نمي تواند از این سرویس استفاده 
كند و باید از ابزاري استفاده كند كه 
ســرور آن داخل ایران باشــد و كار 

Google Analytic را انجام دهد.«
آستركي به این ترتيب نتيجه مي گيرد 
كــه »احتمــاال بخشــنامه اي صادر 
مي شــود كه اگر ســایتي مي خواهد 
نماد اعتمــاد الکترونيکــي )اینماد( 
دریافت كند، باید از سرویسي استفاده 
كند كه كميسيون پيش بيني شده در 
طرح، بــه آن مجوز 
داده است. بنابراین 
شــركتي كــه این 
ابزار داخلي تجزیه 
و تحليل را توســعه 
مي دهد، از این طرح 

سود مي برد.«

اپليكيشن ها
تحليلگر شبکه هاي 
اجتماعي با اشــاره 
به اینکــه نمي توان 
همه اپليکيشن ها را 
ملزم كرد كه سرور 
خــود را بــه ایران 
بياورنــد، الیه دوم 
را »اپليکيشــن ها« 

مي داند.
آســتركي با فرض 
رفع شــدن همه مشــکالت عنوان 
مي كند كه »اپليکيشــني با 10هزار 
كاربر به خاطر مقرون به صرفه نبودن 
انتقال ســرور، چنين هزینــه اي را 

متحمل نمي شود.«

كارشناسان مي گویند درصورت تصویب طرح مجلس براي اینترنت  
كمتر از 5درصد شركت هاي فناوري سودهاي كالن مي برند و بيش از 

95درصد به شدت متضرر مي شوند

ســازمان غــذا و داروي 
آمریــکا در حــال تالش 
براي تأیيد دوز فوق العاده 
واكســن كرونا براي افرادي اســت كه دچار نقص 
سيســتم ایمني هســتند. این تغيير نشان دهنده 
نگراني روزافزون دولــت بایدن درباره این بيماران 
آسيب پذیر به دليل شــيوع گسترده نوع مسري تر 
دلتا در سراسر این كشور است. پيگيري تزریق دوز 
تقویتي واكسن كرونا در كشــورهاي ثروتمند اما 
اعتراض كشورهاي دیگر را كه بسياري از مردم شان 
هنوز یك دوز واكسن هم دریافت نکرده اند به دنبال 

داشته است.
به گزارش نيویورك تایمز، ایــن حركت نظارتي به 
این معناســت كه افرادي كــه داراي واكنش هاي 
ایمني ضعيف هستند و نياز به تزریق دوز تقویتي یا 
سوم دارند، مانند برخي از بيماران مبتال به سرطان، 

بتوانند به طور قانوني از آن استفاده كنند.
دكتر آنتوني فائوچي، مشــاور ارشــد پزشکي كاخ 
ســفيد در مقابله با كرونا، روز جمعه در مصاحبه اي 
گفت: داده ها نشان مي دهد كه بدن افرادي با سيستم 
ایمني ضعيف چندان پاســخ مناسبي به واكسن ها 
نشــان نداده اســت و نياز به دوزهاي اضافي دارند. 
در مقایسه با ســایر جمعيت آمریکا، این افراد باید 
خيلي زودتر با دوز سوم، واكســينه شوند. اهميت 
واكسيناسيون این گروه از بيماران، بسيار زیاد است.

براســاس تحقيقات اخير، عفونت مداوم با ویروس 

كرونا در افــراد مبتال به نقص ایمني ممکن اســت 
منجر به انواع واگيردارتر یا ویــروس جهش یافته 
شود؛ بنابراین محافظت از این بيماران ممکن است 

به جلوگيري از ظهور انواع مختلف كمك كند.
شــركت هاي مدرنا و فایزر، ســازندگان مهم ترین 
واكسن هاي مبتني براي پيامرسان RNA در دنيا، از 
مدتي قبل مشغول انجام فاز آزمایش باليني دوزهاي 
تقویتي واكســن هاي خود بودند. اگر سازمان غذا و 
داروي آمریکا به زودي، دوز ســوم واكسن فایزر را 
به طور كامل تأیيد كند، دیگر پزشکان آزاد خواهند 
بود كه به ســادگي یك تزریق اضافي براي بيماران 

داراي نقص ایمني تجویز كنند.
دكتر دوري سگف، جراح پيوند اعضا در دانشگاه جان 
هاپکينز مي گوید: اگر مي خواستيم تا  ماه فوریه آینده 
براي مجوز دوز سوم صبر كنيم، باید بگویم كه زمان 
زیادي را براي واكسيناســيون مجدد افراد مبتال به 
نقص سيستم ایمني از دست مي دادیم، اما  ماه آینده 

داده هاي زیادي براي ما به ارمغان مي آورد.
دكتر فائوچــي، اوایل هفتــه، بين واكســن هاي 
تقویت كننــده براي افــرادي كه كامال واكســينه 
شــده اند، اما ممکن اســت در حال كاهش ایمني 
باشند - كه دليل علمي آن هنوز مشخص نيست - و 
تزریق اضافي براي افرادي كه داراي سيستم ایمني 
ضعيف هستند، تمایز قائل شد. او گفت: تحقيقات 
نشــان مي دهد كه حداقل برخي از گــروه دوم، به 

دوزهاي اضافي نياز دارند. 

دوز سوم براي پولدارها؛فقيرها بدون واكسن
بسياري از كشورها تزریق دوز تقویتي واكسن كووید-19را در حالي در دستور كار قرار داده اند كه 

سازمان بهداشت جهاني نسبت به كمبود واكسن در كشورهاي فقير ابراز نگراني كرده است

غول هاي رانت خوار طرح صيانت

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

دنياي رمزارز

به سوی آینده

داغ شدن دوباره تنور ارزهاي ديجيتال 

فروش نجومي PS5 سود سوني را باال برد

رسيدن بيت كوین به كانال 43هزار دالر كه باالترین سطح قيمت 
در چند ماهه اخير محسوب مي شــود، احتماال آن بازار صعودي را 
كه معامله گران بي صبرانه منتظرش بودند، دوباره زنده مي كند. به 
گزارش وب سایت كوین تلگراف، ارزش بيت كوین در ساعت14دیروز 
به وقت تهران، بيش از 43هزار و 765دالر بود كه رشد فوق العاده اي 
را نسبت به ماه مه و ركود این رمزارز نشــان مي داد. داده هاي بازار 
پيشــرفته كوین تلگراف و همچنين مؤسســه تریدینگ ویو نشان 
مي دهد كه پس از معامالت اوليه در ساعات اوليه صبح روز جمعه، 
شــرایط به گونه اي پيش رفت كه باعث شــد قيمــت بيت كوین 
)BTC( به باالترین سطح روزانه خود برســد كه باالترین سطح از 
نوزدهم ماه مه به حســاب مي آید. در طول هفته، چندین تحليلگر 
معتقد بودند كه افزایش قيمت در حال انجام اســت؛ زیرا چندین 
شاخص، سيگنال هاي صعودي را نشان مي دادند؛ ازجمله تقابل بين 
2ميانگين متحرك كه آخرین بار قبل از بازار افزایشي2020ظاهر 
شــد و معيارهایي كه نشان مي دهد انباشــت قابل توجهي توسط 
ســرمایه گذاران كالن و سرمایه گذاران خرد، شــکل گرفته است. 
برخي از تحليلگران بازار بر این باور هســتند كه ارزهاي دیجيتال 
بار دیگر مي توانند در مسير صعودي قرار بگيرند؛ با این حال قوانين 

ســختگيرانه درخصوص رمزارزها كه توسط دولت هاي مختلف در 
جهان ایجاد مي شــود نيز مي تواند به عنوان یك مانع بزرگ بالقوه 
در این حوزه مورد توجه جدي قرار بگيــرد. در هر صورت مي توان 
گفت كه افزایــش ارزش بيت كوین به باالتــر از 43هزار دالر یك 
تحول عمده براي قيمت آن بود؛ چراكه این نخستين بار بود كه این 
رمزارز توانســت از محدوده معامالت چندماهه خود خارج شود. از 
سوي دیگر شاهد روند رو به رشــد ارزهاي دیجيتال دیگر نيز طي 
چند روز گذشــته بوده ایم. اتریوم، دومين رمزارز ارزشمند جهان 
در 7روز گذشته )تا ظهر شنبه( 23/65درصد رشد نشان داد و در 
ساعت14دیروز، ارزشــي باالتر از 3044دالر را براي خود به ثبت 
رســاند. در ميان ارزهاي دیجيتال مطرح، اتریوم بيشترین صعود 
را در یك هفته گذشته داشته است. دوج كوین، رمزارز مورد عالقه 
ایالن ماســك نيز رشــد قابل توجهي را در این بازه زماني داشته و 

صعودي 8/77درصدي را به خود دیده است.

سود شركت سوني به خاطر افزایش تقاضا براي خرید كنسول هاي 
پلي استيشــن5كه در دوران همه گيري كووید -19حسابي رونق 
داشــته، بيش از یك چهــارم افزایش یافته اســت و این وضعيت 
همچنان ادامه دارد. به گزارش روزنامه گاردین، شركت سرگرمي 
و لوازم الکترونيکي ژاپني از افزایش 26درصدي ســود عملياتي 
در 3ماه منتهي به پایان ژوئــن خبر داد و به این موضوع اشــاره 
كرد كه آنها به 280/1ميليارد ین )معــادل تقریبي یك ميليارد و 
850ميليون پوند( رســيده اند؛ رقمي كه در سال گذشته در این 
دوره، 221ميليارد و 700ميليون ین بوده است. نتایج بيش از حد 
انتظار در 3ماهه اول باعث شد تا شــركت پيش بيني سود خود را 
براي سال جاري تا مارس2022از 930ميليارد ین به 980ميليارد 
ین برساند و پيش بيني كند كه چشم اندازهاي مربوط به محصوالت 
این شركت در حوزه هاي موسيقي، فيلم و قطعات الکترونيکي نيز 
همچنان در حال بهبود باشد. با این حال با وجود این هنوز پایين تر 
از پيش بيني تحليلگران و صاحبان سهام است كه سود یك ميليارد 

ین را براي آن پيش بيني مي كردند.
 ســوني انتظــار دارد بيش از 14ميليــون و 800هزار دســتگاه 
پلي استيشــن5را در 12مــاه منتهــي به مارس ســال2022به 
فروش برســاند؛ رقمي كه به دليل كمبود نيمه هادي ها مي تواند 
دست نيافتني باشــد. در نتيجه، حجم توليد این كنسول محبوب 

همچنان از تقاضاها كمتر است. 
پلي استيشن5كه قيمت آن در بازار، 500دالر تعيين شده است، 
با توجه به استقبال بسيار خوب، خيلي ســریع فروخته مي شود. 
از ســوي دیگر »هيروكي توتوكي«، مدیر مالي شركت سوني در 
یك نشســت خبري گفت كه این شركت تراشــه هاي كافي براي 
دستيابي به هدف خود در توليد PS5 را تهيه كرده است، اما با این 
حال هشدار داد كه محدودیت هاي زنجيره تامين مي تواند بر توليد 
سایر وسایل الکترونيکي مصرفي این شركت نيز تأثير چشمگيري 
بگذارد. توتوكي در ایــن خصوص گفت: »مــا از نيمه هادي هاي 
بسياري استفاده مي كنيم و این باعث نگراني است. ما نمي توانيم 
از این موضوع راضي باشيم.« ســيگنال هایي وجود دارد كه نشان 
مي دهد، سود بخش بازي هاي ســوني در حال كاهش است؛ زیرا 
محدودیت هاي مربوط به همه گيــري بيماري كووید-19در حال 
كاهش اســت و مردم زمان كمتري را در خانــه مي گذرانند، اما 
در مقابل این شــركت اعالم كرد كه درآمد قابل توجه در صنعت 
موسيقي و محصوالت الکترونيکي آن به جبران ركود 3ماهه دوم 

كمك كرده است.

ســال هاي آینــده، چــه 
موجودي آیپدهــا و ایرتگ سخت افزار

جدیــدي را كه اپــل اخيرا 
رونمایي كــرد، هضم خواهــد كرد؟ چه 
خاكي فلــزات آنهــا را جــذب و تجزیه 

مي كند؟
گجت هاي امروز، فــردا از بين مي روند و 
دیگر قابل استفاده نخواهند بود و تبدیل 
به زباله مي شوند. اپل سال گذشته تعداد 
زیادي آیپد جدیــد را به بازار عرضه كرده 
اســت كه اگر همه آنهــا روي هم چيده 
شوند، ارتفاع آنها به اندازه 862ساختمان 
ایمپایــر استيت)ســاختماني بلنــد در 
نيویورك كــه داراي 102طبقه اســت( 
خواهد بود. پس هرطور شده، به آیپدهاي 
قدیمي خود كــه االن در مکان نامعلومي 
در حال خاك خوردن است، فکر و توجه 
كنيد. نيویورك تایمز در گزارشي نوشته 
است: توليدكنندگان وقتي یك محصول 
جدید را معرفي مي كننــد كه جایگزین 
محصول قدیمي شما مي شود، چندان در 
مورد گردش مالي آن صحبت نمي كنند. 
این موضوع در كل »طراحي شده« است 
و اصطالحي براي آن وجود دارد: منسوخ 
شدن برنامه ریزي شده  یا طراحي عمدي 
محصولي با طول عمر محدود. تا به حال 

ســعي كرده اید تلویزیون خود را تعمير 
كنيــد؟ یا وقتــي خراب مي شــود، یك 

تلویزیون دیگر را جایگزین مي كنيد؟
اپــل، سامســونگ، ســوني و ســایر 
توليدكنندگان لــوازم الکترونيکي مجهز 
به تکنولوژي پيشرفته، هر سال موج هاي 
ســخت افزاري جدید ایجــاد مي كنند؛ 
آن هم درســت زماني كــه در انبوهي از 
دستگاه هاي به ظاهر بالاســتفاده، غرق 
شده ایم. با این حال، اكنون جنبشي براي 
تغيير این رویکرد ایجاد شده است. دولت 
فرانسه امسال از توليدكنندگان خواسته 
indice de ré� )كه امتياز قابل تعميــر

parabilité( را در صفحات كاتالوگ هاي 
محصوالتي مانند آیفون و مك بوك درج 
كنند. اگر دســتگاهي قابل تعمير باشد، 
مي توان به طــول عمر آن اميــدوار بود. 
این اتفاق همچنين مي توانــد در هزینه 
مصرف كنندگان باعث صرفه جویي شود 
و زميــن را از بار زباله هــاي الکترونيکي 

سبك كند.
وب سایت گریست مي نویسد: هيچ یك از 
آیفون ها یا مك بوك هاي اپل نتوانسته اند 
از 10امتياز رتبه اي بيشــتر از 7به دست 
آورند. ایــن به این معني اســت كه انگار 
یك دانش آموز یــا دانشــجو نمره »ج« 

گرفته است. توليدكنندگان دیگر، مانند 
مایکروسافت و سامسونگ هم تقریباً همين 
وضعيت را داشــتند. مصرف كنندگان با 
اطالع از وضعيت تعميرپذیر بودن گجت ها 
مي تواننــد در هنــگام خریــد، انتخاب 
آگاهانه تري داشته باشند. با این رویکرد، 
اگر دیوایس هاي غيرقابل تعمير به فروش 
نرسند، آن وقت مي توان انتظار داشت كه 

توليدكنندگان تغيير مسير دهند.
ساالنه 59ميليون تن تلویزیون قدیمي، 

رایانه، مانيتور، تلفن هاي هوشمند و سایر 
وسایل الکترونيکي دور ریخته مي شوند 
كه زباله هاي خطرناكي هستند. به عنوان 
مثال، باتري هــا در تاسيســات بازیافت 
منفجر مي شوند. مواد سمي مانند جيوه در 
خاك و آب هاي زیرزميني نفوذ مي كنند و 
در هوا پراكنده مي شوند. توليد صفحه هاي 
نمایش فلت، گازهاي گلخانه اي را در جو 
رها مي كنند. ما براي حل این مشــکل به 
كمك شــركت هاي فناوري مانند اپل كه 

از بســياري جهات پيشرفته هستند، نياز 
داریم. اگر این شــركت ها براي حل این 
مشکل اقدامي نکنند، این دولت ها هستند 
كه باید آنها را ملزم بــه رعایت ضوابطي 

مشخص كنند.
البته فرانســه براي اصــالح این وضعيت 
آشفته، تنها نيست. این جنبش در آمریکا 
هم راه افتاده اســت. بيــش از 12ایالت 
آمریــکا در حال قانونگــذاري درباره این 
موضوع هســتند كه اصطالحــا به »حق 

تعميرپذیري« معروف شــده است. این 
یکي از موارد نادري است كه هر دو حزب 
اصلي آمریکا بر سر آن توافق دارند. درواقع 
آنها بر این باورند كه توليدكنندگان نباید 
دسترســي به اطالعات و قطعاتي كه به 
تعميرگاه ها امــکان تعميــر گجت ها را 

مي دهد، محدود كنند.
پاتریشــيا فاهــي، عضو مجمــع ایالت 
نيویورك، یك اتاق مجــازي را در تاریخ 
5مه)15اردیبهشت( درباره این موضوع 
ایجاد كرد كه بســياري در آن شــركت 
كردند. همچنين انتظار مي رود كميسيون 
تجارت فدرال آمریکا به زودي گزارشي در 
مورد محدودیت هــاي ترميم محصوالت 
فناوري براي مصرف كننــده، هرچند با 
تأخير، منتشــر كند كه مي تواند زمينه را 
براي فشار بيشتر از ســوي دولت بایدن 

فراهم كند.
گزارش ساالنه زیســت محيطي اپل كه 
در ماه گذشــته ميالدي)آوریل( منتشر 
شــده، بر تعهــد بــه مانــدگاري و دوام 
دیوایس ها تأكيد كرده است. با این حال، 
یك مســئله وجود دارد: دوام مهم است، 
اما به نظر مي رســد طراحي قابل فروش 
براي این شركت ها بيشــتر اهميت دارد، 
چراكه از مصرف كنندگان خواسته مي شود 

دستگاه هاي خود را ساالنه به روز كنند.
به هر حــال، توليدكنندگان باید عملکرد 
بهتري داشته باشند. دســتگاه هاي آنها 
باید به وســيله همه قابل تعمير باشد و تا 
جایي كه ممکن است، با به روزرساني هاي 
نرم افزاري سازگار باشند و منسوخ نشوند.

جنبش حق تعميرپذيري گجت ها 
شركت هاي فناوري هر روز محصوالت جدیدي رونمایي مي كنند كه 

تعمير آنها سخت تر از قبل و حتي غيرممکن شده است

به گفته او »اپ اســتورهاي ایراني از 
این موضوع ســود مي برنــد، چراكه 
اپ استورهاي خارجي مانند گوگل پلي 

فيلتر مي شوند.«
اما اگر گوگل پلي فيلتر شود، تکليف 
اپ هایي كــه هم در این ســرویس و 
هــم در اپ اســتورهاي ایراني وجود 
دارند، چه مي شود؟ آستركي با اشاره 
به اینکه ازجمله نخستين تبعات این 
طرح، فيلتر شــدن GooglePlay و 
AppleStore خواهد بــود، معتقد 
است كه »آن دسته از اپليکيشن هاي 
پركاربرد، از اپ استورهاي ایراني هم 
حذف مي شــوند تا دیتاي داخلي از 

كشور خارج نشود.«

سيستم عامل ها
تحليلگر شــبکه هاي اجتماعي الیه 
سوم را كه مســئله اي بسيار پيچيده 
است، سيســتم عامل عنوان مي كند. 
به جز آي او اس كه در انحصار اپل است، 
االن بيشتر  گوشي ها و تجهيزات دیگر 
مانند تبلت هــا از اندروید اســتفاده 
مي كنند. آســتركي با اشاره به اینکه 
معمــوال توليدكننده هاي گوشــي 
تغييراتي در اندروید ایجاد مي كنند و 
آن را با سخت افزارها و اپليکيشن هاي 
خود سازگار مي كنند، مي گوید: »آن 
دســته از توليدكنندگان خارجي كه 
با ایــران ارتباط دارند، ممکن اســت 
اســتانداردهاي ایــران را بپذیرند و 
نسخه دیگري از اندروید ارائه كنند.« 

به این ترتيب، اگر شيائومي به عنوان 
مثــال اســتاندارد مــا را بپذیــرد و 
سامسونگ نپذیرد، سامسونگ از بازار 
ایران حذف مي شود و شيائومي بازار را 

در دست مي گيرد.
آستركي همچنين تأكيد مي كند كه 
»بيشترین خروج دیتا یا بيگ دیتا از 
طریق سيستم عامل صورت مي گيرد 
و نه از طریق پيام رســان هایي مانند 

تلگرام و اینستاگرام.«

منافع طرح براي 10شركت
آستركي نتيجه مي گيرد كه »در این 
3الیه شاهد تغييراتي خواهيم بود كه 
همه آنها بدون استثنا، براي كاربران، 
استارت آپ ها و صنعت فناوري ایران 
خســارت به همراه خواهد داشت و 
فقط حدود 10شــركت از آن ســود 
مي برنــد.« تحليلگــر شــبکه هاي 
اجتماعي یــادآوري مي كند كه »در 
این ميان، بعضي پروژه ها هم تعریف 
مي شود كه علي القاعده پيمانکار آنها 
مجموعه هاي حاكميتي هستند كه به 

این 3الیه ورود خواهند كرد.«
با ایــن حال، آنچه اهميــت دارد این 
است كه این پروژه ها كه هزینه بسيار 
باالیي خواهند داشــت، بــا توجه به 
وضعيــت اقتصادي كشــور، چگونه 

تامين مالي خواهند شد؟ 
آســتركي با اشــاره به اینکه تعداد 
كمي از شركت هایي كه در این 3الیه 
فعاليــت مي كنند، ســودهاي كالن 
نصيبشان مي شــود، مي گوید: »آنها 
كه به لحاظ تعداد كمتــر از 5درصد 
بازار را تشــکيل مي دهند، تبدیل به 
غول هاي رانتي مي شوند و بقيه بازار، 
یعني بيش از 95درصد شركت ها زیان 

شدید مي بينند.«

در صورت تصویب طرح 
مجلس تعــداد كمي از 
 شــركت هایي كــه در

3 الیــــه  فعاليــــت 
مي كنند، ســــودهاي 
نصيبشــان  كــــالن 
مي شــود. این شركت ها 
تبدیل به غول هاي رانتي 
مي شــوند و بقيه بازار، 
یعني بيش از 95درصد 
شــركت ها زیان شدید 

مي بينند
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از چه زمانی  می توان نتایج واكسیناسیون كرونا 
را در آمار ابتال و مرگ شاهد بود؟

تأثیر تزریق واكسن كرونا بر آمار ابتالی افراد به بیماری 
مربوط به زمانی است كه نســبت قابل مالحظه  ای از 
افراد در كشور واكسینه شده باشند. اما تأثیر واكسن 
بر میزان مرگ ومیر ناشــی از كرونا حتی قبل از اینكه 
درصد زیادی از جمعیت به ویژه افرادی كه خطر مرگ 
آنها بر اثر ابتال باال باشــد واكسن زده باشند، مشاهده 
خواهد شــد. قاعده ای به نام 5 به اضافه یك در مورد 
واكسن كرونا در ایران وجود دارد؛ یعنی اولویت نخست 
واكســن با حدود یك میلیون نفر كادر درمان است. 
حدود 5میلیون سالمند باالی 65سال در كشور زندگی 
می كنند كه حدود دو سوم مرگ ومیرهای ناشی از ابتال 
به كووید-19 را شامل می شوند، البته این موضوع تنها 
شامل ایران نیست و در تمام دنیا سالمندان همیشه در 
معرض خطر بسیار بیشتری از گروه های سنی دیگر قرار 
دارند. بنابراین بدیهی است اگر این رده سنی واكسینه 
شوند، حدود دو سوم از میزان مرگ ها كم می شود و به 
همین اندازه هم تخت بیمارستان ها خالی خواهد شد. 
پیش بینی می شود پس از تزریق حدود 12میلیون دوز 

واكسن، می توان شاهد كاهش مرگ های كرونایی بود.
تأثیر آن بر روند ابتال چطور خواهد بود؟

واكسیناســیون این تعداد جمعیــت، تأثیری روی 
پایین رفتن روند ابتال نخواهد داشت. تا زمانی كه جمعیت 

واكسینه شده كمتر از 10درصد باشند، آمارها تغییری 
نخواهد كرد. هدف اول، كاهش مرگ ومیر اســت، پس 
از آن می توان به ماجرای ابتالی افراد توجه كرد. ما در 
كشور هنوز نتوانسته ایم به این هدف برسیم و مشخص 

هم نیست چه زمانی این اتفاق می افتد.
بنابراین با ایمنی جمعی هم فاصله زیادی داریم؟

ایمنی جمعی مربوط به زمانی اســت كه نسبت افراد 
مصون در برابر بیماری باال باشد. نكته دیگر این است كه 
پیش از رسیدن به ایمنی جمعی نسبی با واكسیناسیون، 
گروه های پرخطر دیگر كه در معرض ابتال به بیماری های 
شدید یا مرگ هستند، باید واكسن تزریق كنند تا میزان 
مرگ و بستری شان كم شود. از طرف دیگر توجه داشته 
باشیم ایمنی الزاما از طریق واكسن به دست نمی آید و 
ممكن است افراد به دلیل ابتال هم مصونیت پیدا كنند. 
اگر چه ما رسیدن به این وضعیت را به عنوان هدف قرار 
نمی دهیم، اما خواه ناخواه این اتفاق می افتد. بنابراین 
با توجه به اینكه گروهــی از جامعه با این روش مصون 
می شوند، اگر بتوان به سایر افرادی كه مبتال نشده اند 
واكسن تزریق كرد، با پوشــش كمتر از 70درصد هم 

می توان به ایمنی جمعی نزدیك شد.
چطور می توانیم شــاهد كاهش ابتالی افراد به 
بیماری باشیم و ابتالی افراد به بیماری تا چه حد می تواند 

در آنها ایمنی ایجاد كند؟
اگرچه در ایــران درصدی از جامعه بــه بیماری مبتال 

شــده اند اما این درصد هنوز به 60درصد هم نرسیده 
است، از طرفی باید توجه داشته باشــیم ابتال به این 
بیماری و حتی تزریق واكســن لزوما نمی تواند ایمنی 
مادام العمر ایجاد كند. همچنین هم اكنون، ایمنی تعدادی 
از افراد كه قبال مبتال شده اند، كم شده و به تدریج در حال 
ابتالی مجدد هســتند. حتی مشاهده می شود، گاهی 
افراد در فاصله كمی از ابتــالی قبلی دوباره به بیماری 
كووید- 19مبتال می  شوند كه البته چندان شایع نیست 
و تقریبا افراد تا 6 ماه پس از ابتالی اول مصون خواهند 
ماند. اگر هم مواردی غیر از این دیده شــود، از لحاظ 
آماری اهمیت زیادی ندارد كه بخواهیم به آن استناد 
كنیم و نمی تواند بر ایمنی جمعی تاثیر بگذارد. شــاید 
براساس آماری نســبی و منطقی بتوان گفت كمتر از 
50درصد از افراد جامعه مبتال شده اند كه البته ایمنی 
تمام آنها هنوز باقی نمانده است. بنابراین اگر به همان 
اندازه هم می توانستیم با تزریق واكسن، ایمنی ایجاد 
كنیم، به ایمنی جمعی می رسیدیم، چون ایمنی جمعی 
زمانی حاصل می شود كه 70درصد مردم بتوانند در برابر 

بیماری مصون شوند.
ما از طریق واكسیناسیون چه زمان می توانیم به 

ایمنی برسیم؟ 
در این باره 2نكته وجود دارد؛ یكی اینكه تاكنون كمتر از 
15درصد جامعه واكسینه شده اند، بنابراین فاصله زیادی 
تا دســتیابی به ایمنی جمعی از طریق واكسیناسیون 

وجود دارد. دوم اینكه، افرادی كه واكسن زده اند الزاما 
همان هایی نیستند كه قبال مبتال نشــده اند. در این 
میان افرادی هســتند كه قبال مبتال شده اند، اما چون 
در گروه های پرخطر قرار دارند، واكسن زده اند، بر این 
اساس، این روند واكسیناســیون و تزریق واكسن به 
سالمندان و گروه های پرخطر، روی میزان مرگ ها تأثیر 
خواهد گذاشت، اما اینكه تا پایان سال، بتوان به وضعیت 
مناسبی رسید، به میزان دسترســی به واكسن های 

داخلی و خارجی بستگی دارد.
چه پیش بینــی می توانیم در مــورد موج ها و 

پیك های بعدی ویروس داشته باشیم؟
نمی توان بــا قاطعیت درباره پیك هــای بعدی كرونا 
اظهارنظر كرد. ایجاد واریانت های جدید، ابتدا به وضعیت 
ویروس های در گردش و همچنین ویروس های وارداتی و 
جهش  های مربوط به هر كدام، بستگی دارد. نكته دیگر، 
چگونگی مراقبت و پیگیری وضعیت بیماران است. در 
مورد نخست، اطالعات قابل استنادی وجود ندارد، مثال 
گاهی گفته می شود كه ما چندین مورد ویروس هندی، 
انگلیسی، آفریقای جنوبی و دلتا در كشور داشته ایم 
اما اینكه دقیقا چند مورد گزارش شــده باشد، به طور 
دقیق نمی دانیم و اصطالحــا در علم اپیدمیولوژیك، 
فقط »صورت كسر« مشخص اســت. اما اینكه بتوان با 
قاطعیت گفت چند درصد ویروس  های شــایع، از چه 
نوع و از چه جهش  هایی اند، اطالعات درست و دقیقی 
وجود ندارد. رسیدن به این اطالعات مستلزم این است 
كه به طور مرتب درصد قابل توجهی از بیماران بررسی 
ژنتیك شوند، اما این كار به دلیل هزینه ها و امكانات، 
امكان  پذیر نیست و نمی توان به طور مرتب آن را انجام 
داد. بر این اساس نمی توانیم بگوییم كه سهم هر كدام از 

این واریانت ها در ابتال چقدر است.
به اعتقاد شما رعایت نكردن پروتكل ها چقدر در 

ایجاد جهش های جدید نقش دارد؟
همانطور كه در سطح جامعه مشهود است، نه مردم و نه 
برنامه های موجود برای كنترل بیماری، جدی نیستند. 
وسایل نقلیه عمومی درون شهری و بین شهری مملو از 
جمعیت اســت.  برای خودروهای شخصی، محدودیت 
تردد ایجاد می شود، اما اســتفاده از تاكسی و اتوبوس 
و قطار و... آزاد اســت؛  درحالی كه از این طریق احتمال 
انتقال ویروس بیشتر اســت. محدودیت های كرونایی، 

باید از منطق بیشتری برخوردار باشد، اگر قرار است با 
ممنوعیت ساعت تردد خودروهای شخصی، مردم كمتر 
به دیدار هم یا مهمانی بروند، این راه نمی تواند چندان 
كارســاز باشــد، چرا كه آنها می توانند با وسیله نقلیه 
غیرشخصی هم این كار را انجام دهند. البته طبیعی است 
با اعمال اینگونه محدودیت ها، توجه و اقبال بیشــتری 
برای استفاده از وســایل نقلیه عمومی ایجاد می شود، 
بنابراین به نظر می رسد تاكنون در مورد اثربخشی چنین 
سیاســتگذاری هایی مطالعه و بررسی درست و دقیقی 
انجام نشــده اســت. در این وضعیت هر چقدر بتوانیم 
واكسیناسیون بیشتری داشته باشیم، احتمال جهش هم 
كمتر می شود؛ یعنی ما چه با واكسیناسیون و چه با رعایت 
اصول پیشگیری از بیماری می توانیم جلوی انتقال بیماری 
را بگیریم و به نوعی شانس و احتمال مواجهه با جهش های 

بعدی ویروس را هم پایین آورده ایم.
به طور كلی چه عواملی می توانند در پیدایش یك 

پیك مؤثر باشند؟
در پیدایش یك موج بیماری، 3عامل مهم ترین نقش 
را دارند؛ یكی میزان ایمنی در جامعه، دوم، گونه غالب 
ویروس و سوم، عملكرد جامعه اســت. اینكه جامعه 
چه میزان می تواند در راه های كنترل و پیشــگیری از 
بیماری مناسب، درست و مؤثر عمل كند. اینكه مردم 
تا چه اندازه در استفاده از ماسك، شست و شوی دست 
و به طور كلی راه های كنترل بیماری جدی عمل كنند. 
این 3عامل در چگونگی به وجود آمدن موج های آینده 
كشور تعیین كننده و مؤثر خواهند بود. اما اینكه بدانیم 
جهش غالب ویروس چیست و چه تغییراتی می تواند 
داشته باشد، اطالعات متقن و قابل اطمینانی در دست 
نیست. در مورد اقدامات پیشگیرانه هم كه باید گفت 
اصال چنین اقداماتی در كشور ما جدی و مؤثر نیست. 
نكته مهم دیگر این است كه ایمنی ایجاد شده از طریق 
واكسیناسیون یا ابتالی افراد، چیزی نیست كه بتوان 
روی آن حساب كرد. درنظر گرفتن همه این موارد باعث 
می شود كه نتوانیم نه در مورد زمان موج بعدی و نه در 
مورد شدت آن به طور قطع و یقین اظهارنظر كنیم. تنها 
چیزی كه می توانیم بگوییم این است كه وقوع موج های 
بعدی تا زمانی كه نتوانیم با واكسیناســیون به ایمنی 
برسیم، اجتناب ناپذیر است، اما تعیین زمان و شدت آن 

به طور دقیق مشخص نیست. 

همشهری در گفت وگو با متخصص اپیدمیولوژی، تأثیرات واكسیناسیون بر میزان ابتال به كرونا و جهش های احتمالی ویروس را بررسی كرد

ونا، بیشتر از واكسیناسیون  سرعت شیوع جهش های كر

یكتا فراهانی
خبرنگار

راه  برای رسیدن به ایمنی عمومی در برابر كرونا، طوالنی است. 
با اینكه روند واكسیناسیون كمی تندتر از گذشته در حال انجام 
است، اما واریانت ها سریع تر از واكسیناسیون در حركت اند. با 
اینكه نزدیك به 6 ماه از آغاز تزریق واكسن كرونا می گذرد، اما 
آمار ابتال و فوتی ها همچنان باالست؛ به طوری كه سهم فوتی  های 
شبانه روز گذشته، 387نفر بود و مبتالیان 26هزار و 439نفر. 
همه اینها در شرایطی است كه مجموع واكسیناسیون انجام شده تاكنون، 15میلیون 
و 133هزار و 810دوز بوده؛ 12میلیون و 125هــزار و 829نفر دوز اول و 3میلیون و 

7هزار و 981نفر هم دوز دوم. نگاهی به همین آمارها نشان می دهد كه واكسیناسیون 
هنوز نتوانسته تأثیر چندانی روی آمارها داشته باشد. مسعود یونسیان، متخصص 
اپیدمیولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران در گفت وگو با همشهری درباره 
چگونگی تأثیرگذاری واكسیناسیون بر كاهش موارد ابتال و مرگ ناشی از كرونا به 
نكاتی اشاره می كند. به گفته او، در كنار واكسیناسیون، رعایت پروتكل های بهداشتی 
در كاهش آمار نقش دارد كه در ایران جدی گرفته نمی شود. تا جایی كه پس از پایان 
هر پیك، ماجرا برای مردم عادی می شود و این موضوع زمینه ایجاد پیك بعدی را 

فراهم می كند. او درباره راه رهایی از این وضعیت، توضیحات بیشتری می دهد.

داروخانه ها همچنان با صف هــاي طوالني براي خرید 
داروهاي بيمــاران کرونایي مواجه انــد؛ پيك پنجم به 
وضعيت نابه ســامان خرید داروها، دامن زده اســت. 
گزارش ميداني از داروخانه هاي منتخب تهران نشــان 
مي دهد که بازار رمدسيویر )داروي موثر در درمان کرونا( 
جاي خود را به داروهاي دیگري داده است؛ اکتمرا )نوع 
خارجي( و تمزیوا) نوع ایراني(. شلوغي جمعيت مقابل 
داروخانه هاي هالل احمر، شهيد کاظمي، 29 فروردین 
و 13 آبان تهران، ناشي از صف هاي طوالني براي خرید 
این داروهاســت. مردم از شهرهاي دیگر هم براي تهيه 
این داروها، بــه تهران آمده اند و حاال ســرگردان براي 
نجات جان بيمارشان، از یك داروخانه به داروخانه دیگر 
مي روند. در این وضعيت دالالن دارو، با راه اندازي بازار  
سياه در مقابل همين داروخانه ها، رونقي به کاسبي شان 
داده اند. شــماره تلفن دالالن ميان هميــن بيماران و 
خانواده هایشــان دست به دست مي شــود و عده اي با 
وجود مشکالت مالي، تن به قيمت هاي چند ده ميليوني 
مي دهند.دالالن داروي 800 تا یك ميليون توماني را 
12 ميليون تومان مي فروشند. انتظارها براي تهيه این 
داروها، چندین ساعته است، بدون اینکه افراد، اطميناني 
براي دستيابي به دارویشان داشته باشند. رئيس بخش 
عفوني بيمارســتان مسيح دانشــوري، به همشهري 
مي گوید که این دارو کمبودي ندارد اما توزیع آن مشکل 
دارد.  از روز گذشته، به ميزان وسيع تري در داروخانه ها 
توزیع شده اســت. به گفته او، این دو دارو، از قبل هم 
براي بيماران تجویز مي شــد اما حاال ميزان تجویزش 

باال رفته است.

صف هاي طوالني رمدسیویر، تمزیوا و اكتمرا
مدت هاست که پياده راه هاي مقابل داروخانه 13آبان، 
خلوتي به خود ندیده اند. اینجا بيشتر از هر جاي دیگري 
با مراجعه بيماران یا خانواده هایشان مواجه بوده است؛ 
افرادي که نااميد از دســتيابي به دارو، مســير خيابان 
کریم خان را در پيش مي گيرند تا شاید شفایشان را در 
این داروخانه بيابند. تا پيــش از این صف ها براي خرید 
رمدسيویر طوالني بود و حاال اکتمرا و نوع ایراني آن به 
نام تمزیوا، جاي خود را به رمدسيویر داده اند؛ داروهاي 
ضدالتهابي که در پيك پنجم، بسيار بيشتر از پيك هاي 
قبلي براي بيماران تجویز مي شود. خانواده بيماران مقابل 
همين داروخانه، نسخه به دست ایستاده اند. نسخه ها مهر 
متخصص عفوني را دارد که به خرید این دارو تأکيد کرده. 
یکي از متقاضيان دارو به همشهري مي گوید:»پزشك 
اعالم کرده هر کــدام از این داروها موجــود بود، تهيه 
کنيم، خارجي و ایراني اش فرقــي نمي کند.« تمزیوا، 
به عنوان آخرین مرحله درمان بيماران کرونایي به شمار 
مي رود. ساعت 10صبح، اســامي 107نفر در فهرست 
تهيه این دارو دیده مي شود. دارو هنوز توزیع نشده. از 
داخل داروخانه خبر مي رسد که ممکن است امروز دارو 
به داروخانه برســد.» با خانواده ام 3 گروه شده ایم و هر 
کدام مقابل یك داروخانه ایســتاده ایم. باید این دارو را 
همين امروز به مادرمان برسانيم. حالش مساعد نيست 
و پزشك گفته درصورتي که این دارو را تهيه نکنيم، با 
درگيري 80درصدي ریه، قطعا جانش در خطر است.« 
این را مرد جواني مي گوید و ادامه مي دهد:» این دارو پيدا 
نمي شود، نه اینجا، نه هالل احمر و نه جاي دیگر.« یکي 
از ميان جمعيت مي گوید که تمزیــوا در بازار آزاد بين 
6ميليون تا 8ميليون تومان فروخته مي شود و اکتمرا 
که نوع خارجي آن است، از 15ميليون تومان به باالست. 
»همين االن 3شماره تلفن دارم که اگر تماس بگيرم، به 

سرعت این دارو را برایم مي آورند، اما پولش را ندارم.« 
این را یکي دیگر از آنها که منتظر رســيدن داروست، 
مي گوید. مشــکل اما تنها بيماران تهراني نيســتند، 
خيلي ها از شهرهاي دیگر آمده اند؛ نيشابور، قم، زاهدان 
و... وضعيت براي همه یکسان است، دارو نيست و باید 
تا توزیع آن صبر کرد. یکی از آنها می گوید: » کل مشهد 
را بگردید، اکتمرا پيدا نمي کنيد، حاال 3 روز اســت که 
سرگردان شده ام، داروخانه هاي تهران را مي گردم، اما 
اینجا هم پيدا نمي شود. دکتر تأکيد کرده خارجي اش 
را بخرم.« مرد دیگري روي نيمکت داروخانه نشسته، 
منتظر است. او مي گوید که مردم از ساعت 3صبح براي 
تهيه دارو اینجا صف مي کشــند. هر کس زودتر بياید، 
اسمش را مي نویسد:» شما ببينيد، االن ظهر است اما 
هنوز دارو نياورده اند، صبح یکي از مسئوالن داروخانه 
گفت شاید ساعت 9دارو برســد، اما 3 ساعت گذشته و 
خبري نيست.« آن طرف خيابان، تجمع دیگري شکل 
گرفته، مردي داروي تمزیوا را به قيمت آزاد مي فروشد 
و عده اي دورش جمع شده اند تا شانس شان را امتحان 

کنند. مأموران نيروي انتظامي از راه مي رسند و فروشنده 
دارو، بساطش را جمع مي کند.

كاسبي دالالن دارو مقابل داروخانه ها 
چند خيابان پایين تر، داروخانه هالل احمر است، آنجا 
براي فروش داروهاي غيرکرونایي از نوع ایراني، کمبودي 
نيســت، اما بيماران همچنان درگير صــف و نوبتند. 
یکي از آنها که از صبح منتظر رســيدن نوبتش است، 
مي گوید:» از صبح چندین بار سيســتم  داروخانه قطع 
شده، همين موضوع سبب شــد تا روند عرضه دارو به 
تأخير بيفتد، چند مرحله تأیيد نسخه دارند و به محض 
اینکه سيستم شان قطع مي شود باز برمي گردیم نقطه 
اول.« مرد سالخورده اي، نزدیك اتاقك اطالعات ایستاده 
و التماس مي کند تا دارویش را سریع تر تحویل دهند. 
ساعت 3وقت عمل دارد و ســر ظهر، هنوز موفق نشده 
داروهایش را بخرد. اینجا مردم براي خرید انســولين 
صف بسته اند. دختر جواني در داخل داروخانه مي گوید: 
»دکتر براي من 7عدد انسولين نوشته اما اینجا تنها 4تا 

5عدد مي دهند که 19روزه تمام مي شود. خودم مجبور 
مي شــوم مابقي را از بازار آزاد بخرم که براي 4تا لومير 
و نوروپيد بایــد 400تا 500هزار تومــان پول بدهم.« 
یکي دیگر هم مي گویــد: »بعضي داروها را فقط همين  
جا دارند و داروخانه هاي دیگــر توزیع نمي کنند، مثال 
داروي بيماران قلبي که با این صف چند ســاعته باید 
فاتحه قلب و جسم مان را با هم بخوانيم. هر  ماه وضعيت 
همين اســت و کلي معطلي داریم.« تمام بيماران اما 
دنبال داروي ایراني نيستند، برخي نسبت به این داروها، 
حساســند و نياز به مصرف نوع خارجي اش دارند، نوع 
خارجي اما پيدا نمي شود و ورودش ممنوع است. نمونه 
آن بيماران تاالسمي که براي تهيه دسفرال به مشکل 
خورده اند، یا بيماران مغز و اعصاب که با نامه نگاري هاي 
فراوان، مي توانند داروهایشــان را بگيرند. یکي از این 
بيماران، جانباز شيميایي اســت و داروهاي اعصاب و 
روان مصرف مي کنــد. اما مي گوید که بــراي تحویل 
دارو، مــدام او را به داروخانه دیگــري حواله مي کنند: 
» چند روز پيش چند عــدد دارو را یك ميليون و 400 

هزار تومان از بــازار آزاد خریدم، اما دیگــر توان مالي 
ندارم.« یکي از داروهاي بيماران مبتال به ســرطان به 
نام ایماتينيب که براي شيمي درماني استفاده مي شود، 
یکي در ميان پيدا مي شــود. قيمت آن در داروخانه ها 
300هزار تومان اســت و در بازار آزاد، 10برابر گران تر. 
نوع خارجي آن هم پيدا نمي شود. در مقابل این داروخانه  
هم کاسبان دارو ایســتاده اند. آنها داروهاي مورد نياز 
بيماران را دارند و چندین برابر قيمت اصلي مي فروشند. 
نزدیك در خروجي داروخانه یك نفر مي گوید:» دارویي 
که داروخانه براي رفع التهاب ریه نداشــت، در مقابل 
داروخانه، 8ميليون تومان مي فروشــند. دقيقا همان 
داروست، اما کسي نيست که بگوید چرا این داروها سر از 

بازار داللي در مي آورند.«
  

داروي 800 هزار توماني، 12 میلیون تومان فروخته 
مي شود

مقابل یکی دیگر از داروخانه های منتخب تهران، وضعيت 
کمی متفاوت است، متقاضيان داروهای کرونا از سایرین 
جدا شده اند. داخل داروخانه هم یك طبقه برای عرضه 
داروهای کرونا اختصاص داده شده،اما اینجا هم مردم، 
برای پيدا کردن اکتمرا و تمزیوا مشکل دارند. یکي از ميان 
جمعيت منتظر به همشــهري مي گوید:» داروخانه اي 
خصوصي در خيابان نجات اللهی این داروها را دارد، اما 
عالوه بر نسخه پزشك کلی شــرط دیگر از جمله تست 
PCR منفی، شــرح حال بيمار ، نســخه بيمارستان و 
پزشــك عفونی هم می خواهد که ما نداریم. فقط یك 
نســخه داریم که باید دارو را تهيه کنيــم.« یکي دیگر 
هم مي گوید: »  برخی  از کارکنان بيمارســتان ها به ما 
پيشنهاد خرید این دارو از افراد معرفی شده را می دهند. 
مثال شماره تلفن می دهند و می گویند بگو از طرف فالن 
شــخص تماس گرفته ایم. با یك نفر تمــاس گرفتيم و 
همين داروی تمزیوا که داروخانه ها 800 تا یك ميليون 
و 300 هزار تومان می دهند را 12 ميليون،  قيمت داد. 
یك وثيقه یك ميليونی برای برگردانــدن این پوکه ها 
می گيرند. خــب این چه معني دارد جــز اینکه ممکن 
است در این پوکه ها داروی تقلبی پر کنند.« نفر دیگري 
ادامه حرف هایش را مي گيرد:» چند روز پيش در یکی از 
بيمارستان های دولتی یکی از همراهان بيمار به حراست 
بيمارستان شــکایت کرده بود که به جای تزریق 2 دوز 
رمدسيویر، یك دوز برایش تزریق شــده اما پول 2 دوز 
از آنها گرفته شده اســت. همانجا مامور حراست گفته 
بود از داخل بيمارستان هم امکان برداشتن دارو هست 
اما چون باید پوکه در نهایت تحویل شود، سخت گيری 
وجود دارد. معلوم مي شود که می توانند همين کار را هم 
بکنند، از بيمار کم بگذارند، دارو را در بازار آزاد بفروشند و 
در نهایت پوکه آن را برگردانند.«  زني هم گوشه پياده رو 
نشسته و دعا می خواند، منتظر رسيدن دارویی بود که 
مســئوالن داروخانه وعده داده بودند شاید توزیع شود: 
»ریه مادرم درگيری شدیدی دارد و دکتر گفته آخرین راه 
نجات او تهيه تمزیواست، بدون هيچ جایگزینی. وجدانم 
به شدت درگير است که اگر منتظر داروی دولتی بمانم 
شاید نرسد و بهتر اســت از بازار آزاد دارو را بخرم. کسی 
پاسخ درستی نمی دهد که مطمئن باشيم حداقل دارو به 
ما می رسد. شاید در نهایت مجبور شوم 20 ميليون برای 
خریدش از بازار سياه هزینه کنم.« یکي از فعاالن دارو، 
درباره وضعيت ایجاد شــده، توضيح هایي به همشهري 
مي دهــد. او مي گوید:»با اینکــه داروخانه ها در انتهای 
مسير توزیع دارو قرار دارند، اما هميشه متهم ردیف اولند. 
مشکالت توزیع در جای دیگری است و بدهی هایی که 

به شرکت های توليد دارو دارند، داروخانه ها را در تامين 
و عرضه دارو با مشکالت متعددی مواجه کرده است.« 
به گفته او، تا اواخر تيرماه، اکتمــرا و تمزیوا، به وفور در 
داروخانه ها پيدا مي شد به طوري که به شرکت هاي توزیع 
دارو التماس مي کردند که آنها را برگردانند. اما ناگهان 
بحراني رخ داد و با افزایش تقاضا، این 2 دارو کمياب شد. 
شــلوغي مقابل داروخانه ها و ناراحتي مردمي که برای 
نجات جان بيمارانشان ســاعت ها اینجا صف می کشند 
اتفاق ناگواري است که هر چند وقت یك بار در پيك های 
کرونا برای داروخانه ها رخ مي دهد. این فعال حوزه دارو 
به نکته دیگري اشاره مي کند؛ آن هم الکترونيکي شدن 
نسخه هاســت. به گفته او، این اتفاق، منجر به افزایش 
ميزان تقلب در بازار دارو شده است:» برخی افراد با تبانی 
نسخه هایی با کدهای ملی افراد ناشناس می نویسند و در 
داروخانه ها اقدام به خرید دارو می کنند. در نهایت هم این 
داروها را در بازار آزاد با قيمت های کالن می فروشند. قبال 
که نسخه ها دستی بود این مشکل کمتر رخ می داد اما 
در حال حاضر می توانند به هر دليلی از کد ملی یك فرد 
ناآگاه سوءاستفاده کنند و دارو بگيرند بدون اینکه خود 
فرد متوجه شود. برخي از افرادي که مقابل داروخانه ها، 

داروفروشي مي کنند، جزو همين افراد هستند.«

دست دالالن قطع مي شود
اکتمرا و نوع ایرانــي آن یعني تمزیوا، جــزو داروهاي 
ضدالتهاب اســت که براي بيماراني تجویز مي شود که 
در مقابل رمدسيویر پاسخي نگرفته اند. این دارو به تاکيد 
متخصصان از همان ابتدا هم در پروتکل درمانی وجود 
داشته و به گفته متخصصان زماني که رمدسيویر دیگر 
براي بيماران موثر نباشد،  این 2 دارو تجویز مي شود. اینها  
جزو داروهاي ضدانعقاد و تقویت کننده سيستم ایمني 
بدن به شمار مي روند. هر دارویی که بتواند بيمار را از مرگ 
نجات دهد در پروتکل ها قرار گرفته است و حاال اکتمرا و 
تمزیوا هم در همين گروه قرار دارند. داوود پيام طبرسی، 
رئيس بخش عفونی بيمارستان مسيح دانشوری درباره 
این دارو به همشــهری می گوید: »تمزیوا یا اکتمرا تنها 
دارویی اســت که در فاز التهابی در کنار کورتون، مرگ 
و مير بيمار کرونایی را کاهش می دهــد. این 2 دارو، از 
داروهای موثر در درمان کرونا هستند و از ابتدای پاندمی 
استفاده مي شدند و نتيجه بخش هم بودند. این دارو قبل 
از صدور مجوز مصرف در کشورهایی از جمله آمریکا، در 
ایران تایيد شد و مورد اســتفاده قرار گرفت.«  او درباره 
کمبود این دارو هم توضيح هایي مي دهد:» این دارو بازار 
سياه ندارد و در داخل توليد مي شود. البته در چند روز 
اخير با کمبود مواجه شده اما این کمبود از عصر دیروز 
برطرف و در سطح گسترده بين داروخانه ها توزیع شده 
است. کمبودي نيست، توزیع آن مشکل دارد.« طبرسی 
ایجاد بازار داللي براي فروش این دارو را تایيد مي کند:» در 
پيك پنجم، با توجه به باال بودن تقاضا براي خرید این دارو، 
برخي دالالن به خيال سود بيشتر دارو را به انبارهایشان 
منتقل مي کنند. اما با توزیع گسترده آن از روز گذشته، 
جلوی سوءاســتفاده این افراد گرفته شده است.« این 
متخصص عفوني، درباره مشکالت مطرح شده از سوی 
مردم که در صورت تامين نکردن این دارو در زمان کوتاه 
ممکن است بيمارشان را از دست بدهند، هم مي گوید:»به 
هيچ وجه چنين موضعي درست نيست. یك زمانی اکتمرا 
نبود و ما مرگ بيماران را نداشــتيم. این داروی موثر در 
درمان کروناست اما برای همه کاربرد ندارد و برای برخی 
بيماران با شرایط خاص که افت اکسيژن یا فاکتورهای 

التهابی باال دارند تجویز می شود.« 

در کنار رمدســيویر خرید دو داروي »اکتمرا« و »تمزیوا« به عنوان داروهاي 
موثر در درمان کرونا، با تقاضاي باال مواجه شده، همين شرایط  صف هاي بسيار 
طوالني مقابل داروخانه  هاي بزرگ تهران ایجاد کرده است، دارو در دسترس 
نيست اما دالالن داروي 800 هزار توماني را باالی 15 ميليون تومان   می فروشند

گزارش همشــهري از صف های طوالنی خرید داروهای کرونا

مریم سرخوش به دنبال دارو
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احسان هوشمند، قوم شناس معتقد است كه نبود سياستگذاري 
درست در مسير توسعه خوزستان موجب پررنگ شدن 

روایت هاي قوميتي شده است

40سال معضالت يك استان
بررسي وضعيت آب، برق، زيرساخت و توسعه نيافتگي در خوزستان

آب نيست. برق نيست. زيرساخت نيست. سرمايه، سرمايه گذار و مسئول دلسوز هم 
نيست؛ و اين خالصه تمامي مشكالتي اســت كه يكي از نفت خيزترين استان هاي 
ايران طي دهه هاي اخير با آن درگير بوده اســت. اقليم خوزستان به شكلي است 
كه در خشكسالي ريزگردها بالي جانش مي شوند و در ترسالي سيالب ها. همواره 
درباره توسعه نيافتگي خوزستان صحبت فراوان مي شود، اما روند بهبود وضعيت و 
رفع مشكالت اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي اين استان طي سال ها و دهه ها 
به اندازه اي كند بوده است كه نام اين مشــكالت با نام خوزستان پيوند خورده اند. 
دولت هاي مختلف رفع اين مشكالت را به وعده هاي انتخاباتي خود تبديل كرده اند و 
در پايان عمر مديريت خود، خوزستان را با همان مشكالت پيشين، گاه ذره اي كمتر 

از قبل و گاه با نمونه هاي جديدتر رها كرده اند.

واقعي تر از كابوس
ريزگردها چگونه آمدند و ماندگار شدند؟

اگر هورالعظيم كوير شــود، چه؟ اين تصويــري كابوس وار نيســت. اين واقعيت 
پيش روي ماست تا مشكل ريزگردهاي خوزستان بازهم دامِن مردم را بگيرد و گلوها 
را به سرفه بيندازد. حاال اگر آن۲۵۰ميليون مترمكعب آب از بستر تا پايان شهريور 
وارد هورالعظيم نشــود اين واقعي ترين كابوس روزهاي آينده مان خواهد بود. اگر 
هورالعظيم كوير شود، مشــكل ريزگردهاي خوزستان مردم را بيچاره خواهد كرد. 
طوفان هاي ريزگرد در خوزستان ۲۱ تا ۳۰برابر بيش از استاندارد جهاني است. ارتباط 
آبي بين بخش هاي مختلف تاالب به دليل فعاليت هاي نفتي قطع شده و بزرگ ترين 
تاالب مرزي از زماني كه رود دجله بسته شد و حقابه ايران پرداخت نشد، با مشكل 
مواجه بوده است. عالوه بر اين، سدسازي و برداشت هاي بي رويه از كرخه هم مزيد بر 

علت شده و آب هاي ورودي به تاالب كاهش يافته است.

خوزستان خشك 
ضمن بررسي عوامل خشك شدن جلگه خوزستان، نظرات دكتر هدايت فهمي، 
رئيس مركز پژوهشي پژوهاب گستر و محمد درويش، كنشگر محيط زيست، 

پژوهشگر و كويرشناس  را درباره هر كدام از اين عوامل جويا شده ايم
خوزستان شرايط خوبي ندارد و درگير بحران است. ساكنان حــدود ۲۵شهر اين 
استان، آب شرب ندارند و 7۰۰روستا نيز سال هاست با تانكر آبرساني مي شوند، اين در 
حالي است كه ۱۳ميليارد مترمكعب آب در پشت سدهاي استان ذخيره سازي شده 
است. خشك شدن جلگه خوزستان محصول عوامل درهم تنيده زيست محيطي است 
كه حول يك علت العلل، يعني سوء مديريت آب صورت بندي مي شوند. خشك شدن 
يكي از پرآب ترين استان هاي كشور به داليلي چون كشاورزي بي تناسب با اقليم، 
شهوت سدســازي و طرح هاي غيرعلمي انتقال آب، قرباني كردن آب به پاي نفت، 

فقدان شبكه فاضالب و خشكسالي برمي گردد.
16 1614

سايه توسعه نامتوازن 
ع قومی استان خوزستان با 64هزار و ۵7كيلومترمربع بر تنو

وســعت و با جمعيتي بيش از ۵ميليون نفر، 
پنجمين اســتان پرجمعيت ايران اســت كه 
ظرفيت هاي بسياري در خود دارد. اين استان زايشگاه تمدن هاي بزرگي 
چون عيالم و پارس)هخامنشــيان( بوده و از قديمي ترين سكونتگاه هاي 
بشر محسوب مي شود. منابع زيرزميني سرشار، رودها، تنوع محيطي و آب 
و هوايي، وجود اماكن تاريخي، مذهبي و قومي، زمستان مطبوع در بخش 
غربي و جنوبي و سرد در بخش هاي شــرقي و شمال شرق، مناسب براي 
ورزش هاي زمستاني و شبكه هاي ارتباطي گسترده )از خطوط آهن، شبكه 
راه هاي شوسه، بنادر و فرودگاه( ازجمله ظرفيت هاي موجود استان است.

بيــش از 8۰درصد توليد نفت خام به عنوان نخســتين درآمد كشــور از 
خوزستان استخراج مي شود. اين استان با رتبه نخست در توليد محصوالت 
پتروشيمي، محصوالت كشاورزي )توليد بيش از ۱6ميليون تن(، توليد 
انرژي برق، صادرات غيرنفتي، ظرفيت بنادر )افزون بر ۵۰ميليون تن( و 
رتبه دوم توليد فوالد ايران و با وجود داشــتن 4۰درصد ذخاير آب شرب 
كشور و حضور رودخانه هاي دز، كرخه، كارون، مارون و جراحي همچنان 

محروم است.
اگر بخواهيد به تاريخ برنامه هاي جدي عمراني خوزستان بپردازيد بايد از 
ملي شــدن صنعت نفت آغاز كنيد. در دومين برنامه عمراني پهلوي دوم 
در ۱۳۳4-۱۳4۰، خوزستان به عنوان اســتان نمونه توسعه انتخاب شد 
و 7درصد از درآمد نفتي به عمران اين اســتان اختصاص يافت. متناسب 
با ايــن رويكرد حكومــت مركزي به خوزســتان، مطالعات سدســازي 
روي رودخانه هاي اســتان براي زراعت و توليد برق آغاز شــد و ســد دز 
درسال۱۳4۲ به عنوان مرتفع ترين سد دنيا در انديمشك به بهره برداري 
رسيد. پس از آن شركت بزرگ نيشكر هفت تپه براي توليد نيشكر و صنايع 
وابسته )شكر، الكل، گندم، جو، كاغذ كرافت، زغال صنعتي، صيفي جات، 
مالس و باگاس( آغاز به كار كرد. در همين زمان آبادان كه با كشــف نفت 
در مســجد ســليمان، به ويژه پس از جنگ دوم جهاني يكي از شهرهاي 
مهم دنياي مدرن به شمار مي رفت، از رونق ويژه اي برخوردار شد. پس از 
اجراي قانون اصالحات ارضي در دهه 4۰ بخش قابل توجهي از جمعيت 
بخش هاي شمالي و شرقي خوزســتان )به علت  توفيق نيافتن در كسب 
زمين زراعي( به مناطق صنعتي و نفت خيز در غرب و جنوب استان كه از 
رونق خاصي برخوردار بودند مهاجرت كردند. در حقيقت توسعه خوزستان 
به صورت نامتوازن بيشــتر در مناطق داراي نفت صــورت گرفت و اتفاق 
چشمگيري در روند توسعه شهرهاي غيرنفتي استان نيفتاد. اما روي هم 

رفته خوزستان در مسير توسعه و پيشرفت قرار داشت.
پس از انقالب و با شروع جنگ تحميلي در ســال ۱۳۵9 ورق توسعه در 
اين شهر برگشــت و با بيش از دوهزار حمله عراق به شهرهاي خوزستان 
تمامي زيرساخت هاي اقتصادي، آموزشي، فرهنگي، درمانيـ  بهداشتي، 
كشاورزي استان نابود شد. به عنوان نمونه ۲۳هزار واحد مسكوني تخريب 
شــد كه 6۰ درصد آن قابل تعمير نبود. از نظر مسائل زيست محيطي نيز 
هزاران اصله درخت نابود شدند، هزاران حيوان از ميان رفتند و پهنه هاي 
وســيعي از زمين هاي اســتان دچار آلودگي هاي گوناگون تسليحاتي و 
شيميايي شدند. به تاسيسات شهري اســتان زيان هاي جبران ناپذيري 
وارد شد كه هنوز كه هنوز است 4۰ سال پس از جنگ همچنان درگير آنها 
هستيم. رودخانه ها و هورها دچار آلودگي شدند و در نتيجه مردمان بومي 
محل دچار صدها مشكل معيشتي شــدند و بيماري هاي تنفسي و بعضا 
ژنتيك در اين اســتان به وجود آمد. با اين حجم ويراني، استان متعاقبا با 
مهاجرت و مشكالت گوناگون اجتماعي روبه رو شد و فرورفت و در جا زدن 

خوزستان با سرعت بيشتري ادامه پيدا كرد.
پس از پايان جنگ، در راه اندازي طرح هاي اقتصادي بزرگ در خوزستان، 
به علت ترس از تجربه جنگ، تجديد نظر صورت گرفت. در اين زمان بود 
كه رگه هاي مشخص بخشي نگري در تصميمات تصميم گيران مملكت 
در طرح هاي بزرگ صنعتي كه الزاما مي بايست، كنار دريا و اقليمي با آب 
كافي تاسيس مي شدند، به مناطق مركزي و كويري انتقال يافت؛ انتقالي 
اشتباه كه مشكالت دنباله داري ازجمله تامين آب مورد نياز اين صنايع را 
به دنبال داشت. آبي كه قطعا مي بايست از بارگذاري، انتقال بين حوضه اي 
متعدد سرشاخه هاي رودهاي خوزستان تامين مي شد و اكنون محل بروز 

مشكالت اجتماعي و زيست محيطي خوزستان است.
مجموعه عوامل فوق و ضعف هاي سياستگذاري و مديريتي باعث شد كه 
خوزستان به كلكسيوني از مشكالت بدل شــود. خوزستاني كه بي شك 
مي توانست با برنامه ريزي درست در مسير توسعه پايدار قرار گيرد و امروز 
اين اســتان زرخيز دچار اين حجم باور نكردني از عقب ماندگي نباشــد. 
به گونه اي كه حتي در مركز اين استان يعني شــهر اهواز آب آشاميدني 
كيفيت نامطلوبي داشته و بدون استفاده از دستگاه هاي خانگي تصفيه، آب 
قابل استفاده نباشد. با اين وضعيت در مركز استان، تكليف ساير شهرها و 

روستاهاي خوزستان مشخص است.
خوزستاِن امروز با مشــكالتي همچون مهاجرفرست ترين استان كشور، 
مشكالت عديده زيست محيطي، دومين استان با بيشترين نرخ بيكاري، 
آلوده ترين آب و هوا، آمار باالي بيماران آسمي، حاشيه نشيني، جزو چهار 
استان نخست كشور با بيشترين آمار خودكشي، خشكيدگي و قرارگيري 
در ميان چهار استان نخســت در ميزان جرم و جنايت دست و پنجه نرم 

مي كند و حال زاري دارد.

يادداشت يك

حال زار استان خوزستان
علي طهماسبي

كنشگر حوزه محيط زيست خوزستان
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 تنوع قومي خوزستان تا چه ميزان 
مرتبط با صنعتي شدن این منطقه است؟

ويژگي ها قومــي و فرهنگي خوزســتان تنها از 
روند صنعتي شدن اين منطقه متأثر نبوده است 
بلكه از گذشته هاي دور، گروهي از هموطنان در 
خوزستان زندگي مي كردند كه داراي ويژگي هاي 
زباني و قومــي خاص خود بودنــد. نيم نگاهي به 
قوميت ها و اقليت  هاي حاضر در خوزســتان اين 
نكته را تأييد مي كند كه در كنار هم قرار گرفتن 
اين قوميت ها سيري تاريخي را پشت سر گذاشته 
اســت و نبايد اين اتفاق را مرتبط بــا يك عامل 
دانســت. به عبارت ديگر بايد گفــت كه صنعتي 
شدن نقش پررنگي در اين روند ندارد. خوزستان 
در يك ســير تاريخي قوميت هاي مختلفي را در 
خود جاي داده است و تمام اين قوميت ها به شكل 
مسالمت آميزي در كنار يكديگر زندگي كرده  اند.

 با توجه به این توضيحات باید گفت 
كه تنوع قومي چطور مي تواند زمينه پيشرفت 
در خوزستان را مهيا كند و همچنين عوارض 
ناشــي از تنوع قومي در منطقه خوزستان 

چيست؟
تنوع قومي و زباني به تنهايي نه منجر به پيشرفت 
مي شود و نه عقب ماندگي توسعه اي را رقم مي زند. 
به عبارت ديگر ارتباط مستقيمي ميان مختصات 
قومي و زباني با روند توســعه وجود ندارد. البته 
ناگفته نماند كه اين تنوع فرهنگي مي تواند به يك 
فرصت در حوزه گردشگري تبديل شود. در واقع 
تنوع اقليمي در كنار هنر و صنايع دســتي اقوام 
مختلف در خوزستان مي تواند در خدمت توسعه 

استان قرار بگيرد.
در اســتان خوزســتان به دليــل همزيســتي 
مسالمت آميز چند سده اي اقوام مختلف، شاهد 
پيوند عميق ميان ســاكنان اســتان هســتيم. 
به طور طبيعي مشــكل حاد و حساسي كه بتواند 
همبســتگي و انســجام ملي در اين اســتان را 
تحت تأثير خود قرار بدهد، وجــود ندارد اما اين 
مختصات منجر به اين نمي شود كه بگوييم هيچ 
پديده  و اتفاقي بر اين همزيستي مسالمت آميز اثر 
نگذاشته است، بنابراين استفاده از تنوع قومي و 
زباني در مسير گردشگري را مي توان به عنوان يك 

مزيت استان خوزستان نام برد.
در كنار مزيت هاي تنوع قومي نمي توان به عوارض 
اين موضوع اشاره اي نكرد. به دليل سياست هاي 
توســعه اي ناموزون و ناپايدار استان خوزستان 
شاهد بروز عوارض خاص در اين منطقه بوده ايم 
كه اين شرايط به رقابت هاي قومي و محلي دامن 
زده است. به عنوان مثال بايد به يكي از سفرهايي 
كه به شرق اســتان خوزســتان براي انجام يك 
پژوهش داشتم، اشــاره كنم. در اين سفر متوجه 
شدم كه بسياري از هموطنان بختياري ما گله مند 
بودند كه با وجود اينكه نخســتين اكتشاف هاي 
نفتي در مسجدسليمان انجام شــد و پس از آن 
ساير حوزه هاي نفتي خوزستان مورد بهره برداري 
قرار گرفتند اما بيشترين آورده نفت براي استان 
مربوط به منطقه غربي و جنوبي خوزستان صرف 
شده است. به عبارت ديگر آنها معتقد بودند بيشتر 
پااليشگاه ها و تأسيســات پتروشيمي، بزرگراه ها 
و... در مناطقي وجود دارد كــه هموطنان عرب 
ما ساكن هستند. بسياري از بختياري ها اينگونه 
تحليل مي كردند كه سيســتم بيشتر گرايش به 
عرب هاي خوزســتان دارد و شاخص هاي توسعه 

شرق، بسيار پايين تر از غرب خوزستان است.
زماني كه به جنوب و غرب استان خوزستان سفر 
كرده بودم، با نگاهي مقابل ايــن ديدگاه روبه رو 
شــدم و برخي از هموطنان و نخبــگان عرب ما 
گاليه داشتند كه چرا بيشتر مديران استان اهل 
بخش هاي شرق، جنوب و شمال استان هستند 

و عرب هاي سهم كمي در مديريت استان دارند.
بنابراين بايد قبول كرد كه روندهاي توســعه در 
جغرافيايي مانند خوزســتان با تنوع قومي باال، 
مي تواند چنين عوارضي داشته باشد و حتي گاهي 

به رقابت نيز منجر شود.

 بنابراین سياست هاي توسعه اي در 
مناطقي با تنوع قوميتي مي تواند منجر به برهم 
خوردن مناسبات اجتماعي و همبستگي شود؟

بله! ايــن موضــوع را بايــد به شــكل جداگانه 
آسيب شناســي كرد، به عبارت ديگر مناســبات 
اجتماعي پذيراي افراد با قوميت هاي مختلف است 
و اين موضوع به ذات خود خدشه اي به همزيستي 
مسالمت آميز وارد نمي كند، مشكل زماني ايجاد 

مي شــود كه رقابت بر سر اشــتغال و آورده هاي 
صنعت شــكل بگيرد، چنين اتفاقي ممكن است 
كه همبستگي ملي تحت تأثير قرار بگيرد و دچار 

مشكل شود.

 با توجــه به چنيــن نگراني هایي 
باید گفت كه قوم گرایي چه تأثيري بر هویت 
ملي دارد و چرا برخي نــگاه قومي در منطقه 
خوزســتان را نقطه مقابل هویــت ملي قرار 

مي دهند؟
دو مفهوم قوم و مليت مفاهيم جديدي هســتند 
كه از ادبيات غربي وارد كشور ما شده اند و بر ايران 
معاصر اثر گذاشــته اند اما به طور كلي در تاريخ و 
تمدن ايران، گروه هاي زباني و قومي ســاكن در 
امپراتوري بزرگ ايراني بوديم و در دوره اسالمي 
نيز اين تنوع قوميتي در ايران حفظ شد. بنابراين 
بايد قبول داشت كه ايراني هاي در طول تاريخ با 
تكيه بر قوميت هاي گوناگون حيات خود را ادامه 
داده اند، در تقويت بنيان هاي ملي و زبان مشترك 
تاريخي و ايراني فعال بوده اند و هر گروهي در هر 
نقطه از ايران، ســهم مهمي در تكوين اين تمدن 

تاريخي داشته است.
افراط و جهت گيري سياسي قوم گرايي، يك پديده 
جديد در ايران معاصر اســت كه در مقابل هويت 
ملي قرار مي گيرد. اگر بخواهــم دقيق تر به اين 
موضوع بپردازم بايــد بگويم اينكه گروهي به چه 
زباني صحبت مي كنند نســبت مغايري با هويت 
ملي ندارد بلكه اين نكته در جايي تبديل به مشكل 

مي شود كه با افراط گرايي پيوند بخورد.
متأسفانه در دوران معاصر شاهد بوديم كه استان 
خوزســتان از سياســتگذاري ها متوازن محروم 
بود، به همين دليل روايت هاي مطرح شــده در 
مورد آســيب هاي توسعه، شــكل قومي به خود 
گرفت. اگر آورده هاي توســعه را كنــار بگذاريم 
بايد قبول كنيم كه تأسيســات توسعه اي برخي 
آســيب هاي زيســت محيطي و اجتماعي را به 
همراه داشــته اند و زماني كه ابعاد اين آسيب ها 
گسترده تر مي شــود، نارضايتي ساكنان منطقه 
را رقم مي زند به عنوان مثال ساكنان روستاهاي 
اطراف كارخانه هاي كشت و صنعت انتظار دارند 
كه در قبــال اين آلودگي ها، حداقــل فرزند آنها 

در كارخانه ها مشــغول فعاليت باشند اما محدود 
بودن ظرفيــت كارخانه در جــذب نيرو موجب 
مي شود تا نارضايتي هايي شــكل بگيرد و بيشتر 
مواقع ايــن نارضايتي ها شــكل قوميتي به خود 
بگيرد. به عنوان مثال در خوزستان براي دوره اي 
اين اعتراض مطرح  شــد كه بخــش عمده اي از 
كارگران و نيروهاي كار شــركت هاي كشــت و 
صنعت از نيروهاي محلي نيستند. در اين زمينه 
بررسي هاي آماري انجام شــد و بنده نيز دست 
به پژوهش ميداني زدم و مشــخص شد كه اكثر 
كارگران شركت هاي كشت و صنعت – جز برخي 
از مهندسان متخصص- اهل همان استان هستند 
و حتي تعداد زيادي از كاركنان اين شركت ها را 

نيروهاي عرب زبان تشكيل مي دهند.
همه ايــن موارد نشــان دهنده اين اســت كه ما 
نيازمند آسيب شناســي سياست هاي توسعه اي 
و فرهنگــي در اســتان هاي پيچيــده اي مانند 
خوزستان، آذربايجان و... هستيم اما متأسفانه در 
اين زمينه به اندازه كافي مطالعه صورت نگرفته 
اســت و بايد بگوييم كه در اين شــرايط امكان 
رويارويي نگاه قومي در برابر نگاه ملي وجود دارد.

 آیا قدرت گرفتن نگاه قوميتي در 
نهایت منجر به مركزگریزي مي شود؟

به ميزاني كه قوميت گرايي سياسي شود،  در تقابل 
با همبســتگي ملي قرار مي گيرد. در خوزستان 
گروه هاي قومــي متعددي زندگــي مي كنند و 
اگر افراطي گرايــي قومي به تدريج رشــد كند، 
 امنيت استان مخدوش مي شود و ميان گروه هاي 
مستقر در اســتان شــكاف ايجاد مي شود و اين 
اتفاق مي تواند پيامدهاي توسعه اي، اجتماعي و 

فرهنگي در پي داشته باشد.

 اتفاقات اخير خوزستان تا چه ميزان 
بر موضوع تنوع قومي این منطقه سوار بود؟

ما شاهد بروز مشــكالت زيادي براي كشاورزان 
و گاوميش دارهاي مناطقي از خوزســتان بوديم 
و به دليــل وجود شــبكه هاي اجتماعــي امكان 
بازتاب اين مشكالت مهيا شد. در ابتدا اعتراض ها 
در بخش عربي خوزستان شــكل گرفت اما اين 
اعتراض ها به سرعت به ســاير نقاط سرايت پيدا 
كرد. اين روند نشــان مي دهد كه مشكل فراتر از 
دسته بندي هاي قومي اســت. در دوران معاصر 
به دليل آنكه توسعه خوزستان پايدار نبود، برخي 
از مناطق از روند توســعه محروم ماندند و برخي 
نيز با مشــكالت محيط زيســت درگير شــدند. 
مجموع اين اتفاقات زمينــه نارضايتي را فراهم 
كرد و در گذر زمان نيــز روايت هاي قومي بر اين 
نارضايتي ها غالب شــدند. مشــكل اين است كه 
اقدامات توسعه اي در اين منطقه مبتني بر آمايش 
سرزمين و مشاركت محلي نبوده است و ظرفيت 

منطقه اي در خدمت توسعه قرار نگرفت.

افراط و جهت گيري 
سياسي قوم گرایي، 

یك پدیده جدید 
در ایران معاصر 

است كه در مقابل 
هویت ملي قرار 

مي گيرد. اگر 
بخواهم دقيق تر به 

این موضوع بپردازم 
باید بگویم اینکه 

گروهي به چه زباني 
صحبت مي كنند 
نسبت مغایري با 
هویت ملي ندارد 
بلکه این نکته در 

جایي تبدیل به 
مشکل مي شود كه 

با افراط گرایي پيوند 
بخورد

خوزســتان، جغرافياي مشــترك اقوام 
مختلف عرب، بختياري، لر، شوشــتري، 
دزفولي، بهبهاني، ترك قشقایي و... است 
و اتفاقات اخير خوزســتان و اعتراضات مردم موجب شد تا بار دیگر 
موضوع تنوع قومي این خطه مورد توجــه قرار بگيرد. تنوع قوميتي 
همچون شمشــيري دو لبه براي مردم خوزســتان عمل كرده است، 
همانطور كه این تنوع مي تواند فرصت هایي را براي این اســتان رقم 
بزند، موجب بروز برخي مشــکالت نيز شده اســت. براساس گفته 

احسان هوشمند، قوم شناس نبود توسعه 
متوازن موجب شده تا روایت هاي قومي بر 
نارضایتي ها سایه بيندازد. این جامعه شناس 
و پژوهشگر مطالعات قومي در گفت وگو با 
روزنامه همشهري گفت:»متأسفانه در دوران 
معاصر شاهد بودیم كه استان خوزستان از 

سياستگذاري  و توسعه متوازن محروم بود، به همين دليل روایت هاي 
مطرح شده در مورد آسيب هاي توسعه شکل قوميتي به خود گرفتند«.

ليال شریف
روزنامه نگار

خوزستان
این شماره
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مرضيه ثمره حسيني- خدیجه نوروزي
روزنامه نگار

خوزستان خشك 
  ضمن بررسي عوامل خشك شدن جلگه خوزستان، نظرات هدایت فهمي

  رئيس مركز پژوهشي پژوهاب گستر و محمد درویش، كنشگر محيط زیست
 پژوهشگر و كویرشناس  را درباره هر كدام از این عوامل جویا شده ایم

خوزستان شرایط خوبي ندارد و درگير بحران است. ساكنان حــدود 
25شهر این استان، آب شرب ندارند و 700روستا نيز سال هاست با 
تانكر آبرساني مي شوند، این در حالي است كه 1۳ميليارد مترمكعب 
آب در پشت سدهاي استان ذخيره ســازي شده است. خشك شدن جلگه خوزســتان محصول عوامل درهم تنيده 
زیست محيطي اســت كه حول یك علت العلل، یعني ســوء مدیریت آب صورت بندي مي شوند. خشك شدن یكي از 
پرآب ترین استان هاي كشور به دالیلي چون كشاورزي بي تناســب با اقليم، اصرار بر سدسازي و طرح هاي غيرعلمي 
انتقال آب، قرباني كردن آب به پاي نفت، فقدان شبكه فاضالب و خشكسالي برمي گردد. ضمن بررسي هر كدام از این 
دالیل، دكتر هدایت فهمي، رئيس مركز پژوهشي پژوهاب گستر در گفت وگو با همشهري از چالش ها در بخش كشاورزي، 
آب و فاضالب، سدها و پروژه هاي انتقال آب و بحران خشكسالي و محمد درویش، كنشگر محيط زیست، پژوهشگر و 

كویرشناس درخصوص بحران هورالعظيم مي گویند.

ح كشاورزی بدون مجوز  28هزار هكتار طر
بيش از 25درصد از هورالعظيم خشــك شده و زندگي 
بيش از 20هزار خانوار ساكن در این منطقه كه با پرورش 
گاوميش و كشاورزي ارتزاق مي كنند، به مخاطره افتاده. در 
چند هفته اخير حدود 40خانوار عشایري به حاشيه هاي 
اهواز مهاجرت كرده اند. در چند دهه اخير سياستگذاري بر 
مبناي رسيدن به خودكفایي در محصوالت بسيار آب بري 
چون برنج، گندم و نيشــکر در طوالني مــدت، رودخانه 
پرآبي چون كارون را دچار فقر آبي كرد؛ نيشکر كارون به 
تنهایي 100مترمکعب در ثانيه از آب كارون را مي بلعد، 
این حجم مصرف در كنار 250هزار هکتار برنج كاري در 
دماي 50درجه، تأثير چشــمگيري بر خشکي منابع آبي 
دارد، زیرا به طور متوسط براي هر هکتار نيشکر 35هزار 

مترمکعب آب مصرف مي شود. 
نيشکر در جهان در مناطقي كاشته مي شود كه ميانگين 
ریزش هاي آســماني آن باالي 1000ميلي متر باشد این 
در حالي است كه ميانگين ریزش هاي آسماني در استان 
خوزستان پایين تر از 400 ميلي متر است. كاشت برنج در 
برخي از مناطق استان نيز به اندازه نيشکر خشك كننده 
و مرگبار اســت. در برخي مناطق مانند بهبهان، براي هر 
هکتار برنج، تا 120 هزار مترمکعب آب مصرف مي شود! 
این مقدار در سطح كشوري به طور متوسط براي هر هکتار 
زمين كشاورزي 10 هزار مترمکعب آب مصرفي است كه 
همين مقدار هم البته دوبرابر استانداردهاي جهاني است. 
ایران به دليل كشــاورزي غيراصولي و افراط در توجه به 

این بخش، در سال هاي خشکســالي تا 70 هزار ميليارد 
تومان متحمل خسارت خشکسالي شده است؛ این عدد 
یعني ضایعات كشاورزي ایران 6 برابر ميانگين جهاني و 
راندمان آبياري كشــاورزي نيز بيش از نيمي از راندمان 
آبياري جهاني است. در كشور ساالنه بين 30 تا 50 درصد 
محصوالت كشــاورزي به ضایعات تبدیل مي شود كه با 
احتساب توليد 120 ميليون تن محصول، حجم زیادي از 
سرمایه ملي را به هدر مي دهد. كشت و صنعت نيشکر در 
استان خوزستان همچنين سبب شده تا كيفيت آب رود 
كارون به شــدت كاهش یابد و تأمين آب شرب باكيفيت 
در خرمشهر و آبادان با مشــکل روبه رو شود. هنگام مد 
خليج فــارس، آب شــور خليج فارس وارد نخلســتان ها 
مي شــود، زیرا دبي كارون به شــدت كاهش یافته است. 
كشت و صنعت نيشــکر 25درصد از جلگه خوزستان را 
شور كرده، ســد گتوند بيش از 20درصد آن را، باغداري 
نيز در كنار كشاورزي، در خشك كردن جلگه خوزستان 
مؤثر است؛ در تمامي سرشاخه هاي رودخانه هایي كه از 
7تا 8استان و خود خوزســتان وارد مي شود، پمپاژهاي 
زیادي نصب شــده و آب قابل توجهي براي برنج كاري و 
توسعه باغات برداشت مي شود. ســطح زیركشت برنج و 
باغداري در چند سال اخير با موافقت وزارت نيرو و بخشي 
هم به صورت غيرمجاز، توسعه زیادي یافته است. در واقع، 
28هزار هکتار از طرح توسعه كشــاورزي كه با حمایت 

دولت اجرایي شده، مجوز آب ندارد.

90درصدآباستانصرفکشاورزیمیشود
هدایت فهمي : خوزستان به عنوان 
مهم ترین قطب كشاورزي كشور 
نه تنها نقش تعييــن كننده اي در 
توليد محصوالت كشاورزي و ایجاد 
امنيت غذایي دارد بلكه باتوجه به 
ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود 
در آن نقشــي بي بدیل در توسعه 
پایدار كشــاورزي كشور نيز دارد 
اما كشاورزي استان در طول چند 
دهه است كه با چالش هایي نظير 
مشكالت صندوق بيمه كشاورزي، 
كمبود سهميه آب زراعي، كندي 
روند تســطيح اراضي كشاورزي، 
سرریز شــدن فاضالب شهري به 
زمين هاي كشــاورزي، طوالني 
بودن تشریفات اداري اخذ وام هاي 
كشاورزي، كمبود بودجه الزم براي 
الیروبي كانال ها، كمبود تسهيالت 
الزم براي بازپرداخــت وام هاي 
كشــاورزي و پرداخت خسارات 
ناشي از طوفان، سيل و خشكسالي 
دست و پنجه نرم مي كند كه شدت 
یافتن این معضالت آســيب هاي 
زیادي را به ایــن بخش وارد كرده 
است. مهم ترین چالش خوزستان 
در طول چند دهه گذشته موضوع 
آب بوده كه تداوم این امر، وضعيت 

كشاورزي را بغرنج تر كرده تا جایي 
كه این بخش در حال نابودي است. 
وجود مشكالت شدید منابع آبي 
در حوضه كرخه و مارون و رودخانه 
زهره به زراعت ها آسيب جدي وارد 
كرده و كشــت خرما با خسارات و 
ضرر و زیان هاي فراواني روبه روست 
و كيفيت توليد، بسيار كاهش یافته 
است. از طرفي شوري آب سد گتوند 
به علت وجــود گنبدهاي نمكي 
عظيم موجــود در عمق آب هم از 
نگراني هاي بزرگ براي زمين هاي 
زراعي پایين دستي است كه از این 
سد سيراب مي شوند. لذا ایرادات 
جدي درخصوص مدیریت منابع 
آب در خوزســتان وجود دارد كه 
سال هاســت الینحل مانده و گذر 
زمان بار مشكالت را بيشتر كرده 
است. هم اكنون با توجه به پتانسيل 
كشاورزي اســتان 90درصد آب 
استان در این بخش صرف مي شود 
و فاجعه بار است كه اجراي سيستم 
آبياري مدرن در استان با جدیت 
دنبال نمي شود. در كنار مشكالت 
تامين آب، در حوزه زیرساخت ها 
هم مشكالت اساسي وجود دارد 
و نبود ســردخانه براي نگهداري، 

ضایعــات محصوالت  ميــزان 
كشاورزي را به شــدت باال برده 
و به كشاورز آســيب زیادي وارد 
كرده است. كشــاورز نمي تواند 
محصوالتش را با قيمت باال بفروشد 
و صنایع تبدیلي هم وجود ندارد تا 
بخواهد از هدر رفت ســرمایه اش 
جلوگيري كند. بخش كشاورزي ما 
نزدیك به 12ميليارد مكعب مصرف 
دارد درحالي كه شرب به سختي 
به یك ميليارد مكعب مي رســد. 
نبود الگوي كشت و كشت به روش 
سنتي موجب شــده ما همچنان 
شاهد كشــت محصوالت آب بر 
مانند هندوانه، كشــت شلتوك 
برنج و نيشكر در استان باشيم كه 
خيلي هم ارزش اقتصادي ندارند. 
درحالي كه جلگه خوزستان بسيار 
حاصلخيــز اســت و مي توان در 
كشاورزي بسيار اقتصادي و صنعتي 
عمل كرد تا این بخــش در كنار 
ارزآوري در امنيــت غذایي نقش 
مهم خود را به درســتي ایفا كند. 
راندمان آب در بخش كشــاورزي 
هم اكنون 41درصد است كه نشان 
مي دهد بخش مدیریت ما نياز به 

یك جراحي اساسي دارد.

كاهش 54درصدی بارش ها 
خوزستان نسبت به سال گذشته حدود 54 درصد و نسبت 
به متوسط 52 ســال گذشــته حدود 40 درصد كاهش 
بارندگي داشته، ميزان ذخایر پشت سدها نيز 50درصد 
كاهش داشته است. متأثر از چنين وضعيتي، دبي رودخانه 
كارون در پل ســفيد اهواز 215 مترمکعب در ثانيه، دبي 
كرخه در حميدیه 55 مترمکعب در ثانيه و دبي زهره در 
چم نظام 17 مترمکعب در ثانيه ثبت شــده و آورد 3رود 
كارون، دز و كرخه در فروردین امسال نسبت به فروردین 
پارسال )و حتي در مقایسه با وضعيت نرمال( حدود 67 
درصد كاهش داشته است. وقوع خشکسالي براي استاني 
كه ساالنه بيش از 17 ميليون تن محصوالت زراعي و باغي 
توليد مي كند، یعني فاجعه، یعني فقر و بيچارگي مردم. 
شدت تابش خورشــيد به زمين نيز در كنار كاهش باران 
و برف مزید بر علت شــده؛ ســوءمدیریت اما سبب شده 
كه كشــور ایران نتواند از این امکان، حداقل براي توليد 
انرژي استفاده كند؛ به این معنا كه ميزان دریافت انرژي 
خورشيدي از سرزمين ایران، دست كم 5برابر آلمان است. 
اما آلمان 41هزار مگاوات و ایران تنها 100مگاوات برق از 

این انرژي خورشيدي توليد مي كند.

در سال آبي ۹6-۹7 خوزســتان با خشکسالي شدیدي 
مواجه شد، اما سهم كاهش بارش در خشکسالي ها، به رغم 
كاهش 80درصدي ریزش هاي جــوي، تنها 10 درصد 
است. خوزســتان براي تأمين آب آشــاميدني مردمش 
تنها بــه 500 ميليــون مترمکعب آب نيــاز دارد؛ 500 
ميليون مترمکعب یعني یك بيستم آبي كه هم اكنون در 
پشت سدهاي خوزستان ازجمله ســد كارون 3، كارون 
4، مسجدســليمان، كرخه و گتوند، در همين شــرایط 
خشکسالي امسال، موجود است! گرچه در سال گذشته 
كاهش شدید ریزش هاي جوي اتفاق افتاد اما در باالدست 
حوضه هاي آبریز كرخــه، دز، كارون و زهره بارگذاري ها 
نسبت به 10سال پيش دســت كم 2 تا 2.5 برابر افزایش 
یافته. طرح هــاي انتقال آب زیادي در حال اجراســت و 
در مجموع 7.8 ميليارد مترمکعب آب قرار اســت از این 
سرشاخه ها با طرح هاي انتقال آب به استان هاي لرستان، 
اراك، قم، اصفهان، یزد، كرمان و فارس منتقل شــود كه 
تاكنون بيش از نيمي از این حجم منتقل شده است. این 
اقدام، در شرایط خشکسالي مثل امسال خود را نشان داده 

و بر بحران بي آبي دامن مي زند.

کاهش15درصدیآبهایزیرزمینیبهعلتخشکسالی
هدایت فهمي : طبــق گفته صادق 
ضيائيــان، مدیــركل پيش بيني و 
هشدار سازمان هواشناسي كشور، 
ميانگيــن بارندگي كل كشــور از 
ابتداي سال زراعي )مهر 99( تا 14تير 
امسال 1۳0.5ميلي متر ثبت شده، كه 
5۳.2درصد نسبت به سال گذشته 
كاهش یافته اســت. در واقع طبق 
آمار امسال خشك ترین سال زراعي 
در 50سال اخير است. كارشناسان 
ازجمله مــن، بارها در ســومين 
گزارش ملي تغيير اقليم این هشدار 
را از قبل داده بودیم كه در ۳0سال 
آینده خوزســتان با كم آبي شدید 
روبه رو خواهد شــد و از هم اكنون 
باید چاره اندیشــي كرد. نظریه اي 
كه با توجه به اقليم خشك كشور و 
قرار گرفتن در دوره هاي خشكسالي 
طوالني 7تا 12ســال كامال منطقي 
است اما چنين نظراتي هيچ گاه جدي 
گرفته نشــد تا منابع آبي به شكل 
درست مدیریت شــود. البته نباید 
همه تقصيرها را به گردن كمبود بارش 
انداخت بلكه بهره برداري غيراصولي 
و غيریكپارچه اي كه از مخازن آبي 
صورت گرفته و تخليه نابهنگام یكي 
از سدها هم در این مدت به مسئله 
خشكسالي و كم آبي خوزستان دامن 
زده كه ناشي از بي تدبيري ها و فقدان 
ایده براي مدیریت منابع آبي و فرار از 
پاسخگویي مسئوالن است. در تمام 
این سال ها دولت ها باید براي متوقف 
كردن خشكسالي خوزستان مدیریت 
تقاضا، مدیریــت عرضه و مدیریت 
یكپارچه و پایــدار منابع آبي را در 
دستور كار قرار مي داد و قطعا افزایش 

اســتحصال آب، راهكار مناسبي 
نيست اما مدیریتي كه هم اكنون براي 
جلوگيري و مقابله با خشكسالي در 
جریان است ساخت سدهاي بيشتر، 
افزایش پروژه هاي شيرین كردن آب 
و انجام حفاري است كه اعمال این 
نوع مدیریت نه تنها مشــكل را حل 
نخواهد كرد بلكه بهره برداري بيش از 
حد و ناپایدار از منابع آبي مشكالت 

موجود را تشدید مي كند.
خشكســالي هم اكنون روستاهاي 
زیادي در اســتان را دچار تنش آبي 
كرده است تا جایي اهالي این مناطق 
در تامين آب شــرب دچار مشكل 
هستند. این تنش آبي، نه فقط ساكنان 
خوزستان بلكه محيط زیست استان 
را هم به شدت تحت تأثير قرار داده 
است و موجب تلف شدن جانداران 
از بي آبــي در تاالب هایــي چون 
هورالعظيم شده است. بي تدبيري ها، 
نقش مهمي در شــكل گيري چالش 
فعلي استان خوزســتان داشته كه 
یكي از آنها الگوي كشــت نادرست 
و اســتفاده بي رویه از منابع آبي و 
برداشت غيرمجاز از كرخه است. براي 
خروج از این بحران در استان نياز به 
ایجاد یك سيستم مدیریت جامع 
و یكپارچه منابع آبــي با اختيارات 
ميان بخشي و فرا اســتاني است. 
توسعه روش هاي آبخيزداري هم از 
راهكارهاي مهمي است كه در زمان 
بارش هاي كم باید مورد توجه قرار 
داد. استفاده از روش هاي آبخيزداري 
هنگام بارش هاي فراوان و ترسالي 
مي تواند از بروز روان آب و ســيالب 
جلوگيري كند و سبب هدایت سيالب 

به آبخوان ها شود و در مواقع كم آبي 
مورد بهره برداري قرار بگيرد. اجراي 
چنين روش هایي براي خوزستان كه 
سابقه سيل هاي بزرگ را دارد، عالوه 
بر مواقع خشكســالي و كم آبي، در 
مواقع سيل نيز از بسياري خسارات 
و صدمات جلوگيري مي كند. از سوي 
دیگر راندمان كشــت دیم بسيار 
كاهش یافته و در خشكســالي این 
كشت به صرفه نيست. خشكسالي 
موجــب تقليل 10تــا 15درصدي 
آب هاي زیرزميني نيز مي شود و در 
خشكســالي قطعا مردم به آب هاي 
زیرزميني روي خواهنــد آورد كه 
این كار در كوتاه مدت موجب كاهش 
سطح آب هاي زیرزميني، نشست 
زمين و به وجود آمــدن فروچاله ها 
خواهد شد. تبعات خشكسالي قطعا 
پوشش گياهي زاگرس را نيز دچار 
مشكل خواهد كرد و به آتش سوزي 
در این مناطق دامن زده خواهد شد 
و فرسایش شــدید خاك را در این 
مناطق شــاهد خواهيم بود. ایران 
در جهان رتبه اول را در فرســایش 
خاك دارد یعني حدود 2.5ميليارد 
تن در ســال كه یك فاجعه است و 
ساالنه هزینه هاي زیادي را بر كشور 
تحميل مي كند. خشكسالي نه فقط 
منابع آبي، بلكه خاك، پوشش گياهي 
و جانوري و به كل محيط زیســت و 
اقتصاد كشــور را تحت الشعاع قرار 
مي دهد. لذا بهتریــن راهكار براي 
كاهش تنش آبي، كاســتن از حجم 
وابستگي معيشــتي به منابع آب و 
خاك رودخانه ها و مدیریت كارآمد 

است.
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خوزستان
این شماره

محمد درویش:
مشکل خوزستان 5متهم 
اصلي دارد كه به ترتيب نفت، 
تركيه، كشاورزي، سد كرخه 
و طرح هاي انتقال آب است. 
راهکار نجات هورالعظيم 
این است كه دیواره ها و 
جاده هایي كه هورالعظيم را 
در بخش ایراني به 5حوضچه 
تقسيم كرده اند كامال 
برداشته شوند. هور باید 
به صورت یك هویت منسجم 
در كنوانسيون جهاني رامسر 
ثبت شود

هدایت فهمی:
تعلل در ساخت شبکه آب 
و فاضالب استان به مرور 
آب هاي زیرزميني را آلوده 
به آالینده هاي مختلفي كه 
در این فاضالب ها وجود 
دارد مي كند كه براي 
سالمتي و بهداشت مردم 
بسيار خطرناك است 
همچنين افزایش آالیندگي 
منابع محدود آب تبعات 
جدي براي محيط زیست 
خوزستان به دنبال دارد

هدایت فهمي : همان سال 
90 كه سد گتوند شروع به 

آبگيري كرد بسياري از 
كارشناسان به حل  شدن 

100ميليون تن نمك با 
آبگيري سد هشدار دادند 
و طرح هاي مختلفي براي 

جلوگيري از آب شدن گنبد 
نمکي ارائه شد كه یکي از 
این طرح ها »پتوي رسي« 

بود

هدایت فهمی: 
در سال هاي پرباران، 

در مجموع 14ميليارد 
مترمکعب آب به خوزستان 

وارد شده كه دوسوم 
آن یعني 7.8ميليارد 

مترمکعب - معادل نياز آب 
شرب 78ميليون ایراني - از 

روي سرشاخه هاي كارون 
براي پروژه هاي انتقال آب 

برداشت شده است

اثر 12     سد بزرگ بر خشكسالی خوزستان 
احداث 12سد بزرگ روي رودخانه هاي مختلف استان تأثير 
زیادي بر خشك شدن رودهاي پایين دست و بخش هایي از 
هورالعظيم داشته است. این ســدها و مخازن باعث شدند تا 
بخش قابل توجهي از آب رودخانه ها باالدســت حوضه هاي 
آبخيز بارگذاري شــود. افزایش بارگذاري ها به مدد سدها، 
موتورپمپ ها و طرح هاي انتقــال آب كاري كرده كه اغلب 
رودخانه ها به پایان خود در دریا نرســند. در خوزستان براي 
تأمين آب شرب مردم طي یك سال به 500ميليون مترمکعب 
آب نياز است، این عدد یك دوازدهم آبي است كه سد كرخه 
گنجایش ذخيره ســازي آن را دارد. با وجود سدهاي بزرگي 
مثل كرخه، كارون 3، شهيد عباسپور، گتوند و دز، خوزستان 
در تأميــن آب با بحران مواجه اســت. در چند ســال اخير، 
شدت تبخير به دليل احداث سدها به اندازه اي زیاد بوده كه 

یك چهارم آبي كه ما مصرف مي كنيم تبخير شده. این در حالي 
است كه در ایران، 90درصد از آب صرف كشاورزي، 6درصد 
صرف صنعت و حدود 4درصد صرف مصارف خانگي مي شود، 
حال آنکه دریاچه ســد به تنهایي باعث ازدست رفتن حدود 
25درصد از منابع آب كشور مي شود. درخصوص خوزستان، 
70درصدي آب پشــت كرخه در دماي 50درجه خوزستان 
تبخير شده است. درخصوص كارون، هم اكنون بزرگ ترین 
مخازن كشور روي این رودخانه ســاخته شده و آخرین این 
سدها، یعني سد گتوند، حدود 2 ميليارد مترمکعب گنجایش 
دارد. مجموع سدهاي ساخته شده باعث خشکسالي منطقه 
شده و در شرایطي كه آورده كارون، به صورت ميانگين حدود 
14 یا 15 ميليارد مترمکعب بوده، این رقم امسال به كمتر از 7 

یا 8 ميليارد مترمکعب رسيده است.

انتقال 7.8ميليارد مترمكعب آب خوزستان 
در ســال هاي پرباران، در مجموع 14ميليارد مترمکعب آب 
به خوزستان وارد شــده كه دوســوم آن یعني 7.8ميليارد 
مترمکعب - معادل نياز آب شرب 78ميليون ایراني - از روي 
سرشاخه هاي كارون براي پروژه هاي انتقال آب، برداشت شده 
است. گفتني است مقدار آبي كه از كارون انتقال داده شده، به 
مصرف كشاورزي و صنعت در شهرهاي دیگر رسيده و اساساً 
بحث نياز به آب شرب مطرح نبوده است. در شرایطي كه هيچ 
اراده اي براي بهينه كردن مصــرف آب در حوضه هاي مقصد، 
استفاده از آب خاكستري، ایجاد تصفيه خانه و... كاهش ضایعات 
در بخش كشاورزي و كاهش سرانه مصرف آب و نزدیك  كردن 
آن به حد استانداردهاي جهاني، یعني 150تا 180ليتر در روز 
و مهار حدود 30 درصد هدررفت آب در شبکه هاي لوله كشي 

آب شهري انجام نشده، مسئوالن بدترین و مخرب ترین كار، 
یعني انتقال آب را در اولویت قرار داده اند. در خوزستان چند 
طرح انتقال آب در جریان اســت: هم اكنون طرح كوهرنگ 3 
در حال اجراست؛ تونل یك و 2 بهشــت آباد نيز سال هاست 
كه در حال انتقال آب به رودخانه زاینده رود و اصفهان است؛ 
طرح خراسان به مقصد یزد و كرمان نيز در دستور كار دولت 
بوده. حجم آبي كه از این تونل ها منتقل شــده به مصرف 25 
شــركت فوالد در فالت مركزي و مناطق كویري و كشاورزي 
در مناطقي چون لنجان و خوراسگان رسيده است كه صنایع 
شدیداً آب بري هستند. تنها در حوضه هاي كارون و دز بيش از 
15طرح انتقال آب اجرا و نزدیك به 6ميليون و 618مترمکعب 

آب از سرشاخه هاي كارون انتقال داده شده است.

مشکالتمدیریتیدربهرهبرداری
هدایــت فهمــي : 85درصــد 
مساحت كشور در مناطق خشك 
و نيمه خشــك واقع شده است. از 
طرفي توزیع زماني و مکاني بارش 
در كشور ما ناهمگن، غيریکسان و 
غيریکنواخت است. به همين جهت 
است كه براي توزیع همگن و یکسان 
منابع آبي، سدهاي مخزني ساخته 
مي شود تا آب را در فصولي كه نياز 
نيست ذخيره كند و در فصولي كه 
نياز هست رها ســازي  شود. سدها 
قطعا مزایاي خوبي دارند و در كنار 
ذخيره آب از وقوع ســيالب هاي 
مخرب هم جلوگيــري مي كنند 
اما وجودشــان تبعاتــي هم براي 
محيط زیست دارد كه انکار ناپذیر 
است. در یك حوضه آبریز باید در 
حد ظرفيت تحمل EC آن حوضه 
باشد و اگر بيشتر از ظرفيت در یك 
حوضه آبریز سد سازي  شود قطعا 
آسيب هاي جدي به محيط زیست 
آن منطقه وارد مي كنيم. دوز درست 
سدســازي به مدیریت منابع آبي 
كشور كمك مي كند و اگر بيش از حد 
باشد مانند یك سم عمل مي كند. در 

كشور ما سدهاي خوبي ساخته شده 
اما برخي ســدها مانند سدگتوند 
خوزستان داراي اشکاالتي هستند 
كه دردسرساز شــده اند. معتقدم 
ضرورتي به ساخت 10درصد سدهاي 
موجود كل كشــور نبود. برخي از 
این ســدها هيچ وقت با ظرفيتي 
كه طراحي شده اند ساخته نشدند 
كه نشــان مي دهد مکان یابي شان 
براي طراحي مناسب نبوده است. 
سدهایي هم هستند كه اشکاالت 
جــدي از نظر ســاختاري دارند. 
به عنوان مثال ساخت سد گتوند یك 
اشتباه مدیریتي بود. طراحي اوليه 
این ســد 20كيلومتر باالتر از محل 
فعلي بود و حجم سد هم كوچك تر 
از حجم فعلي بود ولي از آنجا كه در 
دوراني تب ســاخت بزرگ ترین ها 
در كشــور حاكم بود تصميم بر آن 
شد كه سد در محلي ایجاد شود كه 
هم ظرفيت بيشتري داشته باشد 
هم بزرگ ترین سد باشد و هم بتوان 
براي نيروگاه هاي برقابي بيشتر از 
آن انرژي گرفت. طبعا مشاوري كه 
براي این كار گرفته شد وجدان كاري 

براي ساخت سد را نداشت و مسئله 
گنبدهاي نمکــي را آنطور كه باید 
به كارفرما گوشزد نکرد. اگر به این 
مســئله بها داده مي شد این سد و 
زمين هاي زیر دست آن دچار بحران 
شوري آب نمي شدند. هم اكنون آب 
سطح مخزن كيفيت خوبي دارد اما 
در عمق مخزن آب ابر شوري وجود 
دارد كه لحظه به لحظه در حال بيشتر 
شدن است. اگر روزي این آب تخليه 
نشود یا به جاي دیگري منتقل نشود 
درصورت سرازیر شدن زمين هاي 
پایين دست سد را نابود خواهد كرد. 
قدرت مانور این سد در تخليه بسيار 
محدود است كه اشکال جدي است. 
البته یکــي از راه حل هایي كه داده 
مي شود انتقال این آب شور به وسيله 
لوله به خليج فارس یا چاه هاي نفت 
است كه نياز به آب هاي شور دارند. 
در مجموع بایــد گفت بزرگ ترین 
اشکال سدهاي خوزستان این است 
كه مدیریت بهره بــرداري از آنها 
یکسان نيست درحالي كه مدیریت 
بهره برداري بهينــه و یکپارچه در 

استفاده از سدها بسيار مهم است.

عملناعادالنهآبرسانیباتانکر
هدایت فهمي : قبال براي انتقال آب به 
خارج از كشور صحبت هایي شده بود 
اما تا جایي كه اطالع دارم عملياتي 
نشد ولي انتقال هم اكنون از كارون 
و دز به شــهرهاي مورد نظر انجام 
مي شود. انتقال آب باید صرفا براي 
مصارف آشاميدن انجام شود و هرگونه 
استفاده براي مصارف كشاورزي بسيار 
خطرناك است. لذا باید شروط انتقال 
آب خوزســتان حتما رعایت شود تا 
استان دچار بحران نشود. آن چيزي 
كه مورد اعتراضات مردمي قرار دارد 
تعریف و اجــراي طرح هاي متعدد 
انتقال آب كارون و كرخه اســت كه 
گفته مي شود در مصارفي غيرشرب 
)صنعتي و كشاورزي( مورد استفاده 
قرار مي گيرد كه باید صحت و سقم 
این ماجرا به طور شفاف مورد نظارت 
و بررسي مسئوالن باالدستي باشد تا 
درصورت صحت با خاطيان برخورد و 
كار انتقال متوقف شود. چنين اقدامي 
از لحاظ قوانين بين المللي و داخلي 
غيرمجاز است، همچنين منابع آب 
زیرزميني و هم محيط زیســت را به 
خطر مي اندازد. البته گفته مي شود 

طرح انتقــال آب بهشــت آباد به 
اســتان هاي یزد، كرمان و اصفهان 
فعال متوقف شده است. آنچه در این 
خصوص وجود دارد این اســت كه 
اجراي چنين طرح هایي باید با درنظر 
گرفتن مصلحت هاي حوضه آبریز مبدا 
و در زمان هایي كه بارندگي زیاد است 
انجام شــود و براي انتقال آب مازاد 
اقدام كرد. حقابه انتقال هر ساله هم 
باید با توجه به ميزان بارش ها تعيين 
شود. حوضه آبریز مقصد اگر سودي از 
انتقال آب مي برد حتما باید این سود 
را زیرســاخت هاي آبي حوضه مبدا 
سرمایه گذاري كند. چرا در منطقه اي 
كه پر آب ترین حوضه آبي كشور است 
ما باید مشکالت آب و فاضالب داشته 
باشيم و هنوز سيستم جامعي براي 
جمع آوري پساب وجود نداشته باشد؟ 
چرا باید سيســتم آبرساني درستي 
نداشته باشــد و همچنان بعد از این 
همه سال با تانکر آبرساني بشود و در 
جاي دیگري در فالت مركزي آب براي 
كشاورزي و آبياري پارك ها به صورت 
غرقابي مصرف شود؟ این كار ناعادالنه 

و ضد منافع ملي براي همه است.

از طرفي انتقال باید در شرایطي انجام 
شود كه حوضه مقصد مدیریت منابع 
آبي را انجام دهد و همه راهکارهاي 
كاهش مصارف داخلي در آن انجام 
شــده باشد و امکان اســراف براي 
مصرف كنندگان فراهم نباشــد. در 
چنين شرایطي است كه انتقال آب 
معنا پيدا مي كند. اما شهرهایي كه 
به آنها انتقال آب صورت گرفته شده 
وضعيت خوبي ندارنــد به این دليل 
كه این مناطــق به دليل برخورداري 
از آب، مدیریت مصرف آب را انجام 
نمي دهند چون نيازي نمي بيند و این 
انتقال فقط تقاضــاي مصرف را باال 
برده اســت. باید به این موضوع در 
انتقال آب توجه داشــت كه بحران 
آب در خوزستان موجب فعال شدن 
گسل هاي اجتماعي، قوميتي، مذهبي، 
اختالف طبقاتي و فقر شــده است و 
به صورت اعتــراض عمومي خود را 
نشان داده اســت. لذا دولت باید به 
كمك مردم، بحران را حل كند. اگر 
مشکالت به صورت اساسي حل نشود 
تبعات آن به سایر مناطق كشور نيز 

رخنه مي كند و مشکل ساز مي شود.

كاهش وسعت هورالعظيم به 125هزار هكتار 
از سال 87به این ســو، بيش از 7هزار هکتار از اراضي تاالب هورالعظيم براي 
30سال به وزارت نفت واگذار شد تا عمليات اكتشاف و بهره برداري انجام گيرد. 
سال 94پيمانکاران شركت نفت، 70درصد تاالب را تخریب كرده و براي اینکه 
به تأسيسات نفتي آسيب نرسد، مخازن 3، 4و 5تاالب را براي فعاليت ميدان هاي 
نفتي خشك نگه داشته و در نقاط مختلف هور، جاده ساختند. در ماجراي سيل 
فروردین سال 98هم وزارت نفت اجازه نداد بخشي از تاالب كه تأسيسات نفتي 
در آن وجود داشت، آبگيري شود و ميلياردها مترمکعب آب با وجود واریزنشدن 

حقابه به آن، به سمت عراق رهاسازي شد. بهره برداري از هورالعظيم به عنوان 
ميدان نفتي سبب شد كه وسعت این تاالب كه در خاك ایران 400 هزار هکتار 
بود، به 125 هزار هکتار كاهش یابد و به 5حوضچه تبدیل شــود. در ادامه، در 
حوضچه هاي 3، 4و 5اقداماتي انجام شــد كه آب به تاالب نرسد تا در ميادین 
نفتي دشت آزادگان به راحتي نفت برداشت شود، در راستاي همين هدف، سد 
كرخه احداث و بخش قابل توجهي از آب به سمت دشت عباس منحرف شد و 

در اختيار افزایش كشت برنج در 70هزار هکتار قرار گرفت.

37درصد؛  سرانه دسترسی به شبكه فاضالب 
وضعيت شبکه و سيستم تصفيه فاضالب خوزستان بسيار نامناسب است و در 
حوضه كارون، فقدان تصفيه خانه ها باعث شده كه پساب ها و شيرابه ها، كيفيت 
آب این استان را شدیدا پایين بياورند. طرح اصالح فاضالب اهواز و كارون تنها 
حدود 40درصد پيشرفت كرده است. در شرایطي كه ميانگين سرانه دسترسي 
به شبکه فاضالب مدرن در كشــور 50درصد اســت، این رقم در خوزستان 
37درصد برآورد شده. در نبود شــبکه جامع آب و فاضالب، بخش بزرگي از  
آب هاي سطحي هدر مي رود و كيفيت آب شرب با پس زدگي فاضالب بعد از 

هر بارندگي كاهش مي یابد. این مسئله در كنار وجود 700روستاي فاقد آب 
شرب و 25شهري كه در چند ماه اخير از آب شرب بي بهره بوده اند، به مشکالت 
خوزســتان دامن زده است. در ســال 96از طرف دولت مقرر شد براي تأمين 
آب شرب همه شهرها و روستاهاي استان و فاضالب 17شهر استان، 10هزار 
ميليارد تومان اعتبار هزینه شــود كه محقق نشد. رقم تکميل شبکه فاضالب 
خوزستان در بودجه امسال نيز فقط 400ميليون تومان لحاظ شده كه تنها براي 

دسترسي 20هزار نفر به شبکه فاضالب است.

تاالبسرچشمهخاکاست
محمد درویش: هورالعظيم یکي از تاالب هاي نه فقط 
ایران بلکه منطقه آسياي جنوب غربي و خاورميانه 
است و یك ميليون هکتار وسعت دارد كه 400هزار 
هکتار آن سمت ایران اســت و در پایاب 3رودخانه 
مهم دجله، فرات و كرخه قرار دارد. این تاالب هرگز در 
تاریخ چند صد ساله اي كه امکان رصد وجود داشته 
خشك نبوده است و خشکي االن ریشه انساني دارد. 
چرا كه در گذشته سال هاي كم بارش تر از امسال هم 
وجود داشته و در تمام این سال تاالب هرگز خشك 
نبوده است. اما دليل خشــکي هاي این چند ساله 
برمي گردد به طرح هــاي بلندپروازانه اي كه دولت 
تركيه، ســوریه و عراق روي سر شاخه هاي دجله و 
فرات پياده سازي  كردند، همچنين سد كرخه اي كه 
ایران ساخت. افزایش بارگذاري ها در این كشورها 
سبب شد تا آبي به هورالعظيم نرسد. آخرین ميخ 
بر هورالعظيم را هم صدام حسين زد وقتي كه نهر 
پنجم را حفر كرد و مسير دجله و فرات را عوض كرد 
تا آب وارد هورالعظيم نشود. در ایران هم این تاالب 
به دليل خشك كردن براي جاده سازي شركت هاي 
نفتي و همچنين خشکســالي، وضعيت بدتري به 
نسبت گذشته پيدا كرده است. نهرها و انشعاباتي 
كه به تاالب متصل مي شــوند هم بسيار كم آب و 

خشك شده اند. 
با اینکه برخي اراضي كشاورزي مجاور تاالب خشك 
شده اند اما هنوز در برخي جاها شلتوك برنج كشت 
و ماهي پرورش داده مي شود. این اتفاقات در حالي 
رخ داده كه حکومت ها و دولت ها مي توانســتند 
چيدمان توسعه را به نحوي طراحي كنند كه منجر به 
خسارت هاي غيرقابل جبران به طبيعت منطقه نشود. 

زماني حقابه دجله و فرات 650مترمکعب در ثانيه بود 
اما االن به یك سوم رسيده و تركيه دو سوم این حقابه 
را به سوریه و عراق نمي دهد. به خاطر شوكي كه دولت 
تركيه وارد كرده 4ميليون هکتار از اراضي كشاورزي 
در سوریه و عراق از دست رفته و مردم این مناطق 
آسيب دیده اند. همين ماجرا در ایران هم وجود دارد 
از زماني كه سد كرخه ساخته شد مردم رفيع، بوستان 
و سوسنگرد كه از طریق حصيربافي، صيادي و شکار 
پرندگان عمال معيشت شان از حيزانتفاع خارج شد 

چون تمام تاالب هاي اقماري تقریبا خشك شدند.
 به عالوه ســد كرخه این امکان را فراهم كرد تا در 
بخش هایي كه امکان كشــاورزي وجود نداشــت 
مانند دشــت عباس، كشاورزي داشــته باشيم. 
شــاليزارها بيش از 60تا 70هکتــار افزایش پيدا 
كردند لذا االن آنگونه كه بایــد، آبي به هورالعظيم 
نمي رسد. درحالي كه هورالعظيم باید از طرف ایران 
دست كم 1.6تا 1.7ميليارد مترمکعب و از سمت عراق 
3.4ميليارد مکعب حقابه دریافت كند. در مجموع 
این تاالب براي اینکه تاب آوري خودش را حفظ كند 
نياز به 5ميليارد مترمکعب آب دارد لذا هر 4كشور 
در به وجود آمدن این فاجعه نقش دارند. دولت هاي 
عراق و ایران در یك توافق اعالم نشــده به خاطر 
اینکه برداشت از ميدان هاي نفتي دشت آزادگان را 
به بيشينه خود برسانند و با ارزان ترین قيمت تمام 
كنند آن منطقه را خشك كردند و این مسئله یکي 
از دالیل نابودي توان اكولوژیکي هورالعظيم است. 
اتفاق ناخوشایند دیگري كه افتاده این است كه ما 
هورالعظيم را به عمد از سمت ایران كوچك كردیم 
و از 400هزار هکتار به 125هزار هکتار كاهش دادیم 

و همين مساحت را هم تبدیل به 5حوضچه كردیم 
یعني دیوارها و جاده هاي متعددي داخل آن زدیم. 
با این كار گسست اكولوژیکي ایجاد كردیم به عالوه 
یك دیوار مرزي هم از وسط هورالعظيم عبور دادیم 
كه موجب شده ماهيت واقعي تاالب از بين برود. یکي 
از دالیل اینکه ایران هورالعظيم را ثبت جهاني نکرده 
این است كه از همان ابتدا قرار را بر این گذاشته بود كه 
از نفت آن بهره برداري كند درصورتي با ثبت جهاني 
تاالب، بين المللي مي شــد و همين موضوع دولت 
ایران را موظف به اجراي برخي قوانين و پاســخگو 
بودن مي كرد. البته دولت مي توانســت با رعایت 
استانداردهاي بين المللي از تاالب، نفت استخراج 
كند اما چون این كار گران تر تمام مي شود كشور زیر 
بار این مسئله نرفت كه تاب آوري تاالب حفظ شود. با 
این بي تدبيري ها حاال تاالب هورالعظيم به جاي اینکه 
مانند یك سيســتم خنك كننده براي خوزستان 
عمل كند)چون باد غالب از غرب به شرق مي وزد( 
به جاي اینکه یك منبع پایدار عظيم براي بومي ها 
باشد، تبدیل به یك چشمه توليد گرد و خاك شده 
است. دماي هوا این منطقه بسيار افزایش پيدا كرده و 
جذابيت هاي گردشگري كه مي توانست درآمد پایدار 
براي ما به ارمغان بياورد را از دست داده ایم. به طور 
خالصه باید گفت مشکل پيش آمده 5متهم اصلي 
دارد كه به ترتيب نفت، تركيه، كشاورزي، سد كرخه 
و طرح هاي انتقال آب است. راهکار نجات هورالعظيم 
این است كه دیواره ها و جاده هایي كه هورالعظيم را 
در بخش ایراني به 5حوضچه تقسيم كرده اند كامال 
برداشته شوند. هور باید به صورت یك هویت منسجم 

در كنوانسيون جهاني رامسر ثبت شود.

از4هزارروستا،660تالولهکشیندارند
هدایت فهمي : شبکه فرسوده فاضالب در بسياري 
نقاط، مشــکالت جاني براي بوميان و مشــکالت 
زیست محيطي و بهداشــتي براي آن مناطق ایجاد 
كرده اســت. اگر چه از اعتبارات بانك جهاني براي 
احداث شــبکه آب و فاضالب و تصفيه خانه بودجه 
تخصيص داده شــده و گفته مي شود بودجه هایي 
هم در داخل به این كار اختصاص داده شــده اما این 
بودجه ها هنوز تامين نشده. به عنوان مثال تنها در 
اهواز 50درصد شبکه فاضالب قدیم دچار فرسودگي 
است و اغلب نقاط سکونتگاه هاي غيررسمي اهواز نيز 
فاقد شبکه فاضالب هستند بنابراین دفع فاضالب 
شهري در اهواز به چالش اول مدیریت شهري تبدیل 
شده است و خودبه خود مســائل دیگري نيز با خود 
پيوند زده اســت؛ ایجاد شــکاف هاي پي در پي در 
آسفالت و احتمال ســقوط افراد در این گودال ها و 
ناهمواري سطوح آســفالت برخي از این مشکالت 
هســتند. براي تکميل طرح جامع شبکه فاضالب 
اهواز حدود 4هزار ميليارد تومان اعتبار الزم است 
كه گفته مي شد 100ميليون یورو از صندوق توسعه 
ملي براي تکميل طرح جامع شبکه فاضالب اهواز 
اختصاص داده شده اما در مجموع خروجي كارهاي 
انجام شــده به هيچ عنوان رضایت بخش نيست. از 
حدود 4هزار روســتاي خوزستان هنوز 660روستا 
لوله كشي آب شــرب ندارند و بسياري از شهرهاي 
خوزستان از سيســتم فاضالب برخوردار نيستند. 
باالزدگي فاضالب و مشکالت غيربهداشتي ناشي از 

آن مانند تداخل فاضالب با آب شرب و پایين آمدن 
ميزان سالمت آب شرب مردم، آبگرفتگي شهر در 
روزهاي باراني، بوي نامطبوع و چهره زشــتي كه به 
شهر مي دهد و خطرات جاني كه به ویژه براي كودكان 
در پي دارد، مي طلبد تا مسئوالن به طور جدي تري در 
این زمينه ورود كنند. مدیریت شهري باید از سال ها 
قبل شبکه آب هاي سطحي اهواز را در شبکه فاضالب 
پيش بيني مي كرد اما این اتفاق نيفتاد. شبکه هاي 
جدیدي كه براي اهواز طراحي شده منحصرا براي 
دفع فاضالب است. شــهرداري باید اعتبار تامين 
مي كرد تا بتواند دفع آب هاي سطحي را هم مستقل 
از شبکه فاضالب انجام دهد اما هزینه كردي براي این 
كار وجود نداشت و همواره انتظار مي رفت آب هاي 
سطحي از طریق شــبکه فاضالب دفع شود. البته 
مدیریت شهري سعي كرده با احداث ایستگاه هاي 
مشــترك دفع فاضالب و آب هاي سطحي در زمان 
بارندگي تا حدودي مشکالت این بخش را مرتفع كند، 
خطوطي هم به منظور دفع آب هاي سطحي و بخشي 
از فاضالب هایي كه در سطح معابر رها مي شوند، ایجاد 
شده اما این اقدامات كافي نيست و باید كار از اساس 
درست شود. جوي هاي روباز كه غيرایمن و خطرسازند 
در شهرهاي خوزستان بسيار زیادند و شركت آب 
و فاضالب باید ایمن سازي ، الیروبي و نگه داشت از 
این شبکه ها را به درستي انجام دهد. چون فاضالب 
بسياري از شهروندان از طریق همين شبکه روباز دفع 
مي شود. از طرفي وقوع سيالب هایي كه در خوزستان 

هر ساله رخ مي دهد آســيب زیادي به شبکه آب و 
فاضالب شهرها وارد مي كند. نياز است تا طرح جامع 
شبکه آب و فاضالب به صورت كامل در اهواز اجرایي 
شود تا فاضالب این شهر از وضعيت فعلي خارج شود. 
هم اكنون فاضالب 24نقطه اهواز وارد كارون مي شود 
درحالي كه باید از ورود این فاضالب هاي بيمارستاني، 
صنعتي، كشاورزي و فاضالب كه طبق گفته مسئوالن 
حدود 200هزار مترمکعب هست، جلوگيري شود. 
برخي بيمارستان هاي خوزستان هم پکيج تصيفه 
فاضالب ندارند و پکيج برخي نيز به تعمير نياز دارد. 
گرچه برخي عوامل بيماري زاي درون فاضالب هاي 
بيمارستاني با پکيج بيمارستاني از بين نمي روند و 
در درازمدت موجب آزار مردم مي شــوند. تعلل در 
ساخت شبکه آب و فاضالب استان به مرور آب هاي 
زیرزميني را آلوده بــه آالینده هاي مختلفي كه در 
این فاضالب ها وجود دارد مي كند كه براي سالمتي 
و بهداشت مردم بســيار خطرناك است همچنين 
افزایش آالیندگي منابع محدود آب تبعات جدي براي 
محيط زیست خوزستان به دنبال دارد. باید نظارت 
ویژه اي بر رهاسازي فاضالب كارخانه هاي صنعتي 
شود تا این فاضالب ها پس از تصفيه به صورت پسابي 
كه براي طبيعت ضرري نداشته باشد آزاد سازي  شوند. 
عمليات اجرایي تصفيه خانه فاضالب شرق هم بعد از 
گذشت این همه سال هنوز به اتمام نرسيده و ساخت 
تصفيه خانه غرب كه گفته مي شد عمليات ساخت آن 

آغاز خواهد شد در حد حرف باقي مانده است.

ون، نتيجه سد گتوند 25درصد شوری آب كار
سد گتوند در فاصله 380 كيلومتري از ریزشگاه رودخانه كارون، در فاصله 25كيلومتري شوشتر و در 10كيلومتري گتوند در استان 
خوزستان قرار دارد كه در 5كيلومتري معادن نمك گچساران است. از همان سال 90كه این سد شروع به آبگيري كرد بسياري از 
كارشناسان به حل  شدن 100ميليون تن نمك با آبگيري سد هشدار دادند و طرح هاي مختلفي براي جلوگيري از آب شدن گنبد 
نمکي ارائه شد كه یکي از این طرح ها »پتوي رسي« بود. در این طرح براي حل  نشدن نمك، خاك رس را روي گنبد نمکي ریختند 
تا مانع نفوذ آب به داخل گنبد نمکي شود. این طرح شکست خورد و 3روز بعد از آبگيري سد، آب، پوشش رسي روي گنبد نمك را 
شست و این پوشش 7متر نشست كرد و تخریب شد و سبب شد شوري آب كارون 25درصد افزایش یابد. براي تخریب سد گتوند، 

انحراف مسير رودخانه كارون، 9هزار ميليارد تومان هزینه خواهد داشت كه این رقم سه برابر كل بودجه  ساخت سد است.
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تراژدي بيكاري و تحريم 
سال هاست كه بار تحریم و سوءمدیریت بر دوش جنوب شرقي ایران سنگيني مي كند 

مشکالت خوزستان تمام نمي شود. فقط از ماهشهر به اهواز، از اهواز به سوسنگرد، از سوسنگرد 
به شادگان و از شادگان به هميشه مي رسد. يك روز درگير بحران  ريزگردها مي شوند و روز ديگر 
دام ها و مزرعه هايشان را خشکسالي ذبح مي كند. نرخ بيکاري باال، توسعه ناقص، محروميت 
ممتد و فقر امکانات هم كه حکايت هر روز همه اين  سال هاي مردمان نجيب جنوب شرقي اين سرزمين است. نه چهار سال، انگار هزار 
سال پيش بود كه يك صدا فرياد مي زدند: »ما هوا نداريم/ ولي هواتو داريم« و حاال نااميدي، دلگيري، خشم و... چنان سايه سنگيني دارد 
كه تعليق و شايد ترس تنها بازماندگان آن هياهوي دسته جمعي اند. نرخ بيکاري خوزستان را مركز آمار ايران چند سالي است بين 12 تا 
14.5درصد اعالم مي كند اما استاندار اين استان، ارديبهشت امسال گفته است كه نرخ بيکاري در برخي مناطق اين استان از 40درصد هم 
عبور كرده است. انگار سنگيني وزن تحريم ها هم بر دوش خوزستان است. براساس گزارشي كه مركز آمار ايران در شهريور سال گذشته 
منتشر كرده است، خوزستان دومين اقتصاد بزرگ در بين استان ها محسوب مي شود. اين استان سهم 14/۸ درصدي از توليد ناخالص 
داشته است. البته سهم خوزستان از سفره اقتصاد، در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، با كاهش 1/6 درصدي همراه شده است؛ چرا كه سهم 
نفت از اقتصاد ايران در طول دو سال اخير به واسطه تحريم ها با كاهش همراه بوده است. در استان خوزستان نيز نفت، بار اصلي توليد را 
به دوش مي كشد چرا كه 6۸ درصد از توليد استان خوزستان مربوط به بخش »استخراج معدن« است و بر اين اساس صنعت خوزستان 

دومين بخش بزرگ اقتصادي استان محسوب مي شود. اما سهم مردم از اين اعداد فريبنده چيست؟ انگار هيچ...

نيروهاي بومي را به كار نمي گيرند 
حتي اگر آمارهاي رســمي مركز آمار ایران را مبناي قضاوت قرار دهيم، 
بيش از دو دهه است كه نرخ بيکاري در خوزستان دو رقمي است. در سال 
97 نرخ بيکاري این اســتان به باالترین ميزان خود در مدت مورد بحث، 
یعني به بيش از 15درصد، رسيده اســت. این در حالي است كه آمارهاي 
غيررســمي، مثل آماري كه كوشــکي، استاندار این اســتان اعالم كرده 
حکایت از نر خ هاي بيکاري 40تا 50درصدي در برخي مناطق این استان 
مظلوم مي كند. نيروهاي بومي در پروژه هاي عمراني، پاالیشگاه ها و... به  كار 
گرفته نمي شوند و همين سوءمدیریت در آموزش، پرورش و به كارگيري 
نيروهاي بومي منجر به بيرون ماندن جوانان خوزستان از ميدان اشتغال 
شده است. عبداهلل ایزدپناه، نماینده مردم ایذه و باغملك فروردین امسال 
گفته است: در بندر ماهشهر، كه صنعت پتروشيمي در آن فعال است، باالي 
70 یا 80درصد كارگران، نيروهاي غيربومي هستند. خب با این وضعيت، 
طبيعي است كه مردم این استان بيکار باشند! او همچنين درباره كشاورزي 
این استان توضيح داده است كه، رسيدگي به طرح 550هزار هکتاري مقام 
معظم رهبري را در دستور كار داریم. زماني كه ایشان به خوزستان تشریف 
آوردند، دستورِ آماده سازي 800هزار هکتار از زمين هاي خوزستان را براي 
كشاورزي دادند؛ البته این مقدار هم اكنون به 550هزار هکتار تقليل یافته 
است. یك فاز از این طرح در جنوب به شکل ناقص انجام شد اما فاز دوم در 
شمال و شمال شرق انجام نگرفت. گفتني است كه نرخ بيکاري بهار 1400 
در این استان، 12.4درصد اعالم شــده كه به نظر مي رسد ریشه در خروج 
جمعيت فعال از بازار دارد، نه كنترل بحران بيکاري. در سال 99، این نرخ 

به شکل رسمي، 13.9درصد و در سال 98، 14.5درصد بوده است. رئيس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي خوزستان گفت: 94هزار فارغ التحصيل بيکار 
در خوزستان نشان دهنده لشکر بيکاران در استان است كه باید براي ایجاد 
اشــتغال در این بخش تمركز كرد. مهرداد نيکو در جلسه شوراي اشتغال 
خوزستان كه امروز )22 اردیبهشــت ماه( برگزار شد، اظهار كرد: براساس 
آخرین آمار، نرخ بيکاري در خوزستان 14.5درصد است كه معادل 219هزار 
نفر جمعيت بيکار اســت. برابر آخرین آمار مركز آمار ایران، در خوزستان 
219هزار نفر جمعيت بيکار داریم كــه 85درصد از این جمعيت در نقاط 
شهري و 14.9درصد در مناطق روستایي قرار دارند. همچنين ۶8درصد از 
جمعيت بيکاران در خوزستان معادل 149هزار نفر مرد و 32درصد یعني 
جمعيتي معادل حدود 70هزار نفر زن هستند. گفتني است كه نرخ بيکاران 
داراي تحصيالت دانشگاهي و با سواد استان خوزستان نيز 43.۶ درصد و 
معادل 94هزارنفر است و براساس ادعاي فعاالن اقتصادي این استان، هفت 
شهرستان آغاجاري، اندیکا، مسجدســليمان، آبادان، ایذه، اندیمشك و 

هفتکل در خوزستان باالترین نرخ بيکاري را دارند.

تورم هاي دو رقمي در استان محروم از توسعه 
براســاس آمارهاي منتشر شــده از مركز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه در 
خوزستان طي خردادماه سال جاري، بيش از 44درصد برآورد مي شود، 
در حالی كه این استان از سویي همجوار چاه هاي نفت و از سوي دیگر در 
در رتبه13 جدول تورم كشور قرار دارد. یك مقام مسئول در این استان به 
همشهري مي گوید: مشکل اصلي خوزستان توسعه نيافتگي اجتماعي و 

اقتصادي است. آب بهانه بلند شدن صداي اعتراض مردم است. مردم دچار 
بحران معيشتند درصورتي كه در كنار پاالیشگاه ها زندگي مي كنند. این 
مقام مسئول ادامه مي دهد: ســاده ترین راهکار مي توانست این باشد كه 
صنایع پایين دستي نفت، با ایجاد هنرستان ها، مجتمع هاي فني  حرفه اي 
و.. ایجاد شود و این مناطق به سمت توليد دانش و آموزش سوق داده شوند.

سکونتگاه هاي غيررسمي
سياهه مشکالت خوزستان را پایاني نيست. مسکن یکي دیگر بحران هاي 
این استان است و در این ميان سهم اهواز از بقيه شهرها پيشي گرفته؛ 
چراكه به گواه آمار، بيشترین سکونتگاه هاي غيررسمي را در بين شهرهاي 
ایران دارد. فاضــل عبيات، معاون هماهنگي امور عمراني اســتانداري 
خوزستان ميزان ســکونتگاه هاي غيررســمي در اســتان را 7هزار و 
700هکتار عنوان كرده و گفته است: 13 هزار و 417هکتار از بافت شهري 
استان ناكارآمد است. به گفته این مقام مسئول، خوزستان دومين استان 
از نظر وسعت سکونتگاه هاي غيررسمي است و بيش از 5هزار و 930 هکتار 

از مساحت شهرستان اهواز باید بازآفریني شهري شود.

بودجه خوزستان امسال چقدر بود؟ 
اگر امکانات كشــور عادالنه توزیع مي شد و ســرمایه گذاري دولت در 
بخش هاي مختلف به صورت متوازن اتفاق مي افتاد، فارغ از اینکه چقدر 
پول به خوزستان تزریق شود، امروز اقتصاد این استان به رونق رسيده بود. 
با وجود اینکه در بودجه سال جاري اعتبارات خوزستان از  دوهزار ميليارد 
تومان به 5 هزار ميليارد تومان افزایش یافته اما هنوز برنامه اي براي هزینه 
درست و مفيد این رقم به ميان نيامده كه مردم را راضي كند. همچنين به 
وزارت نفت تکليف شده تا حداقل هزارميلياردتومان براي حل مشکالت 
خوزستان هزینه كند و هزار و 2۶0 ميليارد تومان براي راه روستایي، آب 

و فاضالب و احداث شبکه آبي و تنش آبي اختصاص داده شده است.

گرماي خوزستان بدون برق طاقت فرساست

چنــد ســالي اســت كــه 
خوزستان در فصل تابستان 
با كمبود برق مواجه مي شود. 
اگرچه درحال حاضر اســتان خوزستان درگير قطعي 
برق برنامه ریزي شده نيست و اگر قطعي هاي مقطعي 
وجود دارد، ناشي از فشاري است كه در اثر مصرف باال 
روي شبکه وارد مي شود. امروز صنایع در این استان به 
حالت نيمه تعطيل درآمده انــد و ادارات هم به صورت 
نيمه وقت كار مي كنند. صنایع اســترات ژیك كه داراي 
ارزآوري هستند، مانند پتروشيمي، براي خود نيروگاه 
دارند و فعال هســتند اما دیگر صنایــع، مانند فوالد 
خوزســتان فعاليت نمي كنند یا شب ها كار مي كنند. 
ازاین رو فشار كمتري به شبکه برق وارد مي شود. با این 
همه مشکل كمبود برق وجود دارد و این كمبود برق 
الزما به دليل از مدار خارج شــدن نيروگاه هاي برقابي 
نيست. گاه مصرف باال باعث مي شود شبکه پاسخگوي 
تقاضا نباشد و با قطعي مواجه شــویم. در واقع در این 
شرایط مســئوالن مجبور مي شــوند براي جلوگيري 
از به بارآمدن خرابي، بار را بــا قطع كردن برق، از روي 
شبکه بردارند. در این چند سال متوالي كه قطعي برق 
در خوزستان تکرار شده است، توليد برق در روزهاي 
اوج مصرف با مشکل مواجه شــده. به خاطر تحریم ها 
قطعات الزم براي تعميرات نيروگاه ها وارد نشده است 
و نيروگاه ها به موقع وارد مدار نشده اند و همه اینها به 
كمبود برق منجر شده اســت. در ادامه، كمبود توليد 
نيروگاه هاي برقابي در سال 97 و سال جاري هم به این 

مشکالت افزوده شد.
اگرچــه هم اكنون قطعي بــرق برنامه ریزي شــده در 
خوزستان نداریم اما ممکن است در ادامه فصل تابستان، 
به دليل غيرفعال شــدن نيروگاه هــاي برقابي و كاهش 
توليد دوباره قطعي برق برنامه ریزي شــده پيش بياید 
زیرا در خوزستان از نيروگاه ها استفاده محلي مي شود و 
درصورت از مدار خارج شدن نيروگاه هاي برقابي، كه البته 
خوشبختانه هنوز تعداد زیادي از آنها در مدار هستند، 
قطعا قطعي برق پيش خواهد آمــد. همان طور كه در 
مقطعي پس از انتخابات1400 قطعي برق برنامه ریزي 
پيش آمد و با اعتراض مردم مواجه شــد. قطعي برق در 
این استان به دليل شــدت گرماي هوا، به ویژه در فصل 
تابســتان، خانواده ها را به ســختي فراوان مي اندازد. 

زمستان هم اتفاق مشــابهي در خوزستان رخ مي دهد. 
در فصل زمستان گاز در این استان قطع مي شود. گاه در 
روزهاي بسيار سرد زمستاني، شهرهاي مختلف استان با 
قطعي گاز مواجه مي شوند اما نکته اینجاست كه وضعيت 
اقليمي استان به گونه اي اســت كه در سردترین روزها 
هم نياز چنداني به  وجود بخاري نيست. درواقع قطعي 
گاز در زمستان براي خوزستاني ها قابل تحمل است اما 
در مقابل ، قطع شدن برق و نبود سيستم سرمایشي در 
فصل تابســتان به هيچ وجه قابل تحمل نيست، درست 
مانند اینکه تحمل سرما بدون گاز در سردترین روزهاي 
زمستان استان اردبيل یا شهرستان سرعين امکان پذیر 

نيست.
وضعيت اقليمي خوزســتان به گونه اي است كه حتي 
اگر در روز تنها سه ســاعت برق نباشد، افراد به سرعت 
دچار انواع بيماري ها مي شــوند؛ به ویژه خانواده هایي 
كه فرزندان خردســال دارند با سختي بيشتري مواجه 
مي شوند زیرا كودكان سریع تر از بزرگساالن تحت تأثير 
گرما دچار گرما زدگي، اسهال و كم آبي شدید مي شوند. 
این اتفاقات درحالــي رخ مي دهد كــه قطعي برق در 
خوزستان مساوي است با قطعي آب. در بيشتر شهرهاي 
استان تقریبا تمامي خانه هاي مسکوني پمپ آب دارند. 
شکستگي یا كهنگي سيستم انتقال آب در شبکه هاي 
شهري باعث شده تا فشــار آب در خانه ها بسيار پایين 
باشد. از این رو براي جبران كم فشاري تمامي خانه هاي 
مسکوني به پمپ آب مجهز هستند و به این ترتيب زماني 
كه برق قطع شــود، آب هم قطع خواهد شد. این به آن 
معني است كه درصورت قطع برق حتي نمي توان براي 
جبران داغي هوا كودكان را با آب خنك كرد یا زیر دوش 
گرفت زیرا آبي وجود نخواهد داشــت. تنها باید گرما را 
تحمل كرد و تکنيك خنك كنندگي دیگري جز نوشيدن 

آب وجود ندارد.
خاموشي ها در خوزستان شــاید حتي به اندازه اي كه 
در تهران یا دیگر شــهرهاي خنك تر اتفاق افتاد، نبوده 
و نباشد. اما به دليل گرماي شدید هوا در تابستان هاي 
خوزســتان، خاموشي تبعات بيشــتري در این استان 
به دنبال دارد. حتي نيم ساعت قطع شدن برق در استان 
شرایط زندگي را بســيار دشــوار مي كند. كافي است 
سيستم سرمایشي 10دقيقه خاموش شود تا خانه ها به 
گرمخانه تبدیل شوند. همچنين نباید فراموش كرد در 
ساخت خانه هاي جدید استانداردهاي انرژي به درستي 
رعایت نمي شــود و همين موضوع ســرعت گرم شدن 

خانه ها را پس از نبود برق تشدید مي كند.

واقعي تر از كابوس
ریزگردها چگونه آمدند و ماندگار شدند؟

اگر هورالعظيم كوير شود، چه؟ اين تصويري كابوس وار نيست. اين 
واقعيت پيش روي ماست تا مشکل ريزگردهاي خوزستان بازهم دامِن 
مردم را بگيرد و گلوها را به سرفه بيندازد. حاال اگر آن250ميليون 
مترمکعب آب تا پايان شهريور وارد هورالعظيم نشود اين واقعي ترين كابوس روزهاي آينده مان خواهد بود. 

اگر هورالعظيم كوير شود، مشکل ريزگردهاي خوزستان مردم را بيچاره خواهد كرد.

تاالب، كانون ريزگرد مي شود
 توفان هاي ریزگرد در خوزســتان 21 تا 30برابر بيش از 
استاندارد جهاني است. ارتباط آبي بين بخش هاي مختلف 
تاالب به دليل فعاليت هاي نفتي قطع شده و بزرگ ترین 
تاالب مرزي از زماني كه رود دجله بســته شد و حق آب 
ایران پرداخت نشد، با مشکل مواجه بوده است. عالوه بر 
این، سدسازي و برداشت هاي بي رویه از كرخه هم مزید بر 
علت شده و آب هاي ورودي به تاالب كاهش یافته است. 
ایجاد صنایع آب بر و احداث صنایع نيشکر سبب شده كه 
از رود كرخه، آب به تاالب هورالعظيم نرسد. اما همچنان 
كانون اصلي توليد ریزگردها، كشــورهاي همســایه و 
ازجمله آنها عراق است. بخش هاي جنوبي هورالعظيم در 
ایران و نابودي تاالب هاي بين النهرین در عراق كانون هاي 
اصلي توليد ریزگردها هستند. با انتقال آب و خشك شدن 
بيش از 2 ميليــون هکتار از تاالب هاي عــراق و بيش از 
40درصد تاالب هاي خوزســتان، این تاالب ها تبدیل به 
كانون ریزگرد شــده و اما راه حل  براي رفع این معضل، 

همچنان احياي تاالب  است.

آن مصوبه معروف چه شد؟
اما ریزگردها تأثيرات امنيتي نيز بر خوزستان دارد. این 
تأثيرات در بُعد اجتماعي و فرهنگي باعث مهاجرت، در 
بخش اقتصادي كاهش بازدهي محصوالت كشاورزي، 
در بخش سياســي افزایش نارضایتي از عملکرد دولت، 
در بخش زیســت محيطي كاهش حاصلخيزي خاك و 
در بخش دفاعي -امنيتي نيز افزایش ميزان ترددهاي 

غيرمجاز است.
ریزگردها مهم ترین تهدید ســالمتي مــردم منطقه 
به شمار مي روند. از سال 1380 كه واژه ریزگرد در دایره 
لغات خوزستاني ها، به كلمه اي پركاربرد بدل شد، این 
ذرات كوچك، با وزیدن هر بادي در هوا معلق  شــدند و 
نفس ها را به شــماره  انداختند.  خيلي از خوزستاني ها 
هنوز بهمن 1395 را فرامــوش نکرده اند؛ همان روز كه 
درهاي خانه هایشــان از حجم خاك انباشته شــده باز 
نمي شد و برق، آب، تلفن و اینترنت قطع شده بود. اما باز 
»تغييرات اقليمي« سبب برخاستن ریزدانه و رسوباتي 
معرفي شــد كه به عنوان»ریزگردها« شناختيم شان و 

عراق عامل 70درصد این بحران محيط زیستي بود. اما 
از آن روز چه اتفاقي افتاده است؟ اسحاق جهانگيري در 
تازه ترین حضور خود در این اســتان مردم را به مصوبه 

ســال9۶ ارجاع داده كه براي حل مشــکالت استان 
خوزستان تصویب شــد. او از نخبگان استاني خواسته 
كه مصوبه سال9۶ را به عنوان مطالبه قانوني خود درنظر 

داشته باشند، چراكه در آن مصوبه تعهدات دولت نسبت 
به مردم این استان پيش بيني شده است. این مصوبه در 
4بخش است: رفع مشکالت آب، فاضالب و برق استان 
خوزستان، تثبيت كانون هاي ایجاد گردوغبار با منشأ 
داخلي در استان و عالج بخشــي رودخانه كارون و رفع 
آلودگي آن، تکميل و اتمام طرح احياي اراضي كشاورزي 
)طرح 550هزار هکتاري و اقدامات الزم براي تسهيل 
تأمين منابع مالي خارجي و داخلــي(. احمد مطيعي، 
مدیركل اســبق منابع طبيعي و آبخيزداري اســتان 
خوزستان، در آن زمان اعالم كرد كه 350هزار هکتار 
كانون داخلي ریزگرد وجــود دارد كه بخش اعظمي از 
آن در بخش جنوب شــرقي اهواز است. دولت نيز براي 
مهار ریزگردها 100ميليون دالر بودجه درنظر گرفت 
كه به گفته بعضي مسئوالن استان، بخش اعظمي از آن 
تخصيص پيدا نکرد و پس از آن نيز خبر دستگيري بعضي 
افراد در منابع طبيعي شنيده شد. از آن بودجه و طرح در 
حوزه ریزگردها بحث ناكامي طرح نهال كاري به یادگار 
ماند كه با توجه به اینکه گردوغبار محلي در 7كانون رخ 
مي دهد و مابقي غباري است كه از سمت عراق، سوریه و 
عربستان وارد كشور مي شود، آن نيز بي اثر شد و گزارشي 

از آن طرح و این بودجه منتشر نشد.

گرد و خاك داخلي يا ريزگردهاي خارجي
اما كارشناســان معتقدند دو مفهــوم ریزگرد و گرد و 
خاك گاه با یکدیگر خلط شده است. از آنجا كه ریزگرد 
معضلي فرامنطقــه اي و جهاني اســت، باید تغييرات 
اقليمي را در حركت آن درنظر گرفت؛ اینکه خاورميانه 
خشك تر شــده و ریزگرد از آفریقا و غرب، عربستان را 
درگير كرده و صحراي عربســتان آن را تشدید كرده و 
به بخش هایي از عراق و كویت رسانده و زاگرس 4هزار 
متري را درنوردیده و وارد فالت مركزي شــده است. 

یعني خود را بــه اصفهان و كردســتان و همه غرب و 
جنوب ایران مي رســاند. ولي گرد و خــاك پدیده اي 
داخلي است. علي طهماســبي، فعال محيط زیست در 
این باره مي گوید: »موضوع صرفا محيط زیستي نيست. 
بحث اقتصادي مطرح است. معيشــت مردم به خطر 
افتاده و اگر بار معيشتي از كشــاورزي برداشته یا آب 
كمتر صرف صنایع شود، شاید آب خود را به بخش هاي 
دیگر برساند. اكنون تاالب ها خشــك شده اند. ضعف 
مدیریتي باعث شده، بخش كشاورزي و صنعت، ورود 
آب را به تاالب  صفــر كند. امري كه خود منشــأ گرد 
و خاك  اســت. تا زماني كه اقتصادمان بيمار اســت، 
محيط زیست قرباني خواهد بود. جهادكشاورزي باید 
برنامه ا ي مشــخص را الزام كند و كشت هاي جایگزین 
و كم آب بر مثــل كنجد را رواج دهد و كشــت برنج را 
برچيند. مثال كشــور عربســتان براي توليد هندوانه 
زمين هایي در پاكستان اجاره كرده است، دليلي ندارد 
ما در سرزميني كه از مشکل آب رنج مي كشد، هندوانه 

و برنج بکاریم و صادرات آب مجازي كنيم«.

براي خوزستان چه بايد كرد؟
اما راه حل ایــن تخریب به این آســاني نيســت. باید 
حوصله كــرد و از كوتاه مدت آغاز كــرد. از طرح هاي 
بيولوژیك تا مهندســي مالچ پاشــي؛ امري كه زندگي 
عشایر منطقه را مختل كرده است. باید گياهان مقاوم 
و ســازگار با محيط در منطقه كشت شود. طهماسبي 
مي گوید: »باید حقابه ها را جدي گرفت و مانع از خروج 
8ميليارد مترمکعب آب بــه تونل ها و طرح هاي انتقال 
آب از شــاخه هاي رودهاي خوزســتان به مركز براي 
فعاليت هاي صنعتي و صنایع فوالدسازي در بخش هاي 
مركزي و كویري شد. نمایندگان باید مانع از آن شوند 

كه خوزستان لوت و كویر شود«.

نگار حسينخانی
روزنامه نگار

40سال معضالت يك استان
 بررسي وضعيت آب، برق، زیرساخت

 و توسعه نيافتگي در خوزستان

آب نيست. برق نيســت. زيرساخت نيست. سرمايه، ســرمايه گذار و مسئول 
دلسوز هم نيست؛ و اين خالصه تمامي مشکالتي است كه يکي از نفت خيزترين 
اســتان هاي ايران طي دهه هاي اخير با آن درگير بوده است. اقليم خوزستان 
به شکلي اســت كه در خشکسالي ريزگردها بالي جانش مي شوند و در ترســالي سيالب ها. همواره درباره 
توسعه نيافتگي خوزستان صحبت فراوان مي شود، اما روند بهبود وضعيت و رفع مشکالت اقتصادي، اجتماعي 

و محيط زيستي اين استان طي سال ها و دهه ها به اندازه اي كند بوده است كه نام اين مشکالت با نام خوزستان 
پيوند خورده اند. دولت هاي مختلف رفع اين مشکالت را به وعده هاي انتخاباتي خود تبديل كرده اند و در پايان 
عمر مديريت خود، خوزستان را با همان مشکالت پيشين، گاه ذره اي كمتر از قبل و گاه با نمونه هاي جديدتر 
رها كرده اند. در ادامه به بخش بسيار كوچکي از معضالتي كه خوزستاني ها سال هاست با آنها دست به گريبانند 
اشاره مي كنيم زيرا پرداختن به تمامي مشکالت رها شده مردم اين استان، در قالب كلمات امکان پذير نيست.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

1370

مشکل دفن 
غيربهداشتي 

زباله در 
شهرستان 
ايذه از اين 

سال آغاز شد 
و تا به امروز 

همچنان 
به عنوان يکي 
از بزرگ ترين 

مشکالت 
شهرستان 

بر قوت خود 
باقي است.

1378

پنج منطقه 
از شهر 

مسجد سليمان 
به عنوان 

مناطق آلوده 
نفتي اعالم 

شدند و 
پنج هزار واحد 

مسکوني 
براي جا به جا 

شدن مشخص 
شدند. تا سال 
۹۸، نه اجازه 

بهسازي به 
مردم داده 

شد و نه امکان 
جا به جايي 
براي آنها 

فراهم شد.

1390

معضل بيکاري 
و فقر يکي از 
اساسي ترين 

مشکالت شادگان 
اعالم شد و در 
اين سال نرخ 

فقر در شادگان 
به 35.۹درصد 

رسيد اما تا سال 
۹5به 13.1درصد 

كاهش يافت. 
مشکالت در فروش 

خرما و تامين آب 
نخلستان هاي 

شادگان از ديگر 
مشکالت ديرپا 

در اين شهرستان 
است.

با جانمايي 
نادرست و 
افتتاح سد 

گتوند و زير آب 
رفتن رگه هاي 

نمکي در اطراف 
محل آبگيري 

سد، آب كارون 
با بحران شوري 

درگير شد. گفته 
مي شود اين سد 
مقصر 12درصد 

از شوري آب 
كارون است كه 

منجر به تخريب 
نخلستان هاي 

آبادان و 
خرمشهر شده 

است.

1390
مرداد

شوري آب شرب 
در آبادان و 

خرمشهر منجر 
به غيرقابل 

استفاده شدن 
آن شد. دليل 

اين رويداد ورود 
آب كارون به 
اروند عنوان 

شد. استاندار 
خوزستان وعده 
داد اين مشکل 

با استفاده از 
واحد هاي آب 
شيرين كن و 

تزريق آب شيرين 
به شبکه آبرساني 

تا 15تيرماه رفع 
خواهد شد.

1397
خرداد

عبداهلل كعبي، رئيس 
شوراي شهر آبادان 

در سال ۹۷ اعالم كرد 
بهبود وضعيت شهر 
با اجراي پروژه هاي 

شهرداري دست كم به 
چهار سال زمان نياز 
دارد و رفع مشکالت 

شهر در سطح استاني 
و شهرستاني ممکن 

نيست و نياز به 
همکاري مسئوالن 

در پايتخت دارد. 
كمبود بودجه يکي از 

اصلي ترين مشکالتي 
است كه شهر آبادان 

براي رفع نيازهايش با 
آن درگير بوده است.

1397
آبان

1397

فرماندار 
مسجد سليمان 

اعالم كرد اين 
شهرستان 

حتي يك متر 
شبکه فاضالب 

ندارد. 24خرداد 
1400عمليات 

تکميلي بخشي 
از شبکه 

فاضالب اين 
شهرستان 
آغاز شد تا 
بهره مندي 

مردم اين 
شهرستان از 

شبکه فاضالب 
از 4درصد به 

50درصد برسد.

تير

نماينده 
مسجد سليمان 
در مجلس اين 

شهرستان را يکي از 
محروم ترين مناطق 

ايران توصيف كرد كه 
همچنان با معضالتي 

مانند وضعيت بد 
فاضالب، گاز، امکانات 

رفاهي و وجود بوي 
بد گاز درگير است. 
به گفته اين نماينده 

مسجد سليمان 
طي 10سال هيچ 

پيشرفتي در بخش 
ساختاري نداشته 
و طرحي هم براي 

توسعه شهر وجود 
ندارد.

1398
تير

بارش شديد باران باعث ايجاد 
سيالب و آبگرفتگي خيابان ها 

و خانه هاي فراواني در اهواز، 
كارون، آبادان، خرمشهر، شادگان، 

رامهرمز، رامشير، ماهشهر و ايذه 
شد. اتفاقي مشابه در سال ۹۸ 
در خوزستان رخ داد و مقامات 

را مجبور كرد تا براي ساماندهي 
زيرساخت هاي آب و فاضالب 

40هزار ميليارد ريال از صندوق 
توسعه ملي برداشت كنند. 

سال هاست كه مشکل اصلي 
شهرهايي مانند اهواز در فصل هاي 

پرباران، فرسوده بودن شبکه 
فاضالب و مهيا نبودن سيستم 

جمع آوري آب هاي سطحي اعالم 
شده است. تا سال ۹۹ طرح جامع 

شبکه فاضالب اهواز تنها 40درصد 
پيشرفت داشته است.

1399
آذر

معضل زيرساخت 
در شهرهاي 

مختلف استان 
خوزستان معضلي 

ديرپاست. اينکه 
در گزارش هاي 
خبري سال ۹۹ 

به مشکل كمبود 
امکانات شهري 
و ناهموار بودن 

خيابان ها در مناطق 
كم برخوردار 

آبادان پرداخته 
مي شود، مدركي 
است براي اثبات 
قديمي بودن اين 

مشکالت در آبادان 
و ديگر شهرهاي 

خوزستان.

1399
دي

خشکسالي، 
افزايش 

آتش سوزي، 
خشك شدن 

تاالب هورالعظيم، 
محدود شدن 

آب شرب و منابع 
آب كشاورزي، 

مرگ ومير آبزيان 
و گاوميش ها، 

 قطعي برق 
در تابستان 
و بسياري از 

ديگر مشکالت 
زيرساختي 

معيشت و جان 
مردم خوزستان 

را به خطر 
انداخته.

1400
تير

1400

 استاندار 
خوزستان 

شهرستان هاي 
اللي و انديکا 

را جزو 
محروم ترين 

مناطق استان 
معرفي كرد كه 

هنوز با مشکالت 
اساسي در 

حوزه كيفيت 
آب، زيرساخت 
فاضالب، آب و 

برق، كشاورزي 
و جاده درگير 

هستند.

فروردين

مشکل 
فرسودگي 

شبکه فاضالب 
و بوي بد در 

شهرستان هاي 
گتوند و 
شوشتر 

به عنوان يکي 
از مهم ترين 

مشکالت 
مردم اين 

منطقه اعالم 
شد.

1395
اسفند

آبگيري سد گتوند 
باعث شد روستاييان 

شهرستان هاي 
اللي، انديکا، اهواز 

و مسجد سليمان 
مجبور به ترك 

سکونتگاه هاي خود 
شوند درحالي كه 

بهاي زمين هايشان 
به آنها پرداخت 

نشده بود. تنها در 
منطقه آبماهيك اللي 
ساكنان 11روستا پس 
از آبگيري سد و قطع 

امکانات روستاها، 
از منازل شان آواره 
شدند. اين مشکل 

همچنان به قوت خود 
باقي است.

1392
دي

حميدرضا خدابخشي
كارشناس حوزه برق

مائده اميني
روزنامه نگار

خوزستان
این شماره



پایان 
دراماتیک

ور|
كپ

دني
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س|
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با طالی لحظه آخری سجاد گنج زاده، ايران المپيک توکيو 
را با ۷ مدال و روی پله بيست و هفتم به پايان رساند  . 

سجاد گفت دوست نداشته اين گونه قهرمان شود، او 
مدالش را به مردم خوزستان تقديم کرد

+تيمرتبه

38311887 چين1

363933108  آمريكا2

27121756ژاپن3

20262369روسيه4

20212263 بريتانيا5

1772246  استراليا6

10111637آلمان7

10111233هلند8

10101939ايتاليا9

3227  ايران27

 مجيدي اين فصل را با فوالد شروع كرد و با فوالد هم تمام مي كند
  او در نخستين بازي اش  همراه استقالل نكونام را 

يك بر صفر برد و امشب هم دنبال تكرار همان نتيجه است

   نجات یک فصل با یک جام

 حميده عباسعلي مصدوم شد 
و نتوانست  به مدال كاراته 
بازي هاي المپيك برسد 

نازنين ماليي با مقام يازدهم 
المپيك و حضور در فينالB فراتر از 

انتظار ظاهر شد؛ او در گفت وگو با 
همشهري از شرايط سخت و كمبود 

امكانات  در رشته اش مي گويد 

  اشک و خون
 به جاي مدال

  خوشحالم كه نگاه ها به 
قایقراني تغییر كرد

يكشنبه   17مرداد 1400   28ذي الحجه 1442        سال بيست و نهم        شـماره  8287         4صفحه

20:30
فوالداستقالل

19
18

هیوا یوسفي- توكیو|  وقتی داورها به پیروزی سجاد گنج زاده رأی دادند، نمی دانستیم خوشحال باشیم یا ناراحت. 
او طالی المپیک گرفته بود اما داشتند با برانکارد از سالن بیرونش می بردند. این غیرقابل پیشی بینی ترین  پایان 
برای ورزش ایران در المپیک ۲۰۲۰ توكیو بود. المپیکی كه با یک طالی جواد فروغی آغاز شد، با شکست های پیاپی 
تکواندو، تیروكمان، والیبال، بسکتبال، قایقرانی و ... ادامه پیدا كرد. در آخرین روزها شکست حسن یزدانی در 

فینال و حاال این نتیجه دراماتیک ســجاد گنج زاده. حریفش طارق حمدی از عربستان، در میکسدزون سالن 
ورزشگاه نیپون بودوكان در توكیو، مثل ابر بهار گریه می كرد. او تا چند ثانیه به پایان مبارزه و قبل از 

آنکه آن ضربه خطا را به گردن سجاد بزند، قهرمان المپیک بود. 
با طالی روز آخر ســجاد، كاروان ورزش ایران در جدول 

مدال ها روی پله بیست و هفتم ایستاد، ۳ طال، ۲ نقره و 
۲ برنز. دستاوردی تقریبا شبیه به المپیک ۴ 

سال پیش در ریودوژانیرو.
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كار سختي كه سخت تر شد
بار دنيا روي شانه هاي بيژن

در فوتبال ايران فشارها روي داوران به شكل فزاينده و بي رحمانه اي ادامه دارد و هر 
روز هم كار بدتر مي شود. پيش از بازي نيمه نهايي جام حذفي بين استقالل و گل گهر، 
ســرمربيان هر دوتيم از قضاوت داوران ابراز نگراني كردند. هم امير قلعه نويي و هم 
فرهاد مجيدي گفتند بيشتر از اتفاقات فني بازي و قدرت تيم حريف، نگران سوت هاي 
داور هستند. اين مسئله يك فشار بي رحمانه روي وحيد كاظمي به وجود آورد و 
نهايتا باعث شد قضاوت آقاي داور پراشــتباه از كار در بيايد. كارشناسان 
مي گويند خطاي منجر به گل تيم ســيرجاني به اشتباه اعالم شده و نيز 

پنالتي اول استقالل هم مردود بوده است. البته كه وزن اين دو اشتباه يكسان 
نبود و به همين دليل تيم حذف شده گل گهر به شدت به داوري يورش برد. همه 

شما در جريان جزئيات طغيان امير قلعه نويي هستيد و نيازي به تكرار نيست. 
در چنين شرايطي اما فدراسيون فوتبال بيژن حيدري را به عنوان داور بازي 

فينال جام حذفي بين استقالل و فوالد برگزيده است. ناگفته پيداست كه در 
وضع كنوني، چه فشار وحشتناكي روي حيدري خواهد بود. همه منتظرند تا بعد 

از آن همه قيل وقال، عملكرد حيدري در فينال را ببينند. او اگر به نفع استقالل 
اشتباه كند، برخي خواهند گفت اراده بيروني براي قهرمان كردن آبي ها صحت 

داشته است، اگر هم به سود فوالد مرتكب اشتباه شود، دوباره خواهند گفت داور 
تحت تأثير فضاسازي ها قرار گرفته اســت. خالصه اين بازي از 100 تا داربي براي 

حيدري سخت تر است؛ بازي اشتباه ممنوع!

چرا كار يحيي 
راحت تر از فرهاد بود؟
4 تفاوت مهم بين سرمربيان سرخابي

بهروز رســايلي| يحيي گل محمــدي فصل را با 
قهرماني ارزشمند در ليگ برتر به پايان برد و فرهاد 
مجيدي هم اميدوار اســت تيمش را قهرمان جام 
حذفي كند. حتي اگر امشب اين مهم براي فرهاد رقم 
بخورد، باز طبيعتا فصل براي يحيي و پرســپوليس 
بهتر از استقالل و سرمربي اش به پايان رسيده است. 
اينكه چرا گل محمدي در موقعيت بهتري نسبت به 
مجيدي قرار گرفت و فشــار كمتري را تحمل كرد، 

چند دليل مهم مي تواند داشته باشد.

   كارنامه الغر فرهاد
احتماال فرهــاد مجيــدي گمان مي كنــد دوران 
مربيگري هم مثل بازي اســت كه حضــور در تنها 
يك باشگاه »افتخار« به حساب بيايد. مجيدي بعد 
از پيوستن به استقالل از بهمن، در ايران فقط براي 
اين تيم توپ زد و هميشــه به اين مسئله مباهات 
كرده اســت. با اين حال، مربيگري فرق دارد. شايد 
اگر مجيدي كارش را در تيم هاي ديگر شروع مي كرد 
و تجربه بيشتري به دســت مي آورد، روي نيمكت 
اســتقالل هم مي توانست متحمل فشــار كمتري 
شود. به هر حال يحيي گل محمدي پيش از حضور 
در پرسپوليس، در تيم هايي مثل پديده، ذوب آهن 
و نفت تهران مربيگري كرده و كارنامه قابل اعتنايي 
براي خودش فراهم آورده است. از اين نظر طبيعتا 

نگاه ها به او، نگاه به يك مربي كم تجربه نيست.

   شخصيت تيمي پرسپوليس
يحيي گل محمدي تيمي را تحويل گرفت كه در اوج 
موفقيت بود. باور به پيروزي و كسب افتخار، در تار و 
پود سرخ ها تنيده شده و مربي چنين تيمي طبيعتا 
كار راحت تري دارد. در اين مجموعه، شايد ماموريت 
مهم مربي تنها حفظ عطش و ميل به پيروزي باشد، 
اما مهم ترين مســئله رواني يعني »خودباوري« در 
پرسپوليس حل شده بود. در نقطه مقابل اما فرهاد 
مجيدي وارث استقاللي شد كه به ناكامي خو گرفته 
اســت. اين تيم 8سال اســت در ليگ برتر قهرمان 
نمي شود. پرسپوليس هم در يك بازه زماني مشابه 
گرفتار همين مشكل شد. آن زمان حتي از دنيزلي 

و مانوئل ژوزه و حتي همين يحيي گل محمدي هم 
كاري برنيامد. به هر حال باال كشــيدن تيمي كه به 
پايين عادت كرده، سخت است. حاال شايد قهرماني 
احتمالي در جــام حذفي باعث تغييــر ذهنيت در 
باشگاه استقالل شــود و كار مجيدي را براي فصل 

كمي آسان تر كند.

   موضع متفاوت پيشكسوتان
ديگر مشــكل بزرگ فرهاد مجيدي در اين مدت، 
اختالف نظر شديد بين پيشكســوتان باشگاه بوده 
است. باشــگاه پرســپوليس يك دهه قبل با چنين 
مشكلي مواجه بود و هر كسي روي نيمكت سرخ ها 
مي نشســت، با نخســتين ناكامي آمــاج حمالت 
پيشكسوتان قرار مي گرفت. با اين حال بعد از حضور 
برانكو و جاافتــادن فرهنگ حمايت از ســرمربي، 
شــرايط براي يحيي گل محمدي هم راحت تر شده 
و او به ندرت مورد انتقاد شــديد قــرار مي گيرد. در 
اســتقالل اما مجيدي هر كاري مي كند، باز عده اي 
انتقاد مي كنند؛ ضمن اينكه حجم حمايت ها، حتي 
در اوج پيــروزي و كاميابي هم هرگز چشــمگير و 

قابل توجه نبوده است.

   مدعيان سنتي مربيگري
نصف سرمربيان ليگ برتر را استقاللي هاي باسابقه 
تشــكيل مي دهند و طبيعي اســت كه بين آنها و 
فرهاد مجيدي نوعي رقابت زيرپوستي وجود داشته 
باشد. امثال امير قلعه نويي، محمود فكري، عليرضا 
منصوريان، جواد نكونام، مهدي رحمتي و... يا قبال 
سرمربي استقالل بوده اند و نسبت به جانشين خود 
در اين تيم حساســيت دارند يا بــراي آينده خواب 
سرمربيگري اســتقالل را مي بينند؛ بنابراين سطح 
تنش بين آنها و فرهاد مجيدي باالســت. در نقطه 
مقابل اما در ليــگ برتر به ندرت ســرمربي مدعي 
پرسپوليســي داريم و يحيي گل محمدي با تشنج 
كمتر و تمركز باالتــر كارش را انجام مي دهد. تصور 
كنيد تنها سرمربي پرسپوليسي ليگ بيستم، مهدي 
تارتار بود كــه مي گفت تيم يحيــي از تيم برانكو و 

كالدرون هم بهتر بازي مي كند!

نكته بازي

آماربازي

مابااينپولاختالسميكنيم!

پيشنهاديبرايفرهادنداري؟

درستمثلخودمن!

باشگاه الهالل عربســتان كه فصل 
گذشته به خاطر شــيوع ويروس 
كرونا در اردوي ايــن تيم از ليگ 
قهرمانان آسيا كنار گذاشته شد، 
امسال عزمش را جزم كرده هر طور 
شــده عنوان قهرماني اين مسابقات را 
به دست بياورد. البته به گمان مان الهالل در تعيين قاره ها دچار 
مشكل شده و اينطور كه آنها دارند خرج مي كنند، منظورشان 
ليگ قهرمانان اروپاســت! به هر حال باشگاه عربستاني بعد از 
جذب ماره گا از پورتو، ماتيوس پريــرا، هافبك برزيلي را هم از 
وست بروموويچ جذب كرده است. از قرار معلوم بهاي رضايتنامه 
اين بازيكن در كنار دستمزد 3 ساله اش، به پول ما چيزي حدود 
هزار ميليارد تومان مي شود؛ رقمي كه اختالس خورش ملس 
است! بيچاره استقالل كه بايد با چنين تيمي رودررو شود، اما 

به خاطر پول نزديك است مهدي قائدي را هم بفروشد.

انصافا يكي از بامزه ترين نقل قول هاي 
ايــن ســاليان فوتبــال ايــران، 
اظهارنظر رشيد مظاهري بعد از 
نيمكت نشيني در استقالل بود. 
اين دروازه بان كه با هزينه اي باال به 
جمع آبي پوشان پيوست، پس از مدتي 
به خاطر افت فني نيمكت نشين شد. وقتي از او پرسيدند چرا 
اين اتفاق رخ داده، گفت: »خودم از فرهاد مجيدي خواستم به 
حسين حسيني بازي بدهد.« به هر حال عالي بود اين مصاحبه 
و حاال حاالها در ذهن مان باقي خواهد ماند. امروز اما حسيني 
به خاطر محروميت حضور در فينال جام حذفي را از دست داده 
و اگر زحمتي نيست، خود آقا رشيد بايد قبول مسئوليت كند و 
درون دروازه آبي ها قرار بگيرد. البته باز هم امر، امر رشيد جان 
است و شايد ايشان صالح بدانند گلر سوم بازي كنند. در هر 

صورت مجيدي منتظر تعيين تكليف است.

جالل حسيني خطاب به محمدحسين 
كنعاني زادگان اســتوري گذاشته و 
نوشته: »درهاي پرسپوليس هميشه 
براي بازگشت عاشقان واقعي اين 
تيم باز است.« استوري كاپيتان فقط 
عبارت »مثل خود من« را كم دارد! به هر 
حال خود جالل آقاي حسيني جزو خيل كثير پرسپوليسي هايي 
است كه براي افزايش درآمد راهي قطر شدند و بعد از پر كردن 
حساب بانكي به پرسپوليس برگشتند. جالل اين كار را پيش از 
شروع ليگ چهاردهم كرد و باعث شد نايب قهرمان ليگ سيزدهم، 
تا ميانه هاي جدول ســقوط كند. او اما بعد از يك سال بازي در 
قطر و يك سال پشت خط ماندن از سوي برانكو به پرسپوليس 
برگشت و االن كلي عزت و احترام دارد. در نتيجه كنعاني و شجاع 
خليل زاده هم مي توانند برگردند، درســت مثل وحيد اميري، 

مهدي ترابي، فرشاد احمدزاده، سروش رفيعي و ديگران!

متریکا

تيم استقالل طي يك دهه اخير 7بار به 

نيمه نهايي جام حذفي رســيده و در اين 05
زمينه ركورددار اســت. از سال 1391تا 
1400اســتقاللي  ها 7بار و فوالد 2بار در 
نيمه نهايي حاضر بوده اند. استقالل سال97در يك هشتم به سايپا باخت 
و حذف شد، ســال95در يك چهارم نهايي مغلوب نفت تهران شد و 
سال93هم در يك چهارم به ذوب آهن باخت. به جز اين 3سال آبي ها 
در تمامي ادوار دهه90در نيمه نهايي حاضر بوده اند و طي اين حضورها 
5بار هم به فينال رسيده اند تا از اين لحاظ هم ركورددار باشند. برخالف 
استقالل كه در اين دهه 5بار فيناليســت جام حذفي بوده، فوالد در 
عمرش به فينال اين جام نرسيده بود و امشــب براي نخستين بار در 

فينال به ميدان مي رود.

در كل تاريخ جام حذفي هم اســتقالل با 

13حضور در فينال ركورددار اســت. از 13
نخســتين دوره ايــن رقابت هــا در 
سال1355تا آخرين دوره آن كه امشب با 
فينال استقالل و فوالد به پايان مي رسد، آبي ها 13بار در فينال حاضر 
بوده اند. از اين تعداد، 7فينال با برتري و قهرماني اســتقالل به پايان 
رسيده و 5فينال هم با شكست اين تيم همراه بوده است. آبي پوشان 
نخســتين بــار در جام حذفي 57-56بــه فينال رســيدند و در روز 
12تيرماه57با برتري مقابل هما به عنوان قهرماني رســيدند. آخرين 
فينال آبي پوشان هم همين فصل قبل مقابل تراكتور برگزار شد كه تيم 
فرهاد مجيدي در آن ميدان 3بر2شكست خورد و دستش از قهرماني 
كوتاه ماند. آخرين قهرماني استقالل ســال97با هدايت وينفرد شفر 

به دست آمده است.

سپاهان اصفهان، شــاهين اهواز و سايپا 

تهران 3تيمي هستند كه هر بار به فينال 04
جام حذفي رسيده اند قهرمان شده اند. از 
اين جمع، ســپاهان با حضور در 4فينال 
ركورددار است و ركورد صددرصد پيروزي اين تيم در فينال ها ارزش 
بيشتري پيدا مي كند. 2 تيم ديگر فقط يك بار به فينال رسيده و همان 
يك بار هم قهرمان شده اند. سپاهان در سال هاي 83، 85، 86و 92به 
فينال رسيد و هر 4بار هم پيروز شد. استقالل و صبا هر كدام يك بار در 
فينال به سپاهان باخته اند و پرســپوليس هم 2 بار در فينال حذفي با 
زردپوشان اصفهان روبه رو شده كه هر دو بار در ضربات پنالتي شكست 
خورده است. جالب اينكه پرسپوليس از 8فينال عمرش فقط همين 2 

فينالي را باخته كه حريفش سپاهان بوده است.

نجات يك فصل با يك جام
 مجيدي اين فصل را با فوالد شروع كرد و با فوالد هم تمام مي كند؛ او در نخستين بازي اش

 همراه استقالل نكونام را يك بر صفر برد و امشب هم دنبال تكرار همان نتيجه است
فينال رقابت هاي جام حذفــي فوتبال ايران در فصــل 1400-1399 از 
ساعت20:30  امشب در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار مي شود. در اين 
بازي 2تيم استقالل از تهران و فوالد از خوزستان به مصاف هم مي روند تا با 
مشخص شدن چهره قهرمان جام حذفي، فصل طوالني فوتبال ايران باالخره 

به پايان برسد و تيم ها براي آغاز فصل بعدي آماده شوند.

   پايان يك مسير سخت
استقالل در جام حذفي امسال قرعه بسيار سختي داشت و تنها تيمي بود كه 
همه رقبايش ليگ برتري بودند. آبي ها با غلبه بر پيكان، ذوب آهن، پرسپوليس 
و گل گهر به اين فينال رســيده اند و در فينال هم با فوالد بازي مي كنند تا از 
5حريف آنها در راه قهرماني، 4تيم از نيمه باالي جدول ليگ برتر آمده باشند. 
در مقابل فوالدي ها در يك هشتم و نيمه نهايي با حريفاني از ليگ يك روبه رو 
شدند و فقط با غلبه بر 2تيم ليگ برتري يعني ماشين سازي و سپاهان به 
فينال راه پيدا كردند. فوالد در يك  چهارم با ضربات پنالتي سپاهان را برد 
و استقالل هم در همين مرحله كارش به ضربات پنالتي كشيد و توانست 
پرسپوليس را حذف كند. اســتقالل با 6گل زده و 3گل خورده به فينال 
رسيده اما فوالد با آماري بهتر يعني 8گل زده و 2گل خورده پا به اين مرحله 
گذاشته است. فوالد اين آمار را مديون ماشين سازي است كه در بازي اول 
3گل از اين تيم دريافت كرد. هر 3گل فوالد را در آن بازي لوسيانو پريرا زد كه 
از قضا فقط همان 3گل را زده و در ساير بازي هاي حذفي گلي به ثمر نرسانده 
است. نكته جالب درباره استقالل اين است كه اين تيم به جز پرسپوليس در 
مقابل ســاير حريفانش در اين جام گل خورده و تنها كلين شيت آبي ها در 
جام حذفي مربوط به همان داربي 120دقيقه اي مقابل پرسپوليس است.

   جواد و فرهاد؛ شروع و پايان
مصاف اســتقالل و فوالد از لحاظ تقابل و رقابــت نيمكت هاي 2تيم هم 
دوئلي حســاس و حيثيتي اســت. مجيدي و نكونام زماني در استقالل 

همبازي بودند و در آخرين قهرماني استقالل در ليگ برتر )سال92( 
هر دو با هم حضور داشــتند. بعدها رابطه اين دو نفر  چندان خوب 

نبود و اخيرا هم دو طرف مصاحبه هــاي كنايه آميزي عليه يكديگر 
داشته اند. هر دوي اين مربيان خيلي دوســت دارند با شكست دادن 

رقيب به قهرماني برسند. مجيدي اگر اين جام را ببرد، جايش را روي 
نيمكت اســتقالل براي فصل آينده هم تثبيت مي كند اما اگر شكست 
بخورد، همين جواد نكونام مي  تواند يكي از آلترناتيوهاي جدي او تلقي 
شود. جالب اينكه فرهاد مجيدي در اين فصل به محض اينكه به استقالل 
پا گذاشت، نخستين بازي اش مقابل همين فوالد و نكونام بود كه يك بر 

صفر پيروز شد.

   گل اول يعني قهرماني؟
اگر يكي از اين دو تيم در فينال گل اول را بخورد، توانايي برگشتن به بازي 
را خواهد داشــت يا خير؟ در اين زمينه آمار 2تيم در جام حذفي امسال 
مساوي اســت. هر دو تيم فقط يك بار از حريف عقب افتاده اند و هر دو تيم 
موفق به كام بك شده اند. اما در بازي هاي ليگ برتر هر دو تيم آمار ضعيفي 
در اين زمينه دارند و البته آمار فوالدي ها كمي ضعيف تر بوده است. فوالد در 
اين فصل 9بار گل اول بازي را خورد و در اين 9بازي فقط يك بار پيروز شد. 
تيم نكونام با 5باخت در اين 9بازي عمال نصف بيشــتر بازي ها را باخت و در 
3مسابقه هم به نتيجه مساوي رسيد. استقالل هم در 9مسابقه اي كه گل اول 
را خورد 5بار باخت اما در 4بازي ديگر آمار اين تيم 2برد و 2مساوي بوده است.

   3استقاللي محروم اند
در بازي هاي نيمه نهايي تنها تيمي كه بازيكن محروم داشــت، فوالد بود كه از 
حضور احمدزاده و ساســان انصاري محروم بود. در عــوض در فينال فوالد هيچ 
محرومي ندارد و اين استقالل است كه از حضور حســيني و دانشگر در زمين و 

فرهاد مجيدي روي نيمكت محروم است.

امير قلعه نويي موفق ترين سرمربي تاريخ ليگ برتر 
و البته موفق ترين ســرمربي استقالل در اين دوران 
اســت، اما حضور او در تيم هاي ديگــر و تقابلش با 
استقالل، هميشــه حاشــيه هايي به دنبال داشته 
اســت. امير در ليگ هفتم به عنوان ســرمربي مس 
كرمان موفق به شكست استقالل شد و همان روز از 
او تصويري به جا ماند كه تا سال ها محل بحث بود. 
سرمربي وقت مس در شادي ناشي از اين موفقيت 
مشتش را گره كرده بود و خيلي از هواداران استقالل 
از اين موضوع ناراحت شدند. با اين حال او به استقالل 
برگشــت و باز هم موفقيت هايش را تكرار كرد. در 
نتيجه به نفع همه بود كه موضوع مشت گره كرده را 
فراموش كنند. حاال اما قلعه نويي به عنوان سرمربي 

گل گهر، مصاحبه آتشيني عليه استقالل انجام داده 
و هر 4 پيروزي اخير فرهــاد مجيدي برابر خودش 
را )به عنوان سرمربي ســپاهان و گل گهر( ناشي از 
اشتباهات داوري دانسته است. مصاحبه بسيار تند 
و خشــمگينانه قلعه نويي، اغلب هواداران استقالل 
را شــوكه كرده و اينطور به نظر مي رسد كه داستان 
بازگشــت احتمالي او به اين تيــم در آينده را براي 
هميشه تمام كرده است. در روزگار بعد از مشت هاي 
گره كرده، اميــر هنوز جوان و موفق بود و مي شــد 
قهرماني را با او تضمين كرد، اما حاال ديگر سال هاست 
كه اين مربي جام نمي گيرد و شــايد ديگر نمي ارزد 
كه با اين بغــض فروخورده، او را بــه نيمكت آبي ها 

برگردانند.

از مشت گره كرده تا زبان آتشين
داستان قلعه نويي و استقالل براي هميشه تمام شد

كريم، كليدي است
 اهميت ادامه حضور باقري در 

پرسپوليس

با پايان ليگ بيســتم قرارداد كريــم باقري هم با 
پرســپوليس تمام شــده و ايــن روزهــا حرف و 
حديث هاي زيــادي در مورد آينــده او به گوش 
مي رســد. از يك طرف گفته مي شود شايد باقري 
تصميم بگيــرد به صــورت قطعــي در تيم ملي 
به كارش ادامه بدهد و از ســوي ديگــر اخباري 
مبني بر توافق اوليه او با سرخپوشــان براي ادامه 
همكاري در رســانه ها منتشر شــده است. شايد 
االن هواداران پرســپوليس بيشــتر نگران تمديد 
قرارداد با بازيكنان مهــم و نيز جذب نفرات جديد 
باشند، اما ادامه حضور باقري در اين تيم هم جنبه 
كليدي دارد. كريم در اين ســال ها يكي از اركان 
موفقيت پرسپوليس بوده و نبايد در مورد نقش او 
دچار ساده انگاري شــويم. بسياري از حاشيه هاي 
سرخپوشــان را باقري جمع كرده و چه بسا اگر او 

نبود، يك سرباز ناخلف كل تيم را زمين مي زد.
كريم چهره معتمد هواداران و ســرمربيان است و 
بازيكنان هم به خوبي از اين مسئله باخبر هستند. 
او به دليل اينكه شــرايط مطلوب جســماني اش 

را حفظ كرده، ايــن توانايي را دارد كــه پا به پاي 
نفرات تيم بــدود. به همين دليل هــم نزديك به 
بازيكنان است و از اسرار و داستان هاي آنان اطالع 
دارد. به واسطه همين اشــراف هم بود كه نفراتي 
مثل پيام صادقيان و رامين رضاييان ســر بزنگاه 
تاديب شدند و گذشت زمان هم نشان داد تصميم 
كادرفني در مورد آنها درست بوده است. در غياب 
باقري، شــايد بانيــان بي نظمي در پرســپوليس 
با خيال راحت كارشــان را مي كردنــد و اين تيم 
نمي توانســت در موقعيت درخشــان كنوني قرار 
بگيرد. از همه اينها كه بگذريم، باقري دســتياري 
بدون چشمداشت به صندلي سرمربي است؛ آنچه 
در فوتبال ايران »كيميا« تلقي مي شــود. معموال 
دستياران پس از مدتي سوداي سرمربيگري دارند. 
نه اينكه اين مسئله به خودي خود بد باشد؛ موضوع 
وقتي خطرناك مي شــود كه كمك مربيان دنبال 
شيوه هاي نامشروع براي رسيدن به قدرت مي روند. 
آقا كريم اما از همه اين داستان ها فارغ است و حد 
و حدود خودش را خوب مي داند. او وزنه اعتباري و 
انضباطي نيمكت پرسپوليس است و اگر اين تيم با 
اين همه ستاره و جام به ندرت دچار حاشيه شده، 
بخشي از داســتان در حضور باقري ريشه داشته 
است. بنابراين تمديد قرارداد او براي پرسپوليس 
كليدي است و شايد اگر اتفاقي جز اين رخ بدهد، 

سرخ ها در آينده پشيمان شوند.



19
2 3 0 2 3 6 0 2    یکشنبه 17مرداد 1400   شماره 8287 

ور|
ك پ

د ني
اوي

|ج
س

  عك
   

ح|
صال

ام 
فرز
س|

  عك
   

واه|
ر خ

 خي
ين

حس
ير 

س|ام
  عك

   

كاروان المپيك ايران در آخرين روز رقابت ها و در آخرين رشــته اي كه 
شركت داشت يك مدال طالي ديگر به اندوخته اش اضافه كرد. اما مدال 
طالي ســجاد  گنج زاده تنها مدال المپيكي بود كه در لحظه كسب آن 
شادي نكرديم. درســت در لحظاتي كه داوران حكم به پيروزي سجاد و 
قهرماني او دادند ما نگران سالمتي اين ورزشــكار بوديم و طال برايمان 
ارزش چنداني نداشت. ما منتظر خبري از توكيو بوديم كه سالمتي سجاد 

را تأييد كند و باالخره ژاپني ها اين خبر را به ما دادند.
عصر ديــروز در فينال مســابقات كاراتــه وزن 75+كيلوگــرم اتفاق 
غيرمنتظره اي رخ داد. ســجاد گنج زاده كه به نخستين فينال المپيكي 
كاراته رسيده بود، با حمدي از عربستان براي مدال طال مبارزه مي كرد. 
حمدي در مرحله گروهي با سجاد مســاوي كرده بود و پشت سر سجاد 
به عنوان نفر دوم به فينال رفته بود. مي دانستيم كه حمدي به گربه سياه 
سجاد معروف است. سجاد در ضربدري حريف كانادايي اش را برده بود و 
حمدي حريف ژاپني را شكست داده بود. حضور در فينال يك مدال ديگر 

را براي ايران و عربستان قطعي كرده بود اما جنگ سر طال بود. 
حمدي در ابتدا 4 بر يك جلو افتاد. او تالش مي كرد امتياز از دست ندهد و 

سجاد خودش را به آب و آتش زده بود تا جبران كند. درحالي كه 2دقيقه و 
10ثانيه به پايان مبارزه مانده بود، ضربه سنگين پاي حمدي به سر سجاد 
خورد و او جلوي چشمان همه ما به زمين ســقوط كرد. سجاد 10ثانيه 
فرصت داشت تا بلند شود وگرنه بازنده مبارزه مي شد. خداخدا مي كرديم، 
تا اين ثانيه ها دير به پايان برسند اما 10ثانيه كه تمام شد، نگراني بيشتر 
شد. دست به دامان خدا شديم، طال و نقره از يادمان رفت، برايمان فقط 
ســجاد مهم بود: »خدا كند به هوش بيايد.« برانكارد ســجاد را از روي 
تاتامي برد، اما شور داوران به نفع او شد. ضربه حمدي سنگين تر از قوانين 
مسابقه بود، او اخراج شد و طال را به سجاد دادند. اگر كاراته كاي عربستاني 
پيروز مي شد نخستين مدال طالي عربستان را در المپيك كسب مي كرد 
اما اين اتفاق براي او رخ نداد و طال نصيب ايران شد. ولي در آن لحظات 
طال چه ارزشي داشت. در توكيو خبرنگاران و همراهان كاروان، پشت در 
انتظار مي كشيدند تا خبر خوبي از سجاد بشنوند و ما در تهران گوشمان 
به توكيو بود. تا اينكه خبر خوب از توكيو رسيد: »سجاد به هوش آمد.« 
دقايقي بعد شهرام هروي، سرمربي تيم جلوي دوربين خبرنگاران حاضر 
شد و با اطمينان گفت: »حالش خوب است، نگرانش نباشيد.« بهترين 

صحنه ديروز كه صحنه پاياني المپيك توكيو براي ايران محسوب مي شد، 
لحظه اي بود كه سجاد را روي سكو ديديم، با مدال طال بر گردنش.

   سهم مربي از طال 
سجاد گنج زاده در مرحله گروهي وسيچ از كرواسي را 3 بر يك برد و در 
مبارزه دوم مقابل حمدي از عربســتان صفر-صفر مساوي كرد. سپس 
برايان اير از آمريكا را 6 بر صفر شكست داد و گايسينسكي از كانادا را هم 2 
بر يك برد و به عنوان صدرنشين به مرحله  نيمه نهايي رفت. سجاد در اين 
مرحله اوگور آكتاش از تركيه را 2-2 شكست داد و فيناليست شد. اين 
در حالي بود كه سجاد با دست مصدوم مبارزه مي كرد و با وجود همين 
مصدوميت تا فينال رقابت ها پيش رفت. شهرام هروي، مربي تيم ملي به 
 اندازه 3امتياز در پيروزي هاي سجاد ســهم داشت. كارت او در مبارزه با 
كاراته كاي كانادايي 2امتياز به سجاد داد. در مبارزه با حريف تركيه اي هم 
داوران با تأييد اعتراض هروي، يك امتياز به سجاد دادند. اما در مبارزات 
حميده عباسعلي و ســارا بهمنيار خيلي ها افسوس جاي خالي هروي را 

كنار تاتامي را خوردند.

آخرين طال، روي برانكارد!
سجاد گنج زاده در فينال با ضربه سنگين حريف عربستاني از هوش رفت اما توانست مدال طالي كاراته المپيك را بگيرد 

خوشحالم كه نگاه ها به قايقراني تغيير كرد
نازنين ماليي با مقام يازدهم المپيك و حضور در فينالB فراتر از انتظار ظاهر شد؛ او در گفت وگو با همشهري از شرايط 

سخت و كمبود امكانات در رشته اش مي گويد 

اشك و خون به جاي مدال
 حميده عباسعلي مصدوم شد و نتوانست
 به مدال كاراته بازي هاي المپيك برسد 

قرار بود مدال بگيرد اما چيزي كه از او و المپيك توكيو در يادها ماند، اشــك هايش بود و درد و 
رنجي كه تحمل كرد. اول ضربه اي كه به صورتش خورد، دهانش را پر از خون كرد و بعد لگدي 
كه به پايش خورد، حســرت يك مدال ديگر را به دل او و ما گذاشت. حميده عباسعلي، آخرين 
دختر ورزشــكار ايران در المپيك بود كه ديروز از دور بازي هاي المپيك توكيو حذف شــد. او 
كه در وزن 61+ كيلوگرم مبارزه مي كرد، ماتوب از الجزاير را 4بر صفر برد و در مبارزه دوم 4بر 
صفر به كوئرچي سوئيسي باخت. با پيروزي 9بر 7مقابل عبدالعزيز مصري، حميده به صعود به 
مرحله ضربدري اميدوار شــد اما يك اتفاق بد در مبارزه آخر همه  چيز را به هم ريخت. حميده 
بايد گانگ لي از چين را شكست مي داد اما مصدوم شد و خاطره تلخ 2سال پيش را دوباره براي 
همه زنده كرد. عباسعلي در مسابقات انتخابي المپيك بود كه رباط صليبي پاره كرد. اين اتفاق 
اســفندماه 1398افتاد و با توجه به اينكه چند ماه بعد بازي هاي المپيك برگزار مي شد، حضور 
او در توكيو بعيد به نظر مي رسيد. كرونا كه آمد و بازي ها كه به تعويق افتاد، تنها خوشحالي اين 
بود كه عباسعلي به المپيك مي رسد. پايش را جراحي كرد و با تمرينات ويژه و فيزيوتراپي براي 
المپيك آماده شد. آمادگي اش در حدي بود كه به مدال گرفتن اميدوار شد. اما ديروز روي تاتامي 
همه  چيز براي او تلخ شــد. گانگ لي با يك ضربه دهان حميده را پر از خون كرد. اما اين آسيب 
خيلي جدي نبود. مبارزه 5بر 3به ســود حريف چيني بود كه حميده چرخيد تا ضربه  بزند اما 
روي همان پايي فرود آمد كه قبال آسيب ديده بود. درد كه روي چهره حميده نشست، دل همه 
ريخت. نگراني ها به جا بود، پاي حميده دوباره آســيب ديد. او با همان پا به مبارزه ادامه داد و 
حتي يك امتياز هم گرفت. اما در ثانيه هاي پاياني قدرت مبارزه نداشت و حريف 8بر 4به پيروزي 
رسيد. عباسعلي با اشــك از تاتامي بيرون آمد و دقايقي بعد به كلينيك دهكده بازي ها منتقل 
شد تا درمان شود. تشخيص پزشكان دهكده اين بود كه پاي چپ عباسعلي مشكوك به پارگي 
رباط  (ACL( و آسيب ديدگي استخوان درشت ني اســت. تمامي اين اتفاقات در حالي رخ داد 
كه عبدالعزيز مصري كه در مرحله گروهي مغلوب عباسعلي شده بود، درنهايت با شكست دادن 
حريف آذربايجاني در فينال، مدال طالي وزن 61+ كيلوگرم را به دست آورد تا حسرت كاراته 

زنان ايران بيشتر و بيشتر شود.

گنج زاده: از حريف عربستاني عذرخواهي كردم
سجاد گنج زاده از مدل مدال گرفتنش ناراحت است: »پيش پزشكان بودم كه مربي ام گفت اول شدي. 
ناراحتم كه به اين شكل مدال گرفتم. هر ورزشكاري دوست دارد مسابقه اش با پيروزي تمام شود. از 
لحظه برخورد ضربه چيزي را به ياد ندارم و فقط سردردش با من مانده است.« ضربه اي كه كاراته كاي 

عربستان به او زد، سنگين بود. انتظار مي رفت كه او از گنج زاده عذرخواهي كند اما برنده مدال طال 
اين كار را انجام داده: »در رختكن من از ورزشكار عربستاني عذرخواهي كردم. او مسابقه را جلو بود.« 
او مدالش را به مردم ايران تقديم كرد: »مدالم را به مردم خوزستان، همه مردم ايران، به دوست خوبم 
بهمن عسگري و جامعه كاراته تقديم مي كنم. از آقاي هروي هم خيلي تشكر مي كنم چون از جان خود 
مايه گذاشت تا اين مدال به دست بيايد.« عسگري شانس مدال المپيك بود اما به دليل مصرف داروي 

پزشكي، دوپينگش مثبت شد.

 ليلي خرسند| المپيك توكيو به آخر رسيد بدون اينكه براي زنان ايران مدالي 
داشته باشد. نه در تكواندو و نه در كاراته كه شانس مدال بودند، كسي روي 
ســكو نرفت اما در قايقراني يك اتفاق مهم براي زنان ايران رخ داد. نازنين 
ماليي هرچند جايي بين مدال آوران ندارد اما اســم او در تاريخ ورزش ثبت 
شده است. نازنين در قايق روئينگ يازدهم شد و در فينالB پارو زد. همين 
كه بعد از مسابقه رئيس كميته بين المللي المپيك او را صدا مي كند و حضوري 
تبريك مي گويد، يعني كار مهمي كرده است. براي ديدن بزرگي كار نازنين 
بايد از توكيو به تهران آمد و تمرينات او را ديد؛ تمريناتي با قايق غيراستاندارد 
و در پيست غيراستاندارد. او بعد از بازگشت از اين رقابت سخت، در گفت وگو 

با همشهري از شرايط سخت تيم ملي ايران مي گويد.

    المپيك چطور بود؟ همان چيزي كه تصور مي كردي؟
چيزهاي متفاوتي از المپيك شنيده بودم. آن شور و شوقي كه بايد در افتتاحيه باشد 
و مو به تنت سيخ كند، نبود. در دهكده كه مدام در حال تست  دادن بوديم و استرس 
اين را داشتيم كه كرونا نگيريم. 200نفر كرونا گرفته بودند و نمي خواستيم ما هم 

بگيريم و از مسابقه جا بمانيم.

    در توكيو گفتي فراتر از برنامه ريزي نتيجه گرفتي. واقعا به فينال
B فكر نكرده بودي يا اينكه شرايط آنجا تغييركرد؟

قبل از المپيك به اين فكر كرده بودم كه بروم و يك كار خاص و متفاوت انجام بدهم. 
با توجه به شرايط كرونا، مسابقات، اردوهايي كه بايد مي رفتيم و نرفتيم و امكاناتي 
كه براي تمرين نداشتيم، استرس اين را داشتم كه در المپيك چه اتفاقي مي افتد. 
يك روز قبل از پرواز در تســت گيري ركورد زدم. انتظار اين بود كه من به فينال

D بروم. بعد از اين ركورد و 2 جلســه تمرين در توكيو، حضور در فينالC قطعي 
به نظر مي رسيد. به نيمه نهايي كه صعود كردم، فينالC قطعي بود. قبل از مسابقه 
نيمه  نهايي مربي ام آقاي فرزام حرف خوبي زد؛ گفت بدون ترس جلو برو، فينالي را 
كه مي خواستي به دست آوردي، براي باالتر از آن بجنگ. اگر حذف مي شدم يكي 
از 18نفر مي شدم و اگر باال مي رفتم مي شــدم جزو 12نفر اول. بايد تمام خودم را 

مي گذاشتم و اين كار را كردم و به فينالB رفتم.

    وقتي حضورت در فينالC قطعي شد، يك كار مهم انجام دادي. 

چطور انگيزه ات را براي ادامه حفظ كردي؟
انگيزه ام باال بود. 6نفر فينالA و 4نفر فينالB فاصله هايشــان نزديك به هم بود. 
رسيدن به آنها امكان پذير است ولي زمان و تجربه مي خواهد. سن آنها از من بيشتر 
است و دوره هاي زيادي از المپيك و جهاني را ديده اند. بيشتر آنها 32سال به باال 
سن دارند. قايقران ايرلندي 40سالش است. من 29سالم است و 14 سال است كه 
عضو تيم ملي هستم. اگر در مســابقات جهاني شركت مي كردم، تجربه بيشتري 
داشــتم و به نتايج بهتري مي رســيدم. من وقتي به مسابقات آســيايي مي روم، 
مي گويم 3طال دارم و طالي چهارم هم مال من است. آنهايي كه در المپيك مدال 

دارند، با همين اعتمادبه نفس مسابقه را شروع مي كنند.

    ســن و تجربه ات مي تواند باال برود اما توان رقابت با آنها را هم 
داري؟

من سبك وزن هستم و ده پانزده كيلو از همه سبك تر بودم. اگر قرار باشد در دوره 
بعدي المپيك شــركت كنم، نياز دارم كه حجم عضله ها و وزنــم را باال ببرم. اگر 
رقيبان من يك پارو مي زدند، من بايد 2 پارو مي زدم. يك سال نبايد مسابقه بدهم 

و روي حجم گيري و باال بردن قدرت وقت بگذارم.

    اما سال آينده بازي هاي آسيايي داريم.
در اين بازي ها مجبورم هم در سبك وزن شركت كنم و هم سنگين وزن و نمي توانم 
وزنم را باال ببرم. 2سال بعد مي توانم مســابقات قهرماني آسيا را شركت نكنم و با 

وزن گيري براي 2024 پاريس آماده شوم. بايد شش  هفت كيلو وزن اضافه كنم.

    در توكيو از نداشــتن جليقه يخ حرف زدي و مسئوالن ناراحت 
شدند. غير از اين، تفاوت تو با 10نفر اولي كه در آب بودند در چه بود؟

جليقه يخ را مثال زدم وگرنه اصال جليقه مسئله مهمي نيست. ما مسائل مهم تري 
داريم. ما پيست و قايق مي خواهيم. در المپيك استرس اين را داشتم كه هزارمتر 
دوم را چطور بايد پارو بزنم و چطور با قايقم هماهنگ شــوم. قبل از كرونا از چين 
قايق خريديم. فروردين و  ارديبهشت ســال1399 قايق ها يك ماهه از چين به 
ايران رسيدند اما از آن تاريخ هنوز در گمرك جنوب كشورمان مانده اند! گمرك 
قايق هاي ما را در ليســت اجناس لوكس گذاشته اســت! اين قايق ها شخصي 
نيست، بوگاتي و المبورگيني هم نيست، قايق تيم ملي است. طول قايق 10متر 

است، درياچه مخصوص نياز دارد، نمي شــود آن را با ماشين شخصي همه جا برد. 
اگر من به المپيك مي روم به عنوان نماينده كشورم مي روم. مسئوالن گمرك هم 
بايد اين نگاه را داشته باشــند كه اين قايق براي نازنين و فدراسيون نيست، براي 

مردم كشور است.

    وزارت ورزش و كميته ملي المپيك پيگير نشدند؟
همه پيگير شدند، نامه دادند ولي نشد. اين قايقي كه در گمرك است، دقيقا همان 
قايقي است كه در مسابقات از كمپاني اش ســفارش مي دهيم. قايق من زمين تا 

آسمان با اين قايق متفاوت است.

  گفتي پيست استاندارد هم نداريم.
موقعي كه درياچه آزادي را مي ساختند، قايق روئينگ نداشتيم، به خاطر كاياك 
هزارمتر ساختند. اگر آن موقع روئينگ بود، حتما پيست 2كيلومتر مي ساختند. 
چهارده پانزده سال است كه روئينگ داريم و از همان سال اول وارد المپيك شديم، 
اما هيچ وقت كسي توجه نكرد كه ما پيست نداريم. تيم هاي آسيايي فول امكانات 

هستند اما ما در آسيا حرف اول را مي زنيم.

    با يازدهمي المپيك هم ديده نمي شويد؟
فعال كه كمي ديده  شــده ايم. هم مردم موج مثبت دادند و هم برايم خوشايند بود 

كه مسئوالن در دو ســه روز به اين نتيجه 
رسيدند كه ما مي توانيم حتي روي سكو 

برويم.

    اميدوار هستي تغييري 
ايجاد شود؟

نمي دانم. اما اين را مي دانم كه در كشور هم حمايت نشوم، بقيه حمايتم مي كنند. 
توماس باخ، رئيس كميته بين المللي المپيك و رئيس فدراســيون جهاني بعد از 
مسابقه قول دادند دوباره از من حمايت كنند. من ورزشكار بورسيه اي كميته بودم 
و خوشحال بودند كه سرمايه گذاري شان نتيجه داده است. وقتي امكانات نيست، 
نه خودم مي توانم از خودم انتظاري داشته باشــم نه ديگران. من فقط نگران اين 
بودم كه روحيه ام به هم نريزد. من نمي خواستم در المپيك بين 32نفر، نفر30ام  

باشم. برايم سرافكندگي بود.

    در المپيك بعدي چه نتيجه اي راضي ات مي كند؟
بايد بتوانم رنك توكيــو را كاهش بدهم. نمي توانم قول چيــزي بدهم، همه  چيز 
بستگي به شرايط دارد. در توكيو امكانات ما در حد فينالD بود اما در فينالB پارو 

زدم. بايد در مسابقه ديد كه چه اتفاقي مي افتد.

    ســواي نتيجه، حال و هواي بازي هاي المپيك و آشــنايي با 
قايقران هاي كشورهاي مختلف چطور بود؟

قبل از مسابقه با رقيب كانادايي ام دوست شديم. بعد از مسابقه هم به هم خسته 
نباشيد گفتيم. در سطح جهاني اكثر ورزشكاران بيرون آب با هم رقابت ندارند. من 
قايقران پاراگوئه را در مقدماتي گرفتم و نتوانست به نيمه نهايي برسد اما تا آخر كنار 
هم بوديم، با هم مي خنديديم، براي من انرژي مثبت مي فرستاد و آرزوي موفقيت 

مي كرد. حتي گفت از اينكه با من آشنا شده، خوشحال است.

    وضعيت اسپانســر در قايقراني چطور اســت؟ بقيه هم مثل 
ورزشكاران ايران اسپانسري ندارند؟

براي رقباي من كه مسئله اسپانسر حل شده است. هم اسپانسر دارند و هم از طرف 
مسئوالن ورزش كشورشان حمايت مي شوند و ورزشكار نگران مسئله اي نيست.

    نازنين ماليي نگران مسئله اي است؟
يك وقت هايي بله. البته در يك ســال گذشته يكي دو شــركت و دو سه پزشك 
حمايت مان كردند. برايم خيلي مهم بود بعضي از افراد بدون نگاه تبليغاتي حامي 

ما بودند.
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چرا شما هستيد و مسي نيست؟
هواداران عصباني بارسلونا مي خواهند در نخستين فرصت از خجالت بازيكنان گرانفروش تيم شان در بيايند

احتماال در اين دو سه روز اخبار مربوط به مسي را از هر جايي كه مي شد دنبال 
كرده ايد. پيوستن او به پاري ســن ژرمن تقريبا نهايي شده. محمد الكعبي، 
خبرنگار نزديك به باشگاه فرانسوي كه هميشه پيش بيني هايش درست از آب 
درمي آيد، 8 ماه پيش توييت كرده بود »نيمار تمديد مي كند، راموس و مسي 
مي آيند.« باشگاه فرانسوي- قطري پاداشي 40ميليون يورويي براي مسي 
كنار گذاشته، پاداشي كه يك رسم است و از سوي باشگاه جديد به بازيكنان 
بزرگي تعلق مي گيرد كه به عنوان بازيكن آزاد تيمش را انتخاب مي كنند و يا 
پيش از اتمام قرارداد حاضر به تمديد نمي شوند تا رايگان راهي تيمي ديگر 
شــوند. اين همان اتفاقي اســت كه در رئال افتاد و داويد آالبا پس از انتقال 

به عنوان بازيكن آزاد به اين تيم، مبلغ هنگفتي از اين باشگاه پاداش گرفت.
درباره رقم قرارداد مسي هم روايات متفاوت است. برخي حقوق ساالنه اش 
را 35ميليون يورو و برخي منابع ديگر سالي 50ميليون در ازاي قراردادي 
2ساله به عالوه يك ســال درصورت توافق طرفين. اگر ســالي 50ميليون 
درست باشد، با احتساب پاداش 40ميليون يورويي، دستمزد ساالنه مسي 
به سالي 70ميليون مي رســد كه باز هم نســبت به چيزي كه در بارسلونا 
مي گرفت پايين تر است. او در 4سال آخر قراردادش در بارسا 555ميليون 
يورو دريافت مي كرد. قبال انگار مسي در پاريس خانه هم خريده بود. درباره 
شماره پيراهني هم كه قرار است در پاريس بپوشد اخباري منتشر شده. نيمار 
از او خواسته پيراهن شماره10را بردارد و خود اين بازيكن برزيلي مثل زماني 

كه در بارسلونا با مسي همبازي بود شماره11بپوشد اما انگار ستاره آرژانتيني 
قصد دارد پيراهن اوليه خودش در بارسا يعني شــماره19را بر تن كند. از 
سويي در واكنش به كنفرانس مطبوعاتي الپورتا كه توپ را به زمين خاوير 
تباس و الليگا انداخت، رئيس الليگا جواب داده كه قرارداد اسپانســرينگ 
جديد ربطي به حق پخش نداشــت و بارسا مي توانســت از طريق درآمد 
270ميليون يورويي آن قرارداد مســي را تمديد كند اما الپورتا تحت تأثير 
فلورنتينو پرس و پروژه سوپرليگ درحالي كه در ابتدا با اين قرارداد موافق 
بود، ناگهان با آن مخالفت كرد. به نظر مي رســد تا پس فردا يعني سه شنبه 

قرارداد ليونل مسي رسمي و نهايي شود.
 اگر پاري سن ژرمن در گذشــته اي نه چندان دور نتوانست از انتقال ستاره 
برزيلي اش به بارسلونا جلوگيري كند، در سال هاي اخير توانست انتقام بگيرد 
و بهترين بازيكن تاريخ شان و ستاره برزيلي شان -نيمار- را از چنگ شان در 
بياورد. الپورتا به دليل شرايط اقتصادي بارسا و اينكه حقوق ها 110درصد 
درآمدهاست و بيش از يك ميليارد يورو بدهي وجود دارد، از مسي خواسته 
بود 30درصد ديگــر در حقوقش تخفيف بدهد. شــايد بهتر بود فصل قبل 
اجازه مي دادند او با رقمي بين 100 تا 300 ميليون يورو جدا شود و از اين 
طريق پولي هم به باشگاه برســد و در رقم دستمزدش صرفه جويي صورت 
بگيرد. بارسا بدون مسي هم شايد همان يك جام هميشگي حذفي اسپانيا 
را مي گرفت اما حداقل از لحاظ اقتصــادي تكاني مي خورد. اتفاقاتي كه در 

روزهاي اخير افتاد، شايعاتي را هم بر سر زبان ها انداخت. اول اينكه آگوئرو 
از وضعيت فعلي ناراضي است و حس مي كند نبايد به باشگاه اعتماد مي كرد 
و براي همبازي شدن با مسي در حقوقش تخفيف مي داد. از طرفي، شنيده 
مي شود كه هواداران خشمگين و غصه دار بارسا قصد دارند در نخستين بازي 
الليگاي فصل جديد در نوكمپ يا همين امشب در ورزشگاه يوهان كرويف 
و در جام خوان گامپر از خجالت برخي بازيكنان در بيايند با اين منطق كه 
»چرا مسي نيست و شما هســتيد؟!«. اگر حقوق سالي 35ميليون يورويي 
مسي در پاريس درست باشــد، او از گريزمان در بارســا هم كمتر حقوق 
مي گيرد البته جدا از پاداش 40ميليوني خالص پيش از امضاي قرارداد. آنها 
از يك چيز ديگر هم عصباني هستند؛ چرا درست در شبي كه خوان الپورتا 
در كنفرانس مطبوعاتي اش رسما از دوران پسا مسي حرف زده، همان شب 

به كنسرت رفته و خوشگذراني كرده؟ او بايد مدتي عزادار مي ماند.
حاال با وجود تمام ايــن حرف و حديث ها پاري ســن ژرمن براي فصل تازه 
فوتبال باشــگاهي تيمي درســت كرده كه در پلي استيشن هم نمي توانيم 
بسازيم و اين همه ستاره را كنار هم قرار دهيم. در پلي استيشن و بازي مستر 
ليگ هم در سقف پرداخت دستمزد و بودجه نقل وانتقاالت محدوديتي وجود 
دارد اما در پاريس و منچستر و چلسي از اين خبرها نيست و فيرپلي مالي تنها 
براي رئال مادريد و بارسلونا و تيم هاي ايتاليايي صدق مي كند و سوگلي هاي 

يوفا در برابر قانون نسبت به باشگاه هاي ديگر برابرترند!

تنها 5روز ديگر تا آغــاز الليگا و 13 روز تا 
سري آ باقي مانده اما دو تيم بزرگ از اسپانيا 
و ايتاليا امشب در دو جام مختلف در اسپانيا 
روبه روي هم قــرار مي گيرند كه مي تواند 
تقابل هايي تماشايي باشد؛ جام سانتياگو 
برنابئو و جــام خوان گامپر كــه به نوعي 
جام شخصي دو باشــگاه بزرگ اسپانيايي 
محسوب مي شوند. امروز چند بازي دوستانه 
هم برگزار خواهد شــد ازجمله آرسنال و 
تاتنهام، نبرد دشمن هاي خوني كه از ساعت 

17:30در لندن شروع مي شود.

   سانتياگو برنابئو
جام ســانتياگو برنابئو كه معموال با دعوت يك 
تيم هر ســال پيش از فصل برگزار مي شد، سال 
قبل به دليل كرونا لغو شد اما امسال تيم ميالن 
به اســپانيا دعوت شــده كه البته اسمش جام 
سانتياگو برنابئو است ولي در ورزشگاه دوم يعني 
دي استفانو برگزار مي شود. آخرين ميهمان اين 
جام همين ميالن بود كه 2 سال قبل به اسپانيا 
آمد و 1-3باخت. اتفاق آن مســابقه اين بود كه 
راموس از مالديني تقدير كــرد و مالديني هم 
كه به عنوان مدير ميالن بــه مادريد رفته بود، از 
راموس به عنوان بهترين مدافع جهان ياد كرد. 
اين پنجميــن تقابل 2 تيم در اين جام اســت. 
2 بار ميــالن و 2 بار ميزبــان در رويارويي هاي 
پيشين برنده بوده اند. امشب دستپخت آنچلوتي 
در بازگشــت به رئال را مي بينيم، تيمي كه با 

رفتــن رامــوس و واران بــدون 
دفاع چيده شــده و يك سري 
ستاره تمام شده مثل مارسلو، 
ايسكو، بيل، آزار، وينيسيوس، 

واسكس و... در كنار چند مهره عالي مثل بنزما، 
مودريچ، كروس، كورتوا، مندي، كاسميرو و... قرار 
است فصل را آغاز كنند به اين اميد كه امباپه به 

آنها اضافه شود.

   خوان گامپر
بارســلونا در ســوگ مسي نشســته اما امشب 
طبق برنامه از پيــش تعيين شــده بايد مقابل 
يوونتوس صف آرايي كنند. شايد اگر مسي مانده 
بود، بازگشــت كريســتيانو رونالدو به نوكمپ 
مي توانســت جذابيت اين بازي را در حد فينال 
ليگ قهرمانان باال ببرد. كريستيانو در فصل قبل 
ليگ قهرمانان باز هم در اين ورزشگاه 2 گل زد. 
البته بازي ساعت24امشب در ورزشگاه دوم يعني 
يوهان كرويف برگزار مي شود. جام خوان گامپر كه 
از روي نام مؤسس اين باشگاه برداشته شده و به 
ياد او برگزار مي شود، مثل همان جام برنابئو جامي 
است كه در آن بارسلونا يك تيم را دعوت مي كند 
تا آن را شكســت دهد و باال بردن جام را جشن 
بگيرد. تنها تيم كلن موفق شده 2 بار اين جام را 
ببرد و 10 تيم ديگر هم هر كدام يك بار ازجمله 

همين يوونتوس برنده جام بوده اند.

استارت رئال و بارسا با جام هاي شخصي

جدول 8287

82
86

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي:
 1- از مراحــل ســه گانه 
زراعــت- زحمــت دادن- 

وجود دارد
2- آبكي- از آن شــكالت 

تهيه مي شود- افراطي
3- بيمــاري عفونــي حاد 
كودكان- فــراخ- از ادويه 

مخصوص غذا
4- فاكس- برودت- پهلوان 

كم حرف
5- زمســتان- صحيــح- 

اختراع ماركوني
6- دايه پيامبر اكرم)ص(- 
اجازه نامه- خودداري كردن

7- تكرار حرفي- كاركرده 
و كهنــه- بــرادر حضرت 

موسي)ع(
8- آبــزي عظيم الجثــه- 

هدايت كردن- چند رئيس
9- انگيــزه- رمــز عمليات 
طريق القدس در دفاع مقدس- 

ناشنوا
10- به صــورت عمــده- 
ورزش برفــي- صنــدوق 

حمل جسد
11- كتــاب ارزنده شــيخ 
 صــدوق در حديـــــث- 
قوم حضرت موســي)ع(- 

بدون استحكام
12- تكرار حرفــي- رهبر 

حزب- آيين هاي سنتي
13- بعضي- دستبند زنانه- 

هراس
14- گلي زيبا و خوشــبو- 
بازيگر مرد فيلم درخشش 

ابدي يك ذهن پاك- زنده
15- نوعي پارچه پشــمي 

ضخيم- همانندي- حمله
  

عمودي:
1- دعــوا و ســتيزه- از 

آتش افروزان- دوست
2- الــي آخــر- منظومــه 

فارسي سروده جامي
3- دارايــي و ثــروت- از 

نام هاي بهشت- خاشاك
4- ســخن گفتــن- تازه و 

جديد- دردناك
5- فرهنگســتان- ستاره 

دنباله دار- رطوبت
6- سيســتم عاملــي در 
كامپيوتر- خــداي هندو- 

ديسك فشرده
7- رشــته كوهي در غرب و 
جنوب ايران- سكه زر دوره 

هخامنشي- لقبي در هند
8- زميــن آماده كشــت- 

ديدني- شك و ترديد
9- جمع حس- پزشك اتاق 

عمل- قيل و قال
10- راه فرار- فرمان- نوعي 

باالپوش
11- عيد ويتنام- ستون فقرات- 

متذكر
12- ســمبل- خرگــوش عرب- 

تخلص هوشنگ ابتهاج
13- گوســفند قرباني- فالني- از 

هفت قلم آرايش قديم
14- كاپيتــان تيم ملــي فوتبال 

اسپانيا- ناپديد كردن
15- اميد بستن به خداوند- ميوه 

تصفيه كننده خون- حالي كردن

ماجلناروكحاكن
اهناويشراوگيم
ينراچدسردالو

لگشوخهماداخوك
دسسوميياوسر

راتايعلنوياتك
يدنتشاگندنباو
اعمايماهسميله
ييوشكيريبكااه
يهاتوكدبومابا

زاليماحالمي
هكييلبنحناماس
ششرسواراهممف
تيصوينديدسباي
يكدييياقاهنمد 15
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   داروي كرونا فقط با پارتي قابل تهيه شد
یك بيمار كرونایي كه باید در قرنطينه باشد؛ ضمن پرداخت 600هزار 
تومان براي تست و چندصد هزار تومان براي اسکن ریه و ویزیت و البته 
همگي با دفترچه بيمه براي تهيه داروي فاویپيراویر كل داروخانه هاي 
شهر را زیر پا گذاشتم و در نهایت به واسطه معرفي یکي از دوستان به 
داروخانه مربوطه مراجعه كردم و بدون معطلي با پرداخت دو ميليون 
چند ورق قرص تهيه كردم. ما این پارتي را داشــتيم و پولي هم براي 
پرداخت بود، تکليف آنها كه ندارند چيســت؟ چرا همه  چيز در این 
كشور به پارتي بازي و آشنا ربط دارد. چرا از پس مدیریت ساده ترین 

امور برنيامده ایم؟
احمدي از تهران 

   مابه التفاوت حقوق فروردين بازنشستگان چه شد
در گيرودار جابه جایي دولت هــا مابه التفاوت حقــوق فروردین ماه 

بازنشستگان پرداخت نشد و ما همچنان چشم به راه هستيم.
بازوند از خرم آباد 

   كمبود پاركينگ در تهران مي تواند باعث آلودگي هوا شود
اگر شهر تهران به اندازه كافي پاركينگ داشته باشد و به خصوص به 
موضوع ساخت پاركينگ هاي زیرسطحي در دستور كار قرار گيرد، 
هم از ترافيك شهر كاسته مي شــود، هم از دوردور كردن خودروها 
براي پيداكردن جاي پارك، كه خودش مســئله آالینده اي اســت. 

مسئوالن به این پيشنهادها توجه و روي آنها برنامه ریزي كنند.
معلم زاده از تهران 

   تست كرونا فقط با پرداخت پول 
با شيوع گسترده كرونا درگوشه و كنار كشور مراكزي كه به عنوان 
مراكز جامع سالمت معرفي شده اند قوانيني اجرا مي كنند كه واقعا 
تأسف بار است. حداقل در مركز شهداي كمالشهر كرج اینگونه است 
كه در یك روز تنها از 90نفر تســت مي گيرند، از هر خانواده تنها از 
یك نفر تست مي گيرند و پاسخ تســت را 5روز بعد مي دهند. من 
و همسرم كه مشــکوك به كرونا بودیم به آزمایشگاه آزاد مراجعه 
كردیم و با پرداخت 680هزارتومان تست دادیم. آیا رواست با این 
همه هزینه سنگين درمان و ســایر هزینه هاي زندگي براي تستي 
كه باید رایگان باشــد از مردم پول بگيرند یــا قوانين من درآوردي 

وسط بياورند.
اكبر از كرج

   بوستان رئيسعلي دلواري در تهرانسر غيرقابل استفاده است
بوســتان رئيســعلي دلواري در منطقه 21شــهرداري تهران واقع 
در تهرانســر تقریبا غيرقابل استفاده است. از یك ســو پيمانکاران 
ماشــين هاي خود را درون فضاي ســبز پارك مي كننــد، از طرفي 
اتاقك هاي نگهباني وسط مسيرهاي پياده روي است و از سوي دیگر 
پارك به شدت آلوده و نيازمند نظافت و نظارت است. گوشه و كنار پارك 
به عنوان سرویس بهداشتي توسط برخي افراد بي فرهنگ یا بي خانمان 
آلوده است و همه جاي پارك بوي تعفن مي دهد. از مسئوالن تقاضا 

داریم پاركي به این وسعت را براي عموم مردم قابل استفاده كنند.
مرادي از تهرانسر

   وضع افتضاح بهداشــت در پياده روهاي خيابان طبرسي 
مشهد

وضع بهداشت پياده روهاي اطراف فلکه آب و خيابان طبرسي مشهد 
مقدس بسيارزشت و آزاردهنده است. توقع مي رود مسئوالن ضمن 
توجه و تالش براي ساماندهي این وضع اسفبار طبق قانون با كساني 
كه آلودگي زیســت محيطي ایجاد و فضاي شــهر را آلوده مي كنند، 

برخورد شود.
حبيب از مشهد

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

كالهبرداري 33ميلياردي 
از سرمايه گذاران بورسي 

مردي كه به بهانه ســرمایه گذاري در بورس 
خارجــي 33ميليارد تومــان از طعمه هایش 

كالهبرداري كرده بود دستگير شد.
این مرد كه در شهرســتان فارسان در استان 
چهارمحال و بختياري فعاليت مي كرد با این 
شگرد توانست 30نفر را فریب داده و سرمایه  

آنها را به جيب بزند.
ســردار منوچهر امان اللهي، فرمانده انتظامي 
چهارمحــال و بختياري با بيــان این خبر به 
فارس گفــت: در پي وصول خبــري مبني بر 
اینکه فردي با طرح سرمایه گذاري در بورس 
یکي از كشــورهاي خارجي، اقدام به دریافت 
مبالغي بيــش از 33ميليارد تومــان از حدود 
30نفر از اهالي شهرســتان فارسان كرده ولي 
پول هاي دریافتي را به صاحبانشان برنگردانده 
است، دســتگيري متهم در دستور كار پليس 

قرار گرفت.
وي ادامه داد: مأموران پليس فتاي اســتان، 
با انجــام اقدامات فني و تخصصــي، متهم را 
شناسایي و پس از اخذ دستور قضایي، وي را در 

عملياتي غافلگيرانه دستگير كردند.
امان اللهي گفت: متهم در بازجویي ها به جرم 
كالهبــرداري اعتراف كرد و پس از تشــکيل 
پرونده جهت سير مراحل قانوني تحویل مرجع 

قضایي شد.

 انكارهاي عجيب
 يك متهم به قتل 

پسر جواني كه به اتهام قتل یکي از دوستانش 
دســتگير شــده درحالي كــه دوربين هاي 
مداربسته صحنه قتل توسط او را ضبط كرده اند 
و از سویي او با لباس هاي خونين توسط مردم 
دستگير شــده اســت مي گوید بي گناه است 
و نقشي در قتل دوســتش ندارد. به گزارش 
همشــهري، ســاعت 21جمعه به مأموران 
كالنتري 116مولوي خبر رســيد كه پســر 
جواني به دست دوستش به قتل رسيده است. 
وقتي مأموران به محل حادثه رسيدند دقایقي 
از این جنایت مي گذشت. جواني 21ساله كنار 
خيابان روي زمين افتــاده و بر اثر ضربه چاقو 
جانش را از دســت داده بود. همچنين معلوم 
شد عامل جنایت دوست اوست كه بعد از قتل 
چاقو را همانجا رها كرده و گریخته، اما كمي 
آن طرف تر توسط مردم دســتگير شده بود. 
در این شرایط  به دســتور مصطفي واحدي، 
بازپرس شعبه 11دادسراي امور جنایي متهم 
بازداشــت شــد و پيکر مقتول نيز به پزشکي 
قانوني انتقال یافت. در جریان تحقيقات اوليه 
یکي از دوستان مقتول به مأموران گفت: من 
و دوستم در خانه سرگرم پلي استيشن بودیم 
كه قاتل با او تماس گرفــت و  در خيابان قرار 
گذاشت. او گفت كه وســایل یکي از دوستان 
مشترك شان پيش اوســت و مي خواهد این 
وسایل را به دوستم تحویل دهد. برای همين 
ما با هم به نزدیکي خيابــان قيام رفتيم و او را 
دیدم. وي ادامه داد: چون من گرسنه بودم وارد 
یك ساندویچي شدم و دوستم در خيابان ماند، 
اما در كمتر از یك دقيقه ســر و صدا شنيدم و 
وقتي از ساندویچي بيرون آمدم دیدم دوستم 

روي زمين افتاده و دوست او فرار كرده است.
در همين حــال مأموران بــه بازبيني تصاویر 
دوربين هــاي مداربســته كــه در آنجا بود 
پرداختند. این تصاویر نشان مي داد كه قاتل و 
مقتول چند لحظه با یکدیگر صحبت مي كنند 
و ناگهان قاتل چاقویي از جيبش بيرون كشيده 
و با آن ضربه اي به گردن مقتول مي زند. به رغم 
این تصاویــر اما وقتي متهم تحــت بازجویي 
قرار گرفت دست داشتن در قتل را انکار كرد. 
او گفت: 9ســاله بودم كه به آلمان مهاجرت 
كردم و تا همين چند  ماه قبــل آنجا زندگي 
مي كردم اما به خاطر سرقت در آنجا دستگير و 
دیپورت شدم. باور كنيد من دوستم را به قتل 
نرســانده ام. براســاس این گزارش هم اكنون 
متهم در بازداشت به سر مي برد و تحقيقات در 

این باره ادامه دارد.

 دستگيري قاتل فراري
پس از 3ساعت محاصره در مرغداري 

 یك ماه پس از قتل هوادار یکي از سلبریتي ها در غرب 
تهران، مأموران انتظامي استان مركزي موفق شدند جنايي

او را كه در یك مرغداري پنهان شــده بود دســتگير 
كنند. در جریان این عمليــات فرمانده انتظامي اســتان  مركزي 
3ساعت به مذاكره با جوان مسلح پرداخت و سرانجام توانست او را 

براي تسليم شدن قانع كند.
به گزارش همشهري، شــامگاه هفدهم تيرماه امسال زوج جواني 
كه براي تفریح بــه ارتفاعات انتهاي بزرگراه شــهيد خرازي رفته 
بودند، در آنجا عکس سلفي گرفتند اما وقتي عکس خود را دیدند 
و روي بخشي از آن زوم كردند جســدي را دیدند كه درست پشت 
سرشــان افتاده بود. آنها همان موقع با پليس تمــاس گرفتند و با 
حضور مأموران در محل كشف جســد تحقيقات در این باره كليد 
خورد. جسد متعلق به مرد جواني بود كه لباس هاي ورزشي به تن 
داشت و با ضربات چاقو به قتل رسيده بود. وقتي مأموران به تحقيق 
ميداني پرداختند یکي از اهالي منطقه گفت چند ســاعت قبل  از 
پيداشدن جســد، خودروي پژویي را در اطراف محل حادثه دیده 
كه لکه هاي خون روي آن به چشم مي خورد. كارآگاهان جنایي در 
ادامه توانستند هویت مقتول را شناسایي كنند. تحقيقات در این باره 
ادامه داشت تا اینکه یکي از سلبریتي ها با انتشار استوري در صفحه 
شــخصي اش اعالم كرد كه یکي از هوادارانش به قتل رسيده است. 
هرچند این چهره مشــهور اعالم كرده بود كه مقتول یك روحاني 
است اما در ادامه مشخص شد كه او اشتباه كرده و مقتول فقط یك 

عکس با لباس روحانيت داشته و روحاني نبوده است.
افسران پليس در ادامه به سرنخ هایي درباره عامل این جنایت دست 
یافتند. شواهد به دست آمده حاكي از آن بود كه مقتول مدیرعامل 
یك شركت بود و چون خانواده اش در شهرستان زندگي مي كنند 
یکي از اتاق هاي شركت را تبدیل به محل استراحتش كرده و همانجا 
زندگي مي كرد. او از مدتي قبل با منشي شركت خود دچار اختالف 

شده بود و عامل جنایت نيز شوهر منشي اش بود.
وقتي زن منشي تحت بازجویي قرار گرفت درباره این جنایت گفت: 

همسرم مرد شکاكي بود و مدام به من ســوء ظن داشت. من براي 
انجام كارهاي شركت با مدیرعامل مراوداتي داشتم اما شوهرم به من 
بدگمان شده بود. من هم ناچار شدم در این باره با مدیرعامل صحبت 
كنم. اما او بعد از شــنيدن این موضوع عصباني شد و گفت شوهرم 
حق ندارد به او تهمت بزند. این زن ادامه داد: از آن روز آنها با یکدیگر 
اختالف داشتند تا اینکه با باال گرفتن اختالفات شوهرم گفت دیگر 
نباید سركار بروم. در این شرایط بود كه از رئيسم خواستم با شوهرم 
صحبت كند و بگوید كه رابطه ما كاري است. روز حادثه شوهرم و 
مدیرعامل شركت حوالي غرب تهران قرار گذاشتند تا با هم صحبت 
كنند اما بعد از آن بود كه دیگر از شوهرم خبري نشد و بعد فهميدم 
كه مدیرعامل شركت به قتل رسيده است. با وجود شناسایي قاتل و 
روشن شدن انگيزه او از ارتکاب این جنایت اما هيچ كس از مخفيگاه 
او اطالعي نداشت و معلوم نبود كجا مخفي شده است. با این حال 

تحقيقات براي دستگيري او همچنان ادامه پيدا كرد.
شامگاه 14مردادماه به مأموران انتظامي اراك خبر رسيد كه در یکي 
از روستاهاي اطراف صداي تيراندازي شنيده شده است. دقایقي از 
این خبر مي گذشت كه گروهي از مأموران براي بررسي ماجرا راهي 
این روستا شدند. آنطور كه ساكنان منطقه مي گفتند صداي شليك 
گلوله از داخل یك مرغداري شنيده مي شد اما هنوز به درستي معلوم 
نبود كه در مرغداري چه اتفاقي در حال رخ دادن اســت. در همين 
حال، مأموران در آنجا یك خودروي پژو كه آثار تصادف روي آن به 
چشم مي خورد دیدند و دقایقي بعد معلوم شد مردي مسلح داخل 
مرغداري است كه شيشه مصرف كرده و در شرایط رواني مناسبي 
نيست. در همين حال فاش شد كه او چند روز قبل در تهران مردي 
را با شليك گلوله به قتل رسانده است. در این شرایط مأموران براي 
دستگيري او وارد عمل شدند. ســردار حسن مفخمي شهرستاني، 
فرمانده انتظامي استان مركزي كه خودش را به محل حادثه رسانده 
بود درباره این ماجرا مي گوید: با توجه به وضعيت روحي قاتل مسلح، 
3 سناریو براي پليس متصور بود، نخست آنکه متهم اقدام به خودزني 
كند، یا آنکه براي فرار با مأموران انتظامي به صورت مسلحانه درگير 

شده و یا اقدام به گروگانگيري كارگر مرغداري كه در اتاقي در آنجا 
مخفي شده بود كند كه با توجه به اهميت موضوع، تالش براي خلع 

سالح و دستگيري متهم آغاز شد.
سردار مفخمي شهرستاني ادامه مي دهد: با توجه به بي نتيجه بودن 
مذاكرات تيم هاي انتظامي با فرد مســلح و براي پيشگيري از وقوع 
حادثه اي تلخ شخصا وارد عمل شدم و هدایت عمليات را در دست 
گرفتم و مذاكرات با قاتل مسلح را به صورت رودررو انجام دادم. در 
طول 3 ساعت مذاكره او حاضر نبود كه خودش را تسليم كند اما در 
ادامه او راضي شد با تحویل دادن اسلحه اش خودش را تسليم كند و 

عالوه بر كالشينکف از او 65فشنگ جنگي نيز كشف شد.
او در ادامه مي گویــد: با انتقال متهم به مقر پليــس او اعتراف كرد 
كه به علت برخي اختالفات، یك ماه قبل مردي را در تهران به قتل 
رسانده و بعد از آن به اراك فرار كرده است. به گفته این مقام انتظامي 
هم اكنون متهم در بازداشــت به ســر مي برد و قرار است وي براي 

رسيدگي به پرونده قتل به تهران منتقل شود.

زنان خوشحال عامل عصبانيت مهاجم توكيو 

عامل قتل مرد جوان در بزرگراه خرازي تهران در اراك دستگير شد

خداحافظي 
كالهبرداران تلفني با 

دستگاه عابربانك
 اگر تا كنون كالهبرداران تلفني   

به بهانه برنده شدن در قرعه كشي پيگيري
طعمه هایشــان را پاي دستگاه 
عابربانك مي كشــاندند تا حسابشــان را خالي 
كنند، حاال و با نخ نما شــدن این ترفند تکراري  
نقشه اي جدید براي سرقت از حساب هاي بانکي 
كشــيده اند. آنها دیگر طعمه هایشــان را پاي 
عابربانك نمي فرستند، بلکه كاري مي كنند كه 
افراد با دستان خودشان موجودي حسابشان را 
در اختيار كالهبرداران قرار دهند. اما ترفند تازه 

این مجرمان چگونه است؟
تــا حــاال ده هــا گــزارش از شــگرد قدیمي 
كالهبرداران تلفنــي در روزنامه همشــهري 
منتشر شــده كه پایان همه آنها رفتن طعمه ها 
پاي دستگاه عابربانك و انتقال موجودي حساب 
آنها به حسابي بود كه كالهبرداران از پشت تلفن 
به طعمه ها اعالم كرده بودند. كالهبرداران بعد 
از تماس با طعمه هایشان و با این ادعا كه »شما 
در قرعه كشي برنده  شــده اید« آنها را وسوسه 
مي كردنــد و در آخر از آنها مي خواســتند كه 
براي دریافت جایزه شــان پاي دســتگاه عابر 
بانك بروند. اما در آنجا، با شگردي كه داشتند، 
كاري مي كردنــد كه طعمه هایشــان از طریق 

همين دســتگاه عابربانك موجودي حسابشان 
را به حساب آنها واریز كنند و سرمایه شان را از 

دست بدهند. 
در خــالل ایــن گزارش ها هميشــه پليس به 
شــهروندان توصيه مي كرد كه اگر قرار اســت 
جایزه اي به حسابتان واریز شود،  نيازي نيست 
پاي دســتگاه عابربانك بروید. اگر كسي از شما 
خواست كه براي دریافت جایزه پاي عابربانك 

بروید، شك نکنيد كه كالهبردار است. 
حاال اما كالهبرداران كه فهميده اند شهروندان 
متوجــه ماجرا شــده و دیگــر فریــب آنها را 
نمي خورند، شگرد تازه اي در پيش گرفته اند كه 
دیگر الزم نيست طعمه هایشان را پاي دستگاه 

عابربانك بفرستند. 
آنها ابتدا با طعمه شــان تمــاس مي گيرند و با 
هيجان و شوري كه در لحنشان ایجاد مي كنند، 
مدعي مي شــوند كه مجري یکي از برنامه هاي 
رادیویــي یــا تلویزیونــي هســتند. همزمان 
صداهایي نيز از پشت گوشــي پخش مي شود 
كه طعمه مورد نظر باورش شــود كه تماس از 
یك اســتودیوي تلویزیوني یــا رادیویي برقرار 

شده است. 
مجري قالبي ســپس چنين مي گوید:» یکي از 

بازیگران معروف كشور مهمان برنامه ماست و 
در حضور او اقدام به قرعه كشي كردیم و شماره 
تلفن شــما به عنوان برنده قرعه كشي برنامه ما 

انتخاب شد.« 
او سپس مدعي مي شــود كه تا لحظاتي دیگر 
روي آنتــن مي رونــد و طعمه  مــورد نظر نيز 

مي تواند تلفني به مردم پيام بدهد. 
تا اینجاي كار همه چيز درســت شــبيه همان 
كالهبرداري هاي قدیمي است. اما مجري قالبي 
در ادامه به طعمــه اش مي گوید:»مي خواهيم 
جایزه نقدي را به حساب شــما واریز كنيم اما 
ابتدا باید مطمئن شویم كه شــماره متعلق به 
خودتان اســت. تا لحظاتي دیگر پيامکي براي 
شما ارســال مي شود كه شــماره شناسه واریز 
جایزه شما است. شــما باید متن این پيامك را 
براي ما بفرستيد تا مطمئن شویم كه خط تلفن 
متعلق به خودتان است و جایزه تان به حسابتان 

واریز شود.« 
فرد كالهبــردار دیگر هيچ اشــاره اي به رفتن 
پاي دســتگاه عابربانك نمي كند و همين باعث 

مي شــود كه طعمه مورد نظر باورش شود كه 
ماجرا حقيقت دارد و او واقعا برنده خوش شانس 
یك برنامه تلویزیوني یا رادیویي شده است. براي 
همين متن پيامکي را كه برایش ارســال شده 
براي تماس گيرنده مي فرســتد و دقایقي بعد 
ناگهان متوجه مي شود كه حسابش خالي شده 

است. اما این اتفاق چطور رخ می دهد؟
در حقيقت پيامکي كه براي طعمه فرســتاده 
شده، كدي اســت كه اجازه ورد به اپليکيشن 
بانکي را بــه او مي دهد. فرد كالهبــردار كه از 
قبل مشــخصات حســاب طعمه  را از او گرفته 
اســت، وارد اپليکيشن بانکي شــده و شماره 
تلفن طعمه اش را وارد مي كنــد. به این ترتيب 
كد ورود به تلفن طعمه ارسال مي شود و او نيز 
بي خبر از همه جا به تصور اینکه این كد شناسه 
واریز جایزه اش اســت آن را براي مجري قالبي 
مي فرســتد. مجري قالبي نيز با استفاده از آن 
وارد اپليکيشن بانکي مي شود و پس از آنکه رمز 
دوم اینترنتي را هم با همين شگرد از طعمه اش 
دریافت مي كند، به راحتي حساب او را خالي و 

نقشه اش را عملي مي كند. 
سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئيس پليس 
فتای تهران مي گوید: ممکن اســت شيوه های 
كالهبرداری این مجرمان متفاوت باشد اما همه 
آنها با اعالم برنده شدن مخاطبان در قرعه كشي، 
با ترفندهــای ماهرانه تمام اطالعات حســاب 
بانکی، كارت عابر بانك افراد و یا كدفعالســازی 
اپليکيشــن های بانکــی آنها را دریافــت  و با 
اســتفاده از آن اقدام به برداشت از حساب ها یا 

سوءاستفاده از این اطالعات مي كنند. 
او ادامه مي دهد: همان گونه كه به دفعات توسط 
پليس هشدار داده شده است كه به هيچ عنوان 
جهت دریافت جایزه نيازی بــه حضور در پای 
دستگاه عابربانك  نيســت، حاال نيز مي گویيم 
كه براي دریافــت جایزه به هيچ وجــه نياز به 
دادن اطالعات محرمانه كارت بانکی نيســت و 
تماس هایی كه این اطالعات را از شــهروندان 
درخواست می كنند قطعا كالهبرداري هستند.

كالهبرداران تلفني براي سرقت از 

حساب هاي بانكي طعمه هايشان به 

ترفندي تازه روي آورده اند

تبريك روز خبرنگار؟
اینکه در هر دورانــي چند خبرنــگار به عللي 
مي توانند نفوذ و موقعيتي پيــدا كنند و وضع 
اقتصادي خوبي براي خود رقــم بزنند، نباید مانع از این شــود كه 

وضعيت اقتصادي و معيشتي نامطلوب اكثر خبرنگارها را نبينيم.
خالصه اینکه اگر روز خبرنــگار را تبریك مي گویيــد و خبرنگارها 
خيلي از این تبریك استقبال نمي كنند، دليلش این است كه فشارها 
و محدودیت ها آن قدر زیاد است كه دليلي ندارد فقط همين یك روز 
خبرنگارها خوش باشند. آن روزي خبرنگارها این تبریك ها را از جان 
و دل مي پذیرند كه رسانه هاي حرفه اي رونق گرفته باشند و مخاطبان 
دوباره به سوي آنها برگشته باشند؛ روزي كه خبرنگارها بتوانند تا حد 
قابل قبولي صداي مردم باشند و دردها و گرفتاري ها و شرایط زندگي 
آنها را گزارش و منعکس كنند، روزي كه بتوانند اطالعات و آماري را 
كه براي كارهاي خود نياز دارند در دسترس داشته باشند و درهاي 
اتاق منابع خبري به رویشان باز باشد، روزي كه بتوانند عملکردهاي 
نادرست و كاستي هاي مقامات و مسئوالن را به نحوي كه منجر به از 

بين رفتن ریشه اي مشکالت مي شود بازتاب دهند.

مــرد ژاپني كه مدعي اســت با دیدن زناني كه خوشــحال 
به نظر مي رسيدند عصباني مي شده، پس از حمله خونين به 

مسافران قطاري در توكيو، 10نفر را مجروح كرد.
به گزارش همشــهري به نقل از روزنامه سانکي ژاپن، حدود 
ساعت 20:40دقيقه جمعه به وقت محلي، مردي 36ساله كه 
چاقویي بلند در دست داشت شروع به حمله به مسافران در 
یکي از واگن هاي قطاري در نزدیکي ایستگاه سيجوگاكوین 
توكيو كرد. او با ضربات چاقو 10نفر را مجروح كرد و راننده 
قطار كه با شنيدن صداي جيغ و فریاد از داخل واگن ها متوجه 
ماجرا شده بود، ترمز را كشيد و لحظاتي بعد قطار متوقف شد. 
در همين هنگام مردي كه چاقویي خون آلود در دست داشت 

از قطار بيرون پرید و روي ریل شروع به دویدن كرد.
در جریان حمله هولناك این مرد 10نفر از مسافران مجروح 
شــدند كه یکي از آنها كه دختري دانشــجو بود جراحاتش 
از بقيه بيشــتر بود. وقتي پليس و تيم هــاي امدادي راهي 

محل حادثه شــدند، مجروحان به بيمارستان انتقال یافتند 
و مســافران به محلــي امن منتقل شــدند و جســت  وجو 
براي دســتگيري فرد مهاجم شــروع شــد. درحالي كه با 
توجه بــه برگزاري مســابقات المپيك توكيــو، این حادثه 
حساســيت ویژه اي ایجاد كرده بود، تالش گسترده پليس 

براي دســتگيري مهاجم ادامه یافت تا اینکه ســاعاتي بعد 
و در نخستين ساعات روز شــنبه، مرد مهاجم وارد یکي از 
فروشگاه هاي توكيو شد و گفت كه پليس در تعقيب اوست 
و قصد دارد خود را تســليم كند. با حضور ماموران، این مرد 
بازداشت شد و درباره انگيزه اش به مأموران پليس گفت: از 
6سال پيش با دیدن زناني كه خوشحال به نظر مي رسيدند 
عصباني مي شدم و دلم مي خواست آنها را به قتل برسانم. دلم 
مي خواســت افراد زیادي را به قتل برسانم و به همين دليل 
دست به این حمله زدم. این مرد هم اكنون در بازداشت پليس 
است و گفته مي شــود كه 9نفر از مجروحان در بيمارستان 
بســتري شــده اند و یکي از آنها كه جراحت كمتري داشت 
مرخص شــده اســت. با وجود اینکه ژاپن یکي از امن ترین 
كشورهاي جهان است اما در سال هاي اخير و در نقاط مختلف 
این كشــور تعدادي حمله با چاقو به مردم صورت گرفته كه 

جان افرادي زیادي را گرفته است.

نارضايتي از قيمت پاركينگ مترو را به ايستگاه متروي صادقيه 
اطالع دهيد

روابط عمومي شركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران و حومه 
پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان پاركينگ متروي كرج قيمت هاي 
غيرمنصفانه دارد در ســتون با مردم روز نهم تيرماه پاســخ داده 
است: احتراما ضمن تشکر و قدرداني از این مسافرمحترم به اطالع 
مي رســاند هزینه پارك خودرو از رانندگان، طبق تعرفه اعالمي 
از سوي اتحادیه پاركينگ داران اســتان البرز دریافت مي گردد و 
همچنين نظارت بر نحوه فعاليت بهره برداران پاركينگ هاي مترو 
به صورت مستمر توسط كارشناسان و ناظران شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه انجام مي پذیرد. لذا درصورت داشتن سؤال، 
انتقاد و پيشنهاد و یا هرگونه نارضایتي از خدمات ارائه شده توسط 
بهره بردار پاركينگ، مراجعين محترم مي توانند با شــماره هاي 
64535364و 64535085 تماس گرفته و یا به آدرس ایستگاه 
متروي تهران)صادقيه(، ســالن بانك شهر، اتاق شماره 7مراجعه 

نمایند.

ادامه از 
صفحه اول
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با پایــان كار دولــت دوازدهم، قادر آشــنا، 
مدیر مركز هنرهــاي نمایشــي و از مدیران 
قدیمي تئاتر در نشســتي با خبرنــگاران به 
تشــریح فعاليت هاي مركز در 2ســال اخير 
پرداخت. آشنا كه تجربه مدیریت مركز را در 
دهه 80داشــت و بعد از رفتن شهرام كرمي 
بار دیگــر مدیریت مركــز را پذیرفتــه بود، 
مي گوید: »قصدي براي بازگشت نداشتم، اما 
صحبت هاي وزیر ارشاد باعث شد برگردم و این 

دوره سخت ترین دوره مدیریتم بود.«

بدهيهايانباشــتهومالياتهايداده
نشده

بدهي هاي مركز هنرهاي نمایشــي پاي ثابت 
همه دهه هاي اخير بوده است؛ از همان زمان 
كه تئاتر بودجه اي یك ميليارد و 800ميليون 
توماني داشــت تا حاال كه قادر آشــنا بودجه 
32ميليــارد توماني را بــراي تئاتري ها امضا 
كرده است. زماني كه آشــنا مدیریت مركز را 
عهده دار شد 11ميليارد و 400ميليون تومان 
بدهي وجود داشت كه بخش اعظم آن تسویه 
شده اســت. در این ميان بحث ماليات است 
كه هميشــه براي مركز مشــکل آفرین بوده 
است؛ مالياتي كه نباید باشد، اما مركز هنرهاي 
نمایشــي مجبور به پرداختش بوده و هست و 
البته بيشترین بدهي مركز هم به اداره ماليات 
است. آشــنا درباره ماليات مركز مي گوید: »از 
سال87 تا سال۹3 اداره كل هنرهاي نمایشي 

13ميليارد تومان بدهي مالياتي داشــته و تا 
سال۹۹ این بدهي مالياتي با جریمه آن حدود 
27ميليارد تومان شده است. بدهي 3ميلياردي 
به دارایي پرداخت شده و طي رایزني هاي انجام 
شــده ۹0درصد جریمه مالياتي نيز بخشيده 
شده اســت. البته از دیوان عدالت پيگير این 
ماجرا هســتيم كه بودجه ما مشمول ماليات 
نمي شــود و معافيت مالياتي و عودت ماليات 
پرداخت شده را پيگيري مي كنيم، اگر موفق 
نشویم مجبور به پراخت مابقي بدهي مالياتي و 

جریمه هایش هستيم.«

بودجهتئاتروسختيهايهزينهكرد
این مدیــر از بودجــه تئاتر مي گویــد كه در 
این ســال ها در بدبينانه تریــن حالت بودجه 
18ميليارد توماني را به تئاتر اختصاص دادند 
و در خوش بينانه ترین حالت بودجه 24ميليارد 
تومان بوده، اما هميشــه مركز بدهکار است و 
این بودجه كفاف فعاليت ها را نمي دهد. البته 
وي به این نکته هم اشاره مي كند: »اشتباه فکر 
مي شود كه بودجه اداره كل هنرهاي نمایشي 
براي كل تئاتر ایران اســت، بودجه استان ها 
متمركز در خود استان هاســت. بودجه تئاتر 
شهر تهران توسط اداره كل هنرهاي نمایشي 
تأمين مي شــود و اینگونه نيســت كه بودجه 
اداره  كل به معناي كل بودجه تئاتر ایران باشد، 
بلکه بودجه تئاتر استان ها در ادارات كل ارشاد 
استان هاست. اداره  كل به تئاتر استان ها كمك 
مالي مي كند و این مبلغ در ســال 1400، 8 

ميليارد تومان است.«
به گفته آشــنا، شــروع كرونا باعث شــد كه 

برنامه هاي مركز هنرهاي نمایشي به هم بریزد. 
به گفته وي، جمع كردن حيات و معيشت در 
این دوران بســيار ســخت بوده و هميشه هر 
تصميمي از ســوي مركز با نقد همــراه بوده 
است؛ چه زماني كه سالن هاي نمایشي را براي 
ســامتي بســتند و چه زماني كه براي ادامه 
معيشت این سالن ها باز شد. وي ادامه مي دهد: 
»در بدو ورودم به مركز 11برنامه را به صورت 
سرفصل اعام كردم و تا حد مقدور تاش بر این 
بود كه برنامه ها انجام شود و از زمان آغاز كرونا 
هم اطاعيه هایي درباره حمایت از گروه هاي 

تئاتري صادر كردیم.« 

طرحهايحمايتي
وي در بخشي از صحبت هاي خود از طرح هاي 
حمایتي گفــت و توضيحاتي درباره ســامانه 
كارا و تحفــه داد. وي یادآور مي شــود در این 
مدت 707گروه به سامانه كارا معرفي شدند و 
2۹3گروه نيز با مبلغ 7ميليارد و 600ميليون 
تومان به ســامانه تحفه معرفي شــدند. وي 
همچنين گزارشــي از اجــراي نمایش ها در 
فضاي مجــازي داد. آشــنا همچنين به یکي 
از كارهایي كه نتوانســته انجام بدهد، اشاره 
مي كند: »از همــان ابتدا مخالــف برگزاري 
جشنواره هاي مختلف تئاتري بوده و هستم و 
این نوع برگزاري جشنواره تنها هزینه متحمل 
مي كند. معتقدم 3جشــنواره براي مركز زیاد 
است و یك جشنواره بزرگ مي تواند دربردارنده 
جشنواره ها باشــد. اگر این كار صورت بگيرد، 
دبير جشنواره هم مي تواند به مدت 4سال حکم 
داشته باشد. ساماندهي جشنواره ها بسيار مهم 
است و تاشم این بود كه كار انجام شود و تا به 

حال نتوانسته ام آن را عملياتي كنم.«

حريمتئاترشهر
حریم تئاترشــهر از دیگر مواردي اســت كه 
آشــنا درباه اش توضيح مي دهد: »براي حریم 
مجموعه تئاترشــهر ابتدا با شــهردار ناحيه، 
شهردار منطقه و سپس با سازمان زیباسازي 
شــهرداري تهران و بعــد با حوزه ریاســت 
شــهرداري تهران گفت وگو و نشســت هایي 
داشــتيم كه همه موافق اجــراي طرح حریم 
مجموعه تئاترشــهر بودند. بــا وزارت ميراث 
فرهنگــي نيــز رایزني هاي الزم انجام شــد. 
همچنان پيگير این طرح هســتيم و شــاید 
این طــرح در دولت ســيزدهم اجرا شــود.« 
واكسيناســيون هنرمنــدان تئاتــري و ارائه 
كمك هزینه به دیگر اســتان ها از سوي مركز 
از دیگــر بخش هایي بود كه آشــنا درباره آن 

صحبت كرد.

نجف دریابندری در زمان حيات خود قدر ندیــد، نه اینکه در ميان عموم 
كتابخوانان فارسی زبان قدر ندیده باشــد یا در ذهن كتابخوانان حرفه ای 
زبان فارسی به عنوان یکی از قله های ترجمه فارسی جای نگرفته باشد؛ بلکه 
نهادهای رسمی هيچ گاه آن سان كه شایسته است، حق نجف دریابندری 
را ادا نکردند. بعضی روزنامه ها كه ید طوالیــی در آزردن مفاخر فرهنگی 
امروز دارند، در طول ســال های حيات او جز به طعنــه و تعریض از نجف 
سخن نگفتند.  نجف دریابندری یك بار به طور رسمی به همراه همسرش 
فهيمه راستکار به صدا و سيما آمد نه به خاطر انبوه ترجمه هایی كه انجام 
داده و شاهکارهایی كه به زبان فارسی خلق كرده است، بلکه به خاطر كتاب 
مستطاب آشپزی. قدر و منزلت كتاب مستطاب آشپزی در فرهنگ عامه 
یگانه است و جایگاه نثر درخشــان كتاب در ميان دوستداران نثر فارسی 
محفوظ است، اما چرا نجف دریابندری نباید به عنوان یکی از نویسندگان و 
مترجمان صاحب سبك امروز به صدا و سيما بياید و كتاب مستطاب آشپزی 

باید او را تنها یك بار به تلویزیون بکشاند؟ 
چرا باید زمانی به تلویزیون بياید كه بخشــی از هوشــياری اش را پس از 
چند سکته از دســت داده اســت؟ چرا نباید مترجمی در مقام و مرتبه او 
كه آنچه به فارسی خلق كرده از نقطه های كمال نثر امروز است، جایی در 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی داشته باشد؟ چرا نباید نمونه  ترجمه ها و 
نثر او در كتاب های درســی بياید؟ اما تقویم ها می گذرند و صاحبان تاریخ 
باقی می مانند و آنکه می ماند نجف دریابندری اســت و انبوه ترجمه هایی 
كه بر تارک زبان فارسی امروز می درخشند و شخصيتی كه هر چه پيش تر 
می آیيم، قدر بيشتری می یابد. شورای شهر تهران در سيصدو سومين جلسه 
خود نام شماری از شخصيت های نامدار فرهنگی را بر خيابان های تهران 
گذاشت و قرار شــد خيابان ارمغان غربی به نام نجف دریابندری و خيابان 

ارمغان شرقی به نام همسر او فهيمه راستکار بازیگر و صداپيشه ای كه صدای 
جاودانه اش به بسياری از شخصيت های سينمایی و تلویزیونی هویت دوباره 
داده، درآید. چند روزی است كه نام نجف دریابندری و فهيمه راستکار بر 
خيابان ارمغان غربی و شرقی نشسته است.  خانه نجف دریابندری و فهيمه 
راستکار در خيابان ارمغان محل حضور بسياری از شخصيت های فرهنگ و 
ادبيات و هنر معاصر بوده است؛ خانه ای كه فراتر از یك خانه است؛ جایی كه 
می تواند دیر یا زود به موزه نجف دریابندری یا خانه ترجمه فارسی تبدیل 
شود. اگر راه كســانی كه نام خيابان ارمغان را تغيير داده اند، ادامه داشته 
باشد و تغيير نام خيابان ها و معابر تهران به اسم شخصيت های بزرگ امروز 

متوقف نشود. 

سریال

خبر

خبر

دادازدودكش2
محمدحسين لطيفي از رعایت نشدن حقوق مولف در 

تلویزیون انتقاد كرد 

محمدحســين لطيفي، كارگردان ســریال »دودكش« در یادداشتي، 
اعتراض خود را نسبت به ساخت »دودكش2« بدون اجازه وي به عنوان 
صاحب اثر اعام كرد. به گزارش همشهري، لطيفي كه براي رمضان۹2 
سریال »دودكش« را كارگرداني كرد و ادامه آن با عنوان »پادري« را در 
رمضان سال۹۵ ســاخت، در یادداشتي به رعایت نشدن حق صاحب اثر 
در تلویزیون اعتراض و عنوان كرد: ساخت »دودكش2« نشانه بي توجهي 
به حقوق مولفان یك اثر تلویزیوني است. لطيفي در بخشي از یادداشت 
خود آورده است: »اگر مقصر بودم قطعاً پوزش مي خواستم از همه عزیزان 
بيننده، اما دوســتان من بدانيد كه بيش از 20شب است كه ایميل ها و 
پيام هاي گله و شکایت شما براي من مي رسد، اما صبوري كردم و هيچ 
نگفتم. خدا را شــاكرم »دودكش2« كه با همه عوامل قبلي و بي من، با 
زحمات عزیزان دست اندركار ساخته شد را دیدم و به همه آنها خدا قوت 
مي گویم. خدا قوت، اما بينندگان محترم نيك بدانيد بالغ بر 10ســال 
است كه براي احيا و قانونمند كردن قانون كپي رایت یکه و تنها در تمامي 
مجامع سياسي و قانونگذار كشور تاش كرده ام، اما غافل بودم كه تاشم 
از اساس بيهوده بود؛ چون از ماست كه بر ماســت. وقتي همه دوستان 
من چه بازیگران محترم و عزیز، دســت اندركاران پروژه و مدیر محترم 
شبکه و ریاست صدا و سيما در كنار هم این كار را بدون صاحب اصلي آن 
روي آنتن بردند، مرگ كامل و حتمي قانون كپي رایت را در ایران اعام 
كردند.« وي در ادامه یادداشت نوشته: »حسرتم نساختن فصل 3سریال 
»دودكش« - كه گویي »پادري« بچه ناخلف تلویزیون بوده و نامش شده 
فصل بي هویت در صداوسيما و شــخصيت ها و عواملش براي توليد آن 
اثر اجاره اي بوده اند- نيســت. گله من تاش بيهوده براي احياي قانون 
كپي رایت است كه دیگر پس از این اميدي بدان ندارم... عزیز گرامي من 
برزو نيك نژاد، كارگردان محترم این پروژه خود مي داند كه در روزگاري 
نه چندان دور از عزیزان درجه یك من بوده، قبل از این نيز قانون كپي رایت 
را زیر پا گذاشته و فصل دوم »ســاخت ایران« را هم بدون هيچ اجازه اي 

مکتوب انجام داده بود... . خدا قوت پهلوان نيك نژاد.«

انتحاريكهفروخت
تقابل گان با اسکورسيزي فيلم هاي ابرقهرماني را زنده كرد

نام جيمز گان كارگردان فيلم»جوخــه انتحار2« این روزها پس از اكران 
این فيلــم در آمریکا و انتقــادات وي از اظهارات مارتين اسکورســيزي 
عليه فيلم هاي ابرقهرماني، بر ســر زبان ها افتاده است. فروش این فيلم 
در آمریکا و بریتانيا بيش از 700ميليــون دالر بوده كه با توجه به هزینه 
17۵ميليــون دالري توليدش، یك پــروژه موفقيت آميز پســاكرونایي 
محسوب مي شود. جيمز گان ساخت و نگارش فيلمنامه»جوخه انتحار2« 
را با حضور تيمي از بازیگران مطرح نظيــر »مارگو رابي«، »ادریس البا«، 
»جان سنا«، »جوئل كينامن«، »سيلوستر استالونه« و »وي وال دیویس« 
عهده دار بوده است. »جيمز گان« براي ساخت دنباله »جوخه انتحار« از 
یك ســري فيلم هاي جنگي كه با موضوع جنگ جهاني دوم و نبرد عليه 
آلمان نازي ساخته شــده بودند و كتاب هاي كميك »جوخه انتحار« اثر 
»جان اوستراندر« الهام گرفته است. »جيمز گان« در »جوخه انتحار2« 
به داستان رؤیایي گروهي از مجرمان در یك شهر با ستاره مهاجم غول آسا 
به نام »استارو« پرداخته است. جيمز گان در آستانه اكران فيلم »جوخه 
انتحار2« با حضور در برنامه »شاد ناراحت گيج« شبکه »ام تي وي« دوباره 
خاطرات تنش لفظي با »مارتين اسکورسيزي« بر سر فيلم هاي ابرقهرماني 
را زنده كرد. او در اظهاراتي عجيب گفت: اسکورسيزي در سال 201۹براي 
اینکه بتواند فيلم »مرد ایرلندي« را در اذهان بيش از پيش مطرح كند، 
فيلم هاي ابرقهرماني »مارول« را آماج حمات تند و تيز خود قرار داده بود. 
او افزود: اسکورسيزي فيلم خود را در سایه فيلم هاي ابر قهرماني ساخته 
بود، بنابراین او تاش كرد توجه اذهان را به چيزي كه كمتر توجه ها به آن 
جلب شده بود، معطوف كند. جيمز گان البته در سخنان خود بر این نکته 
نيز تأكيد كرد كه »اسکورسيزي « یکي از بزرگ ترین فيلمسازاني است كه 
دنيا تا به امروز دیده، او خيلي حرف ها درباره فيلم هاي ابرقهرماني مي زند 
كه من هم ضمن مخالفت با بخشي از آنها با یك سري دیگر از این حرف ها 
موافقم. اسکورسيزي براي نخستين بار در اكتبر 2020حدود یك ماه پيش 
از آغاز انتشــار فيلم »مرد ایرلندي« توسط نتفليکس، در گفت وگویي با 
»مجله امپایر« به این نکته اشاره كرده بود كه من تاش كردم فيلم هاي 
ابرقهرماني را ببينم و از آنها لذت ببرم. اما هرچه بيشتر به این نوع فيلم ها 
فکر مي كنم بيشتر به  این نتيجه مي رسم كه آنها ربطي به سينما ندارند. 
این فيلم ها در واقع زیرمجموعه فيلم هایي كه تجربيات فيزیکي و احساسي 

انساني را به انساني دیگر منتقل مي كنند، نيستند.

آقاينيكيازدنيارفت
شاید خيلي ها برنامه هاي جنگ هفته را یادشان باشد. آیتم هاي طنزي 
كه پخش مي شد و آقاي نيکي با كيف دستي كوچکش مهمان خانه ها 
بود. امير نيکيار را كه همه به عنوان آقاي نيکي مي شناختند به خاطر 
بيماري و در نهایت سکته قلبي از دنيا رفت. به گزارش همشهري، امير 
نيکيار كه سال ها با تيپ »آقا نيکي« در آیتم هاي طنز تلویزیون حضور 
داشت، در سن 6۹ سالگي دار فاني را وداع گفت. نيکيار مدتي به عارضه 
سرطان روده مبتا بود و دیروز بر اثر ایست قلبي در بيمارستان عرفان 
درگذشــت. وي متولد1331 تهران بود و بازیگري را با تئاتر شــروع 
كرد. او با دستيار كارگرداني و طراحي صحنه در پروژه هاي تلویزیوني 
وارد صداوسيما شد. سریال هاي »قرن سرنوشــت«، »اميركبير« و 
»سلطان و شبان« ازجمله تجربياتش در زمينه دستياري كارگردان 
بود. نخستين بار كه نيکيار در تلویزیون بازي كرد در آیتم هاي برنامه 
»جنگ هفته« بود و پس از آن در »جنگ شبانه« و سایر برنامه هاي 
طنز آن زمان تلویزیون پاي ثابت آیتم هاي طنز شد. نقش و كاراكتر آقا 
نيکي، فردي ساده لوح و بهلول وار بود كه در دهه70  از وي ماندگار شد.

»كوئنتينتارانتينو«درســاختفيلمهايــشاغلباز
بازيگران،ژانرها،وقايع،داستانهاوروايتهايقديميتر
سينماييتأثيرميگيردواينژانرهاوبازيگرانراازطريق
فيلتريدرهمميآميزدتافيلمهايخالقانهايازآنهابسازد.
تارانتينوبااينشيوهتوانستهبرسينماگرانمعاصروبعداز
خودنيزتأثيربگذارد.اواكنونبهكاريمشــابهدستزده
استكهبعيداستفيلمسازانديگرازآنتقليدكنند.پس
ازآنكهتالشهايپنجسالهاودرزمينهتحقيقدربارهاخبار
واقعيوافسانههاوشايعاتپيرامونپشتپردهفيلمهاو
سينمايدهه60ميالدي،بدلكاران،سريالهايتلويزيوني
وسترنوتاريخچهباندمخوفخانوادهميسون،بهساخت
فيلم»روزيروزگاريدرهاليــوود«انجاميد،اودوبارهبه
عالقهاصليخوددرزمينهنگارشرمانازرويفيلمهاي
سينماييرجوعكرد.امااينباراورمانيازرويآخرينفيلم
خود،روزيروزگاريدرهاليوود،نگاشتهاست.اواينكتاب
رابهشيوهمنحصربهفردخودبااستفادهازفيلمبهعنوان
نقطهآغازكار،بهنگارشدرآوردهاســت.تارانتينودراين
كتاببهمسائلغيرمنتظرهازجهاتودرقالبخطوطزماني
مختلفميپردازد.اوازشخصيتهاياينفيلمكهنقشآنها
رالئوناردوديكاپريو،بردپيتومارگورابيبازيميكنند،
افسانهزداييميكند.دررمان»روزيروزگاريدرهاليوود«
تارانتينو،بهبرخيازصحنههايخالصهشــدهدرفيلمكه
اوآنهارابرايپرداختندرقالبيكاثرسينماييمناسب
نديدهبود،ماننددورانحضــورريكدالتوندرفيلمهاي
وسترناسپاگتيدرايتاليا،بيشترپرداختهشدهاست.در
اينكتاببهگذشتهوسوابقشــخصيتهاياصليفيلم
نيزبيشتراشارهشــدهوبرخيشخصيتهايحذفشده
فيلمنامههمدررمــانروزيروزگاريدرهاليوودمجال
ظهورپيداكردهاند.تارانتينواخيرادرگفتوگوييباددالين
دربارهدليلنگارشرمانيبااقتباسازفيلمروزيروزگاري
درهاليوود،تفاوتهادرشيوههايمختلفنگارشرمانبا
اقتباسازآثارسينماييوكارگردانانوفيلمنامهنويساني

كهبااقتباسازفيلمهارماننوشتهاند،سخنگفتهاست.

ازسگهايانباريتاتاريخهاليوود
تارانتينودرپاسخبهپرسشــيدربارهاينكهچطورشدبه
جزئياتداســتانفيلمروزيروزگاريدرهاليوودبهطور
گســتردهدرقالباينرمانپرداختيد؟ميگويد:درابتدا
قصدداشتمداستانفيلم»سگهايانباري«رابهدليلجنبه
جناييآندرقالبيكرمانبهنگارشدرآورم،درآنزمان
تصورميكردمكهاينكتاببالفاصلهجايخودرادرقفسه
مرتبطباآثار»جناياترازآلود«دركتابخانههابازكند.امابعد
بهايننتيجهرسيدمكهآخرينفيلميكهساختهامروزي
روزگاريدرهاليوودبودهوبهنظرممردمازفيلمخوششان
آمده.اينچشماندازخيليخوبيبراينگارشيكرماناز
اينفيلمبهمنميداد.تماماطالعاتالزمبرايتبديلاين
فيلمبهرمانراداشتم.زمانيكهدربارهموادواطالعاتالزم
صحبتميكنممنظورمفقطصحنههاييازفيلمنيســت
كهدراتاقتدوينوپيشازنمايشدرســالنهايسينما
حذفشدند.درطولپنجياششساليكهدرحالنگارش
فيلمنامهروزيروزگاريدرهاليوودبودم،بهمواردينيزدر
فيلمنامهاشارهميكردمكهميدانستمهيچگاهدرفيلماز

آنهااستفادهنخواهدشد.
يكسريازبخشهايفيلمنامهراصرفابرايشناختبيشتر
باشخصيتهايفيلمنوشــتهبودم.درواقعبخشهايياز
فيلمنامــهراماننديكدايرهالمعارفســينماييدرباره
شخصيتهايداستانفيلمنوشــتهبودم.البتهفيلمنامه
رابهگونهاينگاشــتهبودمكهزمانيكهنيازداشتمچيزي
دربارهسابقهكاري»ريك«)ريكدالتونشخصيتاصلي
فيلمبابازيلئوناردوديكاپريو(بيابم،اورادريكصحنهبا
»ماروين«)بابازيآلپاچينو(قرارميدادمو»ماروين«ازوي
دراينبارهميپرسيد.اينصحنههاييكهنميشددرفيلم
آورديابايكاثرسينماييچندانانطباقنداشتوبيشتر
برايشناختشخصيتها،بهآنهادرفيلمنامهاشارهكرده
بودمرادرنهايتدرقالبداستانرمانروزيروزگاريدر
هاليوودآوردم.درنوشتنرمانكميبيشترازخودفيلمبه
جزئياتاتفاقاتوحوادثدقتكردموبهنوعيرماندرباره

جزئياتفيلمنوشتهشدهاست.

اقتباسازنوعسوم
تارانتينودرپاسخبهسؤاليدربارهويژگيهاياقتباس
داستانيازآثارسينماييواينكهبرخيازنويسندگان
بههمهجزئياتازجملهبهتكتككلماتديالوگهايي
كههنگامفيلمديدهانددررماناقتباسيخودازروي
فيلم،اشــارهميكنندوبرخيازنويسندگاننيزحتي
فرصتديدنفيلمرانيافتهاندوبادسترسيبهفيلمنامه
رمانخودرامينويسند،ميگويد:بيشتراقتباسهاي
داستانيازفيلمهايسينمايي،زمانينوشتهشدهاندكه
اينفيلمهادرمرحلهساختياحتينخستينمراحل

ساختقرارداشتهاند.
البتهبرخيازايننويسندگانبادسترسيبهاطالعات
مربوطبهفيلمنامهكامل،رمانشــانرامينويسند.اما
اغلبآنهاتصويردرستيازاينكهفيلميكهبااقتباس
ازآنداستانشانرانوشــتهاند،ندارند.بهعنوانمثال
زمانيكه»آلندينفاستر«دربارهفيلم»بيگانه«رمان
نوشتهيچاطالعينداشتكه»بيگانه«بهچهصورت
درقالبفيلميسينماييبهتصويركشيدهخواهدشد.
تارانتينودرپاسخبهاينســؤالكهآيانويسندگاني
كهرمانهاراازرويفيلمنامهها،پيشازســاختفيلم
مينويسند،شكافهاييكهميانرمانشانبافيلموجود
داردراباتصوراتشانپرميكننديادراينبارهخودبهطور
ابتكاريافسانهپردازيميكنند؟ميگويد:دربرخياز
مواقعبلهودربرخيازمواقعخير.برخيازمواقعآنها
نويسندهديگريرابهاســتخدامخوددرميآورندتا
فيلمنامهرابهصورتيكمتنداستانيبرگرداندوسپس
خودآنهامنابعيرابهداســتاناصلياضافهميكنند.
وليدرمجموعبخشمهماقتباسداستانيازفيلمهاي
سينماييهمانبخشتبديلفيلمنامهبهمتنيدرقالب

نثرداستانياست.
دربرخــيازمواقعنيزرمانيكهبــااقتباسازيكاثر
سينمايينوشتهميشود،تفاوتبسيارفاحشوآشكاري
باخوداثرســينماييدارد.بهعنوانمثالداستانفيلم
»سيامسپتامبر1955«ساخته»جيمزبريجدز«تنهادر
يكشبانهروزميگذرداماداستانيكه»جانميناهان«،
بااقتباسازاينفيلمنوشــتهرويدادهايقبلازاين
شــبانهروزرانيزدربرميگيرد.درواقعبهرويدادهايي
كهدرفيلمبهآنهاپرداختهشدهتنهادريكسومپاياني
كتاباشارهميشود.دراقتباسداستاني»دينكانتز«
ازفيلم»خانهسرگرمكننده«ساخته»توبيهوپر«،به
رويدادهايفيلمازصفحــهصدمبهبعدكتابپرداخته

ميشود.
كانتزخوددربارهرويدادهاياينفيلمافســانهپردازي
كردهودرواقعايناقتباســيســينماييازنگاهدين
كانتزاست.آرتورهرتزوگ،مرديكهفيلم»ازدحام«با
اقتباسازكتابوينوشتهشده،نيزرمانيبااقتباساز
فيلم»اوركا«نوشتهاست.اينرمانخيليخوباست.او
دراينرمانكموبيشبهاصلداستانخودفيلماشاره
ميكند.بااينكههرآنچهدرفيلماتفاقميافتددررمان
نيزبهآناشارهشدهاماشــخصيتاصليرمان،همان
شخصيتاصليفيلمبابازي»ريچاردهريس«نيستو

بهطوركاملشخصيتديگرياست.

آنهاكهازفيلمنامه،رماننوشتند
تارانتينودرادامهدرپاسخبهسؤالدربارهاينكهچقدر
عموميتداردكهيكنويســنده-كارگردانبااقتباس
ازيكاثرسينمايي،رمانبنويسد،ميگويد:»ساموئل
فولر«)كارگردان،فيلمنامهنويسونويســندهمطرح

آمريكايي(چندينباراينكارراانجامدادهاست.
اوبااقتباسازسهياچهارتاازفيلمهايشازجمله»شماره
يكبزرگقرمز«وفيلمجنايي»بوســهعريان«،رمان

نوشتهاست.
»سيلوستراســتالونه«نيزبااقتباسازفيلم»خيابان
بهشت«،كتابيبهنگارشدرآوردهاست.»جانميليوس«
نيزبااقتباسازفيلم»بادوشير«كتابيرابهرشتهتحرير

درآوردهاست.
اماطبقمفادقرارداد»انجمننويسندگانآمريكا«اگر
قراربهاقتباسداستانيازيكاثرسينماييباشد،بايد
درابتداپيشنهادنگارشرمانازروياينفيلمبهخود

فيلمنامهنويسآناثرارائهشود.

آقا  نجف ساکن خیابان ارمغان
حرف هاي كوئنتين تارانتينو درباره اقتباس از فيلمنامه اش براي رمان

آقايكارگردانرمانمينويسد
آرشنهاوندي

مترجم

رمــانكوئنتيــنتارانتينوكهبا

اقتباسازفيلم»روزيروزگاري

درهاليوود«بهنــگارشدرآمده

واخيرابــهپرفروشترينكتاب

آمازونتبديلشــده،بهتازگي

وســطنشــر»مون«باترجمه
ت

در شفيعينســب عليرضــا

376صفحهبهفارسيبرگردانده
شدهاست.

مركزهميشهبدهكار
مدیر مركز هنرهاي نمایشي با خبرنگاران از موانع توسعه تئاتر گفت 
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تغييــرات  پيامدهــاي 
آب وهوایي فقــط به روي گزارش

و  تخریــب  و  زميــن 
آبگرفتگي خانه هــا و خيابان ها محدود 
نمي شود، بلکه زیرساخت هاي زیرزميني 
و قطارهاي شــهري نيز از آن بي نصيب 
نمانده اســت. بيشــتر خطوط مترو در 
سراسر جهان فرسوده هستند و قدمت 
برخي از آنها حتي به یك قرن مي رسد، 
در نتيجه توان مقاومت در برابر سيل ها و 
بارندگي هاي شــدید كه ميــزان آن در 
ســال هاي اخير ركورد تــازه اي را ثبت 
كرده است، ندارند. زیرساخت هاي مترو 
از آنجا كه زیر زمين قرار دارند در مقایسه 
با دیگر شبکه هاي حمل ونقل شهري، در 
معرض آسيب بيشتري قرار دارند. این در 
حالي است كه همه گيري كرونا و كاهش 
تمایل سفر با وسایل حمل و نقل عمومي، 
موجب شده تا ميزان بودجه اختصاصي 
دولت ها به توسعه این بخش محدودتر 

شود.
همين چند هفته قبل بود كه بارش هاي 
سيل آسا از آمریکا تا چين را در برگرفت 
و در این بين، ایستگاه هاي قطار شهري 
نيز از ایــن بالیا در امــان نماند. تصاویر 
تکان دهنده اي از مســافران وحشت زده 
كه ساعت ها در واگن هاي متروي غرق 
در آب در شهر ژنگژو چين گرفتار شده 
بودند در شبکه هاي اجتماعي و رسانه ها 
منتشر شد. لندن و نيویورك نيز شرایط 
تقریبا مشابهي را تجربه كردند؛ برخي از 
ایســتگاه هاي مترو در پایتخت انگليس 
تعطيل شــدند؛ در متروي نيویورك نيز 

ارتفاع آب تا كمر مسافران مي رسيد.
این روزها مخاطرات گرم شــدن زمين 
از چين و ســيبري تا اروپــاي مركزي، 
اسکاندیناوي و شمال غربي قاره آمریکا 
قابل مشاهده است. تنها چند روز پيش 
از حادثه متروي چين، ســيل در آلمان 
منجر به كشته شــدن بيش از 200نفر 
شــد. آتش ســوزي ها در غرب آمریکا و 
كانادا در  ماه گذشته بر سراسر آمریکاي 
شــمالي ســایه انداخت و موجب اعالم 
وضعيت هشــدار حتي در شــهرهاي 
شــرقي این قاره مانند تورنتو، فيالدلفيا 

و نيویورك شد.
سال هاست كه توسعه سيستم هاي مترو 
و حمل ونقل ریلــي در جهان به كاهش 
مصرف انــرژي و كنتــرل تغييرات آب 
وهوایي كمك كرده اســت. حمل ونقل 
عمومي، نقشــی حياتي در كاهش تردد 
خودروها در شهرهاي بزرگ و در نتيجه 
مهار توليد گازهــاي كربني كه موجب 
گرم شدن زمين مي شــود، ایفا مي كند. 
كارشناسان شهري حاال نگران هستند كه 
خطر راه یافتن سيالب به زیرساخت هاي 
زیرزميني شهري، منجر به تغيير عادت 

باراش باران سیل آسا در شهر ژنگژو چین، باعث آب گرفتگي ايستگاه ها و واگن هاي مترو شد كه مرگ 12 نفر را به دنبال داشت.

 رنده حیدر
تحليلگر لبنانی

كيوسك

تغييرات آب و هوایي و وقوع باران هاي سيل آسا، احتمال آبگرفتگي تونل ها و ایستگاه هاي قطار شهري در نقاط مختلف جهان را تشدید كرده است

خطر سيل در كمين زيرساخت هاي مترو در جهان

روزنامــه نیويورك تايمــز نوشــته 
كه دولت  هاي اروپايــي پس از 18 ماه 
پرداخت كمك هاي مالــي گوناگون و 
اعمــال معافیت هــاي مالیاتي، طي 
هفته هاي اخیر، خــود را براي كاهش 
ايــن كمك ها آمــاده مي كردند كه با 
شیوع گونه دلتاي ويروس كرونا مواجه 
شدند. اروپايي ها تصور مي كردند كه 
با واكسیناســیون گســترده و ظهور 
نخستین عالئم بهبود اقتصادي، ديگر 
فضا براي كاهش و حتي قطع كمك هاي 
مالي مهیاست؛ اما شــوك دلتا همه را 
متحیر كرده است. به عنوان نمونه، در 
فرانســه تعداد مبتاليان 2برابر شده 
است و همین مسئله باعث شده تا دولت 
در توقف طرح هاي كمك اقتصادي خود 

تجديد نظر كند.

روزنامه افغانستان ما ]افغانستان[

روزنامه نیويورك تايمز ]آمريكا[

ديدار روساي جمهوري ايران و 
افغانستان

دلتا، بالي جان اقتصاد اروپا

روزنامه افغانستان ما، به ديدار روساي 
جمهوري ايران و افغانستان درحاشیه 
مراسم تحلیف ســید ابراهیم رئیسي، 
رئیس جمهوری پرداختــه و به نقل از 
رئیس جمهــور ايران نوشــته: »ايران 
آمادگي دارد تا ظرفیت هاي خود را در 
مسیر ايجاد صلح پايدار و جلوگیري از 
خونريزي در افغانســتان به كار گیرد.« 
غني در ديدار با رئیســي از كمك هاي 
ايران به  ويــژه در میزباني از مهاجران 
افغان تشكر كرده و خواستار گسترش 

همكاري ها میان 2همسايه شده است.

نگاه

تنش های جنوب لبنان و تثبیت معادله 
بازدارندگی

بامداد روز جمعه و برای اولين بار از 
سال 2006، جنگنده های اسرائيلی 
مناطقی را در داخــل خاك لبنان 
بمباران كردند. این حمله در پاسخ به شــليك 3 راكت كاتيوشا 
صورت گرفته كه روز پنجشــنبه و از داخل خاك لبنان )مناطق 
آوارگان فلســطينی(، مناطقی در شمال ســرزمين های اشغالی 
از جمله شهرك كریات شــمونه را هدف قرار داده بود. با گذشت 
48 ساعت، واكنش نظامی حزب اهلل با حمالت موشکی بی سابقه 
به بخش هایی از مناطق غير مســکونی در شــمال سرزمين های 
اشغالی، تنش های نظامی یاد شده را وارد مرحله جدیدی كرد. این 
تحوالت بخشی از فرآیند تشدید تنش ميان مرزهای جنوبی لبنان 
با رژیم صهيونيستی به حساب می آید كه همزمان با نبرد »شمشير 
قدس« ميان اســرائيل و گروه های مقاومت در نوار غزه آغاز شده 
بود. در آن زمــان چندین راكت از مناطــق نزدیك به كمپ های 
آوارگان فلســطينی در جنوب لبنان به ســوی شمال فلسطين 
اشغالی شليك شد. البته این حركت جنبه نمادین داشت چرا كه 
تمامی راكت های شليك شده در مناطق خالی از سکنه و یا حتی 
دریا فرود آمد. اما تکرار چندباره شليك راكت ها و در مقابل، پاسخ 
تند اسرائيل با حمله هوایی اخير، نگرانی و پرسش های متعددی را 
برانگيخته است. از جمله اینکه آیا جبهه نبرد جدیدی در منطقه در 
حال گشایش است؟ هدف از كشاندن لبنان به یك درگيری تازه، 
آن هم در شرایطی كه این كشور از بحران های متعدد داخلي رنج 

می برد چيست؟
بدون شــك وضعيت فعلی لبنان، آشفتگی سياســی و احتمال 
فروپاشی كامل اقتصاد این كشور نگرانی جدی را در داخل رژیم 
صهيونيستی به دنبال داشته است. در هفته های گذشته، بسياری از 
مقامات این رژیم از جمله آویر جندلمان، سخنگوی دولت نسبت به 
تحوالت لبنان ابراز نگرانی كرده اند. جندلمان با اشاره به پيامدهای 
احتمالی وضعيت كنونی لبنان می گوید: فروپاشی دولت لبنان و 
افزایش هرج و مرج، گروه های شــبه نظامی فلسطينی مستقر در 
جنوب لبنان را به اجرای اقدامات نظامی و تحریك ارتش اسرائيل 
تشویق خواهد كرد. در این ميان باید توجه داشت كه به رغم كنترل 
ارتش لبنان و حزب اهلل بر بخش های قابل توجهی از مرزهای جنوبی 
این كشور، گروه های شبه نظامی مســتقر در كمپ های آوارگان 
فلسطينی از توانایی های غير قابل انکاری برای اجرای عمليات های 
محدود نظير شــليك راكت های بی هدف به سوی سرزمين های 

اشــغالی برخوردار هستند. از ســوی دیگر با توجه به حساسيت 
بســيار باالی امنيت مناطق جنوبی برای حزب اهلل، هيچ نشانه ای 
از دخالت این حزب در اجرای حمالت اوليه شــليك موشك هاي 
بی هدف )روز پنجشنبه( به شمال فلسطين اشغالی وجود ندارد. 
این در حالی است كه حزب اهلل پس از اجرای حمالت روز شنبه، 
با انتشار بيانيه و تصاویری، به طور رسمی مسئوليت پاسخ نظامی 
خود به حمالت هوایی اسرائيل عليه خاك لبنان را بر عهده گرفت. 
به عبارت دیگر حزب اهلل نشان داده كه اگر عملياتي انجام داده باشد، 
هيچ ابایی از پذیرش مسئوليت عمليات های نظامی خود عليه رژیم 

صهيونيستی و یا هر هدف دیگری ندارد.

تالش بنت برای صدور بحران 
ضعف و شــکنندگی ائتالفی كه بنيامين نتانياهو را كنار زده و در 
تل آویو به قدرت رســيده بر هيچ كس پوشيده نيست. این ائتالف 
متشــکل از نيروهای متعارضی اســت كه تنها بر سر مخالفت با 
نتانياهو اجماع داشتند و ممکن است با ساده ترین اختالفی مقابل 
یکدیگر قرار بگيرند. از ســوی دیگر باید توجه داشت كه در سایه 
تبليغات بی وقفه نتانياهو و رسانه های حامی او مبنی بر سازش كاری 
دولت جدید، نفتالی بنت همواره از منظر بخش راستگرای رژیم 
صهيونيستی در جایگاه متهم قرار دارد. بر این اساس دولت جدید 
اسرائيل به طور طبيعی خواهان صدور بحران و فرار از فشارهای 
داخلی است.  با توجه به ناتوانی ارتش اسرائيل در مهار گروه های 
فلسطينی در جنگ اخير غزه و همچنين عدم اجماع جهانی برای 
مقابله با ایران در ماجراي حمله  به كشــتي  اســرائيلي در دریای 
عمان، به نظر می رســد از دید دولتمردان جدید این رژیم، لبنان 
گزینه مناســبی برای صدور بحران و كاستن از فشارهای داخلی 
بر دوش دولت اسرائيل اســت. لبنان اكنون كشوری است كه در 
آستانه فروپاشی داخلی قرار گرفته، درگير بحران های اقتصادی-
زیرساختی بی پایان است كه نه تنها ارتش و سازمان های امنيتی، 
بلکه حتی حزب اهلل را نيز تا حد زیادی درگير خود كرده است. بر 
این اســاس می توان پاســخ تند و غيرمنتظره اسرائيل به شليك 
بی هدف و مشکوك 3 راكت از ســوی كمپ آوارگان فلسطيني 
را تفســير كرد؛ پاســخی كه به معنای نقض قواعد سنتی نبرد با 
حزب اهلل و عبور از خطوط قرمز )بمباران هوایی مناطق لبنانی( بود. 
اما در مقابل، پاسخ فوری و حساب شده حزب اهلل، طرح مورد نظر 
سران رژیم صهيونيستی را خنثی كرده است. اگرچه روشن است 
كه حزب اهلل مسئوليتی در قبال حمالت روز پنجشنبه نداشته اما 
در عين حال، نســبت به حمالت هوایی اسرائيل سکوت نکرده و 
سياست هميشگی خود، مبنی بر »تثبيت معادله بازدارندگی« را 
اجرا كرده است. بر اســاس این سياست، اسرائيل نمی تواند بدون 
پرداخت هزینه، قواعد نبرد را تغيير داده و هر زمان خواســت به 
حریم داخلی لبنان تجاوز كند. حزب اهلل طی ســال های گذشته 
بارها ثابت كرده توان نظامی و تسليحاتی الزم برای تثبيت معادله 
بازدارندگی با اسرائيل را در اختيار دارد؛ از نيروهای نظامی آموزش 
دیده و همواره آماده گرفته تا زرادخانه موشــکی كه حتی نسبت 
به برخی از ارتش های عربی منطقه نيز كامل تر اســت. آیا شليك 
بی هدف راكت ها در روز پنجشنبه، بخشی از برنامه اسرائيل برای 
گشایش جبهه ای جدید در منطقه بوده است؟ پاسخ این سوال هنوز 
برای ما روشن نيست اما به روشنی می دانيم واكنش فوری و حساب 
شده حزب اهلل به رژیم صهيونيستی، امکان تغيير قواعد نبرد، بدون 

پرداخت هزینه ای سنگين را از تل آویو سلب كرده است.  
منبع: العربي الجديد

سمانه معظمي
روزنامه نگار

رفت وآمد شــهري مردم شــود و آنها به 
جاي تردد با مترو به استفاده از خودروي 
شــخصي روبياورند. نتيجه آن، تشدید 
آلودگي هوا در شــهرها و توليد گازهاي 

گلخانه اي بيشتر خواهد بود.

وضعیت نیويورك و لندن
به گزارش روزنامه نيویــورك تایمز، در 
نيویورك، مسئوالن شهري بعد از توفاني 
كه در ســال2012 به زیرســاخت هاي 
شــهري ازجمله مترو آسيب جدي زد، 
2.6ميليارد دالر براي سرمایه گذاري در 
پروژه هاي توسعه قطار شهري اختصاص 
دادنــد. ایــن پروژه ها شــامل تقویت 
سيستم هاي تهویه، پله ها و آسانسورها 
در برابر ســيل بوده اســت. با این حال، 
آبگرفتگي  ماه گذشته نشان داد كه هنوز 
براي تقویت كامل سيســتم متروي این 

شهر، راه طوالني در پيش است.
كارشناســان شــهري در نيویــورك 
معتقدند كه زیرســاخت هاي فرسوده 
مترو در كنار مشــکالت اقتصادي ناشي 
از همه گيري كرونا، كار بازســازي را با 
چالش جدي روبه رو كرده اســت. سارا 
كافمن، كارشناس حمل ونقل در دانشگاه 
نيویــورك، وضعيــت را نگران كننــده 
مي داند و معتقد است: »باید براي سيل 
بعدي كه قرار بود 100ســال بعد اتفاق 
بيفتد، اما ممکن است همين فردا پيش 

بياید، آماده شویم.«
متروي لندن نيز با چالش هاي مشابهي 
روبه روست. سيستم فاضالب كه پيوند 
تنگاتنگي با شــبکه متروي شهر دارد، 
در قرن نوزدهم ســاخته شــده است. 
به گفته كارشناسان، افزایش بارندگي ها 
كه نتيجه تغييرات آب وهوایي اســت، 
رسيدگي به وضعيت مترو را دشوار كرده 

است. به گزارش نشریه وایرد، تحقيقات 
تازه نشان مي دهد كه خطر روان شدن 
ســيالب هاي شــدیدتر و وارد شــدن 
آســيب هاي جدي تر به زیرساخت هاي 
قطار شهري در كمين شهر لندن است. 
پيش بيني مي شود ميزان بارش ها تا دهه 

2080 در انگليس 5برابر شود.

راهكار ژاپني
اگرچه طراحي و ساخت برخي شبکه هاي 
زیرزميني شــهري در مناطقــي مانند 
لندن و نيویــورك به بيــش از یك قرن 
قبل برمي گردد، اما بحران اخير در چين 

نشان داد كه حتي برخي زیرساخت هاي 
مدرن ازجملــه متروي ژنگــژو كه عمر 
آن به 10ســال هم نمي رسد نيز ممکن 
است زیر رگبار سيل، زمينگير شوند. به 
همين دليل كارشناســان معتقدند كه 
به روزرســاني و مقاوم ســازي سازه هاي 
زیرزمينــي قطارهاي شــهري در مقابل 
سيل، یك ضرورت اساسي است و هر قدر 
هم هزینه آن باال باشد در برابر خسارت ها 
و عواقبي كــه مي تواند به دنبال داشــته 
باشد، ناچيز اســت. هرچند نباید نقش 
توسعه شهرها و تغيير كاربري زمين هاي 
كشاورزي را در ســيل اخير چين نادیده 

گرفت.
تحقيقات محققان دانشگاه كانساي شهر 
اوساكا ژاپن نشان مي دهد كه بارش هاي 
سيل آســا تنهــا در عرض چنــد دقيقه 
مي توانند به عمق شبکه هاي زیرزميني 
شــهري نفوذ كنند؛ همان اتفاقي كه در 
چين افتاد و به ســرعت منجر به گرفتار 
شدن مســافران در واگن هاي مترو و در 

نهایت كشته شدن 12نفر از آنها شد.
ژاپني ها به خوبــي توانســته اند بحران 
آبگرفتگي را در زیرساخت هاي زیرزميني 
شهري مدیریت كنند. براي مثال، متروي 
شهر اوســاكا مجهز به سيســتم مانيتور 
سيل اســت. در این سيســتم به كمك 
دوربين هایي كه روي زمين كار گذاشته 
شــده اند، به محض مشــاهده بارندگي 
شدید و رسيدن سطح روان آب ها به ميزان 
مشخص، اعالم وضعيت هشدار مي شود و 
به دنبال آن فورا پروتکل هاي خاص مانند 
بسته شدن ورودي هاي در معرض خطر 
و تخليه مسافران از خروجي هاي امن به 

اجرا درمي آید.
ژاپن، طرح هاي دیگــري نيز براي مهار 
ســيل انجام داده اســت؛ ازجمله ایجاد 

مخازن زیرزمينــي بــراي ذخيره آب 
باران و ســاخت دروازه هاي مهار سيل 
در ورودي هاي مترو. سال گذشته یکي 
از شركت هاي خصوصي ساخت خطوط 
ریلي در توكيو با حمایت دولت ژاپن، یك 
مخزن آب حجيم در یکي از ایستگاه هاي 
مركزي متروي این شــهر ســاخت كه 
قابليت هدایت 4هزار تن روان آب را دارد.

توسعه اتوبوس و دوچرخه
فعاالن حمل ونقل عمومــي در آمریکا 
خواهــان اختصاص بودجــه ویژه كرونا 
به این حوزه هســتند. آنهــا معتقدند 
كه مشــکالت آنقدر شــدت پيدا كرده 
كــه بودجه هــاي فعلــي پاســخگوي 
توســعه خطوط مترو نيســت. برخي 
كارشناســان اما نظر دیگــري دارند. با 
افزایش ســيالب ها، حفاظــت مداوم از 
زیرســاخت هاي مترو، عمال غيرممکن 
شده است. این گروه پيشنهاد مي دهند 
ســرمایه گذاري ها به دیگــر بخش هاي 
حمل ونقل عمومــي ازجمله توســعه 
خطوط اتوبــوس و دوچرخــه هدایت 
شود كه جایگزین مناســبي براي مترو 
در مواقع اضطراري هســتند. توســعه 
دوچرخه ســواري به عنوان یك وسيله 
كم هزینه و دوســتدار محيط زیســت، 
رویکردی بســيار مفيد است. به ویژه كه 
بعد از همه گيري كرونا، شهرهاي جهان 
شاهد افزایش رغبت شهروندان به تردد 
با دوچرخــه بوده اند. این گــروه تأكيد 
مي كنند كــه حمل ونقــل عمومي باید 
روي زمين توسعه پيدا كند نه زیر زمين؛ 
زیرا نه تنها احتمال آسيب دیدن خطوط 
اتوبوس، تراموا و دوچرخه از سيل كمتر 
است، بلکه ســاخت و توســعه آنها نيز 

ارزان تر است.

   آســفالت و سنگفرش 
عامل روان شدن سيل

آسیب پذيري شهرها از بارندگي هاي 
سیل آسا بیشتر از مناطق ديگر است، 
زيرا بیشتر سطح زمین، از خیابان ها تا 
پارك ها با آسفالت و سنگفرش پوشیده 
شده است. در نتیجه برعكس مناطق 
روســتايي، وقتي باران مي بارد، آب 
نمي توانــد به عمق زمیــن نفوذ كند. 
دراگان ســاويك، اســتاد دانشگاه 
اكستر به نشريه وايرد گفته: »آسفالت 
و سنگفرش كردن بیشــتر فضاهاي 
شهر لندن موجب شده تا جلوي نفوذ 
آب باران به داخل خاك گرفته شــود 
و درنتیجــه ســیالب در معابر جاري 
شود.« به گزارش بي بي سي، محققان 
ساخت كفپوش هايي كه قابلیت جذب 
آب را دارند و افزايش كاشت گیاهان و 
درختان در فضاهاي شهري را ازجمله 
راهكارهاي اين مشكل مي دانند؛ كاري 
كه در شهر روتردام هلند انجام شده و 
با كاشت گیاهان در فضاي تردد خطوط 
تراموا، اين امكان ايجاد شــده كه آب 

باران جذب زمین شود.

پايگاه مارشال دوستم به دست طالبان افتاد

 یك روز پس از سقوط شــهر زرنج مركز والیت نيمروز در غرب افغانستان، شهر 
شبرغان مركز والیت جوزجان در شمال این كشور هم به دست طالبان افتاد. عصر آسیا

دیروز تلویزیون طلوع افغانستان به نقل از مقام هاي محلي گزارش داد كه نيروهاي 
طالبان موفق شــده  اند با نفوذ به شبرغان، ادارات دولتي در مركز شــهر را تصرف كنند. گفته 
مي شود درگيري ها در بخش هایي از شهر همچنان ادامه دارد. والیت جوزجان پایگاه مارشال 
عبدالرشيد دوستم، رهبر حزب جنبش اسالمی افغانستان به شمار مي رود. بيشتر ساكنان این 
والیت را قوم ازبك تشکيل مي دهند. دوستم هفته گذشته از تركيه به افغانستان بازگشت تا بار 
دیگر فرماندهــي نيروهایش در جوزجان را به دســت بگيرد. طي 3 ماه درگيري در شــمال 
افغانستان، فرزند او یعني یارمحمد دوســتم، فرماندهي نيروهاي جوزجان را به عهده داشت. 
دوستم از جمله رهبران دوره مقاومت عليه طالبان در سال های پایانی دهه 1990 ميالدي است. 
حمله طالبان به مراكز والیت ها در شــمال و جنوب طي روزهاي اخير شــدت گرفته است. 
درگيري ها در حومه مركز والیت هاي قندوز، تخار، بدخشان، هرات، هلمند و قندهار نيز ادامه 

دارد. لشکرگاه، مركز هلمند، نيز ممکن است طي روزهاي آینده به دست طالبان بيفتد. 
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چنــد روزی اســت كه  تصويــری از صفحه 52 فاطمه عباسی
كتاب مطالعات اجتماعی پايه نهم متوسطه در فضای 
مجازی منتشر شــده كه واكنش های زيادی در پی 
داشته اســت. در اين صفحه نوشته شده : »جمهوری 
اسالمی ايران با در اختيار داشتن امکانات و تجهيزات 
بهداشتی و درمانی پيشرفته و كادر درمانی متخصص، 
دلسوز و پرتالش توانست جزو كشورهای برتر جهان در 
درمان بيماری كرونا باشــد. اين در حالی است كه در 
برخی از كشــورهای غربی حتی از پذيرش و درمان 
بيماران مسن خودداری می شد.« اينکه كادر درمان در 

كشورمان زحمات زيادی برای مقابله با ويروس كرونا 
كشيدند بر كسی پوشــيده نيست و همچنين تالش 
محققان وطنی برای توليد واكسن كرونا ستودنی است، 
اما بهتر بود اين تعريف و تمجيدها بعد از كرونا و نجات 
يافتن مــان از اين وضعيت انجام می شــد نه در حال 
حاضر. ضمــن اينکه چطور كشــوری كــه هنوز در 
رتبه بندی واكسيناسيون مردمانش رده خوبی ندارد و 
هنوز بيشــتر مردم حتی برای يك دوز هم واكسينه 
نشده اند، خود را در ليست برترين های جهان می داند؟ 
می گويند تاريخ را فاتحان می نويسند، اما ما در حالی 
برای نسل نوجوانمان تاريخ سازی  كرديم كه هنوز هم 

نتوانســته ايم بر اين ويروس غلبه كنيم. حاال ديگر با 
وجود بمباران اخبار و تکنولوژی های ارتباطی، حقيقت 
را نمی توان پنهان كرد و نتيجه اين نوع روتوش كردن 
وقايع تنها ناديده گرفته شــدن زحمات آن دسته از 
كسانی است كه روز و شب برای نجات آدم ها در كشور 
تالش می كنند. كاش مسئوالن آموزش و پرورش از 
تاريخ درس می گرفتند و به جای سرپوش گذاشتن بر 
وقايع، به دانش آموزان ياد می دادند كه با ماسك زدن و 
رعايت پروتکل های بهداشتی می توانند فشار را از روی 
كادر درمان بردارند تا هر چه زودتر كرونا از زندگی مان 

محو شود.

موردعجیبصفحه52

23 سال پيش در چنين روزهايی، هنوز جواب كنکورم  نيامده بود. جوان بودم و گرچه دوست داشتم خبرنگار میثم قاسمی
باشم؛ اما می ترسيدم از شغلی كه هيچ چيز درباره اش نمی دانستم. تصميم گرفته بودم راه 
كم دردسرتری را برای آينده زندگی ام انتخاب كنم. رشته مهندسی را انتخاب كردم كه 

خيلی راحت و بی دردسر به زندگی ام برسم.
در همان تابستانی كه يادم نيست چطور گذشت، ناگهان خبر رسيد طالبان به مزارشريف 
رفته اند و كنسولگری ايران در اين شهر را به خاک و خون كشيده اند. محمود صارمی، 
خبرنگار ايرنا هم يکی از نام هايی بود كه در آن روزها می شنيدم؛ اما هيچ تصويری از آنچه 
بر او گذشته نداشتم. چند سال بعد، وسوسه خبرنگار شــدن، سايه زندگی آرام را كنار 
زد و مهندسی را رها كردم تا بقيه سال های تاكنون را در تحريريه های بزرگ و كوچك 

روزنامه ها، هفته نامه ها و ماهنامه ها بگذرانم.
حاال كه نزديك به 20سال اســت خبرنگاری و روزنامه نگاری می كنم، می دانم محمود 
صارمی در مزارشريف چه می كرده و چه روزها و ساعت هايی بر او گذشته است. آخرين 
پيام فوری اش به تهران، باز هم يك خبر است. پيامی كه ناتمام ماند؛ »مزار شريف سقوط 
كرد. هفدهم مرداد ماه 1377، اينجا محل كنســولگری ايران در مزار شريف است، من 
محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران هستم، گروه طالبان چند 
ساعت پيش وارد مزار شــريف شــدند. خبر فوری، فوری. مزار شريف به دست طالبان 
سقوط كرد، عده ای از افراد طالبان در محوطه كنسولگری ديده می شوند به من بگوييد 
كه چه وظيفه ای...« بارهــا اين پيام را خوانده ام و فکر كــرده ام اگر من آن روز در 
دفتر خبرگزاری ايرنا در تهران نشسته بودم، چه جوابی به صارمی می دادم؟ بايد 
می گفتم او چه وظيفه ای دارد؟ مثال هركاری برای نجات جانش صالح می داند را 

انجام دهد؟ اصال او راهی برای نجات جانش داشت؟
هركســی برای مدتی كار خبر انجام داده باشــد، می داند در ميدان حوادث، خبرنگار 
تنهاست. خبرنگار نه نيروی نظامی است كه ســالح داشته باشد و نه يك مقام سياسی 
است كه به پشتوانه سمتش از برخورد مصون بماند. بدتر اينکه به واسطه خبررسانی اش 
نخستين كسی است كه به او حمله می شود. برای بسياری از ما بارها و بارها اتفاقاتی رخ 
داده كه هيچ راه فراری از آن نداشته ايم و در عين حال كسی نبوده به دادمان برسد؛ اما چرا 
باز هم خود را در آن وضعيت قرار می دهيم؟ چرا حتی در بيشتر موارد شرحی از آنچه بر 

ما گذشته را بازگو نمی كنيم؟
واقعيت اين اســت كه ما به »خبر« مبتال شــده ايم. نمی توانيم از آن جدا شويم. وقتی 
رخدادی را در اطرافمان می بينيم كه احساس می كنيم »خبر« است، نمی توانيم آن را 
مخابره نکنيم. حتی اگر اجازه انتشارش را نداشته باشيم، آن را به همکارانمان می گوييم. 
گاهی خودمان مانند محمود صارمی، خبر می شويم و گاهی در سکوت به كارمان خاتمه 

می دهيم؛ اما مطمئن باشيد همه مان تا آخرين لحظه زندگی، خبرنگار می مانيم.

ما به خبر مبتالییم

درصد
بررسی عملكرد بانك ها و 
مؤسسات اعتباری كشور 
بیانگر این است كه مانده 

تسهیالت اعطایی در خرداد 
سال جاری در مقایسه با 
اسفند سال گذشته رشد 
6/4درصدی داشته است.

میلیارد تومان
طبق اطالعات منتشر شده از 
سوی بانك مركزی تسهیالت 
اعطایی بانك ها و مؤسسات 

اعتباری تا پایان خرداد امسال، 
معادل 2/546/500

 میلیارد تومان بوده كه نسبت 
به اسفند سال گذشته با رشد 

مواجه شده است.

میلیارد تومان
به لحاظ عددی در 

پایان خرداد سال جاری 
2۱2هزارو۷00میلیارد تومان از 
كل تسهیالت اعطایی بانك ها 

و مؤسسات اعتباری كشور 
قرض الحسنه بوده كه این 
میزان نسبت به اسفند ماه 

سال گذشته، 4.8درصد رشد 
را نشان می دهد.

212700

درصد
بررسی تسهیالت اعطایی 

بانك های غیردولتی و 
مؤسسات اعتباری در پایان 
خرداد امسال نشان می دهد 

كه تسهیالت این بانك 
با 8/4درصد رشد به رقم 

۱۷۷5هزارو۱00میلیارد تومان 
رسیده است.

16ماه پيش كه يك گله فيل تايلندی 
كوچی 500كيلومتری را از ميانمار تا 
»استان يونان« چين طی كردند كسی 
فکرش را هم نمی كرد چوپانی پرنده 
آنها را به خانه خــود بازگرداند. حاال 
دولت چين با اســتفاده از يك پهپاد 
نه چندان كوچك و ريختن موز برای 
اين گله از فيل هــا تالش می كند تا از 
مرگ احتمالی آنها پيشــگيری كند. 
به گزارش فرانس24، آنها در مســير 
خود اهالی چندين و چند روســتا را 
وحشــت زده كردند. فيل ماده ای كه 
رهبری اين گله را برعهده دارد در چند 
جاده برای باز كردن مسير بچه فيل ها 
گاردريل بزرگراه ها را لــه كرده بود. 
پس از رسانه ای شدن ماجرا گروهی از 
جانورشناسان و متخصصان رفتار های 
فيل ها در دانشگاه استان يونان چين 
به يــاری مقامات شــتافتند. به گفته 
متخصصان،  وسايل الکترومغناطيسی 
ممکن اســت حس مســيريابی اين 
فيل ها را مختل كرده باشــد. اكنون 
يك پهپاد رفتار و سفر آنها را زيرنظر 
دارد و ريختن موز در مســير تعيين 
شده برای آنها فيل ها را به خانه خود 

باز می گرداند.

چوپانی كه 
پرواز می كند

سايه ها می دانند... عکس :منا عادل اول آخر

عدد خبر

گرينويچ

ميرا
 

هنوز در چشــم هايش پرتــوی از بدبختی دارد كه 
جزئياتش را فراموش كرده ولی ســنگينی بارش را 
حفظ كرده اســت… چون ديگر آينده ای ندارد، از 
گذشــته حرف می زند. وقتی خيلی دويده باشيم و 
نفسمان بند آمده باشــد، برمی گرديم و راهی را كه 

دويده ايم اندازه می گيريم…

خيلی دور،  خيلی نزديک
 

- اين خارجی ها هم عقل شون خوب كار می كنه.
+ حيف كه جاشون تو جهنمه.

- نه اين جورام نيست. هر چيزی دو رو داره. يه روش 
اون چيزيه كه ما می بينيم، اما اصل اون چيزيه كه 
تو دل آدما می گذره. مثال همين كوير ظاهرش يه 
چيزه، باطنش يه چيز ديگه، شما بهشتش رو ببين.

ديالوگبوك مارك

انتقاد كن، پول بگیر
نقدپذير نيستيم. بي بروبرگرد بي رودربايستي. 
اگرچه مرز بي ادبي با نقد سازنده به باريکي يك 
مو است اما بايد بپذيريم حتي در داخل مرز هاي ادب هم نقد را برنمي تابيم. تا 
جايي كه بزرگان اخالق و حکمت قرن ها پيش براي اينکه خدشه اي به غرور 
مخاطب وارد نشود به جاي نقد بيشتر اوقات به پند و اندرز روي آورده اند. از اين 
تاريخچه كه بگذريم نگاهي به واقعيت دنياي سايبر و نرم افزار ها و پلتفرم هاي 
دنياي مجازي مي تواند مفيد باشد. در اين دنياي جديد طراحان و حتي خود 
نرم افزار ها نه تنها با نقد مشــکلي ندارند بلکه بابت آن از منتقد سپاسگزاري 
مي كنند. براي نمونه چندي پيش دوســت مترجمي كتاب آكسفورد را به 
فارسي برگردانده بود و درباره يکي از واژه هاي تخصصي كه به صورت اشتباه 
به كار برده شده بود به دانشگاه آكســفورد ايميل  زد. پاسخ اين بود: »پس از 
بررسي موردي كه گوشــزد كرده بوديد متوجه شديم اين نقد بسيار درست 
است،  بابت آن سپاسگزاري مي كنيم و در ويرايش هاي بعدي كتاب حتما آن را 
تصحيح خواهيم كرد.« در فضاي ويندوز و بسياري از پلتفرم هاي گوشي هاي 
همراه هم در بخش فيدبك معموال صاحبان نرم افزار و طراحان آن بابت هر نقد 

و فيدبك مثبت يا منفي از كاربر ها تشکر مي كنند.
نمونه اخيــر آن جالب تر از همه اســت. اين بار توييتر بابت هــر باگي كه از 
توييتر كشــف كنيد به شــما پول مي دهد. توييتر به منظــور از ميان  بردن 
جهت گيري هاي غيرعمدي الگوريتم برش تصوير خود، مســابقه كشــف 
نقص ويژه اي را راه انــدازي كرده كه در نوع خود بي مانند اســت. به گزارش 
engadget، توييتر به جاي پرداخت پول به محققاني كه مشکالت امنيتي 
را كشــف مي كنند، به آنهايي جايزه خواهد داد كه مثال هاي كشف نشده از 
ســوگيري در الگوريتم برش تصوير را پيدا كنند. توييتر پيش از اين در  ماه 
آوريل اعالم كرده بود كه به آسيب هاي غيرعمدي بالقوه اي كه از الگوريتم هاي 
اين شبکه اجتماعي نشأت مي گيرند رسيدگي خواهد كرد و آغاز اين كار نيز 
با الگوريتم هاي برش تصوير خواهد بود. اين كمپاني از سال2018 در جهت 
تالش براي تمركز بر جذاب ترين بخش هاي تصاوير در پيش نمايش آنها، از 

الگوريتم برش تصوير استفاده كرد.
توييتر اظهار داشته كه اين نخستين مسابقه كشف سوگيري در اين صنعت 
است و جايزه هاي تعيين شده براي آن تا 3500دالر در نظر گرفته شده است. 
رومان چاودري به عنوان مدير تيم اخالقيات، شفافيت و مسئوليت يادگيري 
ماشيني در توييتر در اين باره گفت: اين مسابقه با اين هدف راه اندازي شد كه 
افراد بابت يافتن اين سري از مشــکالت پاداش دريافت كنند زيرا در فضاي 
مجازي و نرم افزاري استفاده از انبوه كارشناساني كه خود كاربر ها هستند به 

پيشرفت اين فضا كمك مي كند.

دغدغه

سامان رضايي

حافظ

صبا ز منزل جانان گذر دريغ مدار
وز او به عاشق بی دل خبر دريغ مدار

تولد یك خانه 
نمی دانم لحظــه دقيق تبديل  ســاختمان به خانه را می شود شیدا اعتماد
مشخص كرد يا نه. ساختمان از وقتی كه فقط خطوطی روی كاغذ 
اســت تا وقتی كه موجوديت فيزيکی پيدا می كند، مســيری 
طوالنی طی می كند. يك جايی در اين مسير طوالنی، كالبدی كه 
از سنگ و آجر و گچ ساخته شــده تغيير ماهيت می دهد. جان 

می گيرد،  انگار روح در كالبدش دميده می شود و می شود خانه.
معموال در اواخر كار ساختمان سازی اين اتفاق می افتد. وقتی 
كه كارگاه از صــدای فرز و پتك و داد و فرياد ســركارگر خالی 
می شود. وقتی در و پنجره ها نصب می شوند و وقتی رد نور روی 

ديوارها می افتد.
خانه های خالی محل جست وخيز خيال هستند. هميشه وقتی 
در خانه ای خالی می ايستم فکر می كنم قرار است چه خانه ای 
بشود و سعی می كنم تجسم كنم كه آدم ها چطور در اين خانه 
زندگی خواهند كرد. خانه موجودی خنثی نيست و هر خانه ای 

به گونه ای منحصربه فرد زندگی را تحت تأثير قرار می دهد و آن 
را به شــکل خودش در می آورد. در واقع نمی شود خانه را صرفا 
به عنوان مظروف زندگی ديد. خانه از خودش جان و هويتی دارد 

كه روی زندگی و روی انسان هايش اثر می گذارد.
خانه های خالی، هيجان آن زندگی را كه قرار است به زودی در 
آنها جاری شود، احساس می كنند. فکر می كنم شايد يك روز 
دانشمندان رابطه بين انسان و خانه را فراتر ببرند. شايد كشف 
كنند كه خانه ها خاطره انسان هايی را كه در آنها زندگی كرده اند 

و دوستشان داشته اند حفظ می كنند.
شايد يك روز بشود روی ديوارهای خانه رد دست های كودكی 
كه بازيگوشــانه خطوطی را كشــيده زير رد بارها و بارها رنگ 
شدن كشف كرد يا صدای خنده های قديمی را شنيد كه از يك 
شب نشينی در تابستانی بی كرونا حکايت می كند. شايد خانه ها 
يك روز به زبان بيايند و بگويند كه در كدام لحظه متولد می شوند 

و به كدام انسانی كه آنها را برمی گزيند بيشتر دلبستگی دارند.

رضا میركريمیكريستوفر فرانک

اصالت عليه كورن فلکس

اين كه می گويند هر چيــزی قديمی اش خوب 
است، اگر در مورد هر چيزی صدق نکند در مورد 
صبحانه بی برو برگشت صدق می كند، حاال شما 
هر چه نان تست كره  خورده را پای ميز صبحانه 
بياوری و لته و پنير سه گوش و ال و بل را پای ثابت 
صبحانه ات كنی، مگر مزه چای شيرين و عطر نان 

داغ و پنير ليقوان و كره می دهد يا اصال رنگ خيار 
و گوجه را دارد؟

اصال شــما بگو املت با گوجه كجا و اين املت های 
فرنگی و بيکن دار كجا؟

اصال ما را چه به اين زرق و برق های نوستالژی دزد.
ما همين كه گرد يك سفره چهارزانو بنشينيم و بخار بلند 
شده از چای صبحانه را ببينيم، يك لقمه كنج لپمان نگه 

داريم و چای شيرين هم بزنيم، كيفمان كوک است.
اصال اين قديمی ها يك چيزی می دانســتند كه صبح 
را با اين رنگ و لعاب شــروع می كردند. هر چيزی را ُمد 
می كنيد ايرادی ندارد اما انصافا دست به تركيب چای 
شيرين و نان پنير نزنيد، كام صبح را همين چای شيرين 
است كه شيرين می كند و بس. از همه اينها كه بگذريم 
می رسيم به حکايت صبحی كه ديگر صبح نيست، تقريبا 

حوالی ظهر است. تا چشم باز می كنی و می خواهی لطفی 
در حق خودت كنــی و ادای دينی به صبحانه، می روی 
و با يك ظرف كورن فلکس و شير ســر و ته ماجرا را هم 
می آوری. يعنی نه صبــح خروس خوانی را می بينی، نه 
عطر نان ســنگك و بربری تازه استشمام می كنی و نه 
معنای حقيقی صبح را می فهمی. گويی صبح اصيل را 
هم بين هياهوی دنيای امروزمان گم كرديم. همان صبح 
با جشن كوچك يك فنجان كمر باريك چايی شيرين و 

يك كف دست نان و پنير... .
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 »اُِپرت«؛ ایوانی
 به اقیانوس ابرها

زیست بوم منطقه اُپرت در نقطه مرزی مازندران و سمنان، به دلیل نبود 
برنامه ریزی مناسب برای حضور گردشگران درحال تهدید است
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اشكان جهان آرای
خبرنگار

اگر اهل طبیعت گــردی و دنبال کردن صفحه هــای مرتبط با 
گردشگری و طبیعت گردی یا تماشای مناظر زیبا از جاذبه های 
طبیعی باشید، احتماال در یک ســال اخیر و به ویژه درچند ماه 
گذشته تصاویر جذابی از اقیانوس ابرها در نقطه مرزی سمنان و 
مازندران به چشم تان خورده است؛ جایی که »اُپِرت« یا »اوپِرت« 
نام دارد و در نزدیکی روســتایی به همین نام قرارگرفته اســت؛ 
منظره ای زیبا در شمال شهرستان مهدیشهر که با دیواره ای بلند 

مازندران را از سمنان جدا می کند.
 برای دسترسی به اُپرت 2مســیر وجود دارد؛ یکی از شهمیرزاد 
به سمت فوالدمحله و ساری و تغییر مسیر از میانه راه به سمت 
منطقه حفاظت شده پرَور و عبور از روستاهای »کولیم«، »مالده« 
و »ســرخده« و مســیر دیگر نیز از جاده ســوادکوه و روستای 
»چاشم« که تا رسیدن به اُپرت شــما را با زیبایی های طبیعی و 

تاریخی مسیر غافلگیر خواهد کرد.
دیواره بلند اُپِرت سبب می شود ابرها در منطقه شمالی آن، یعنی 
مازندران بمانند و اجازه ورود به قسمت جنوبی که محدوده استان 
سمنان است را نداشته باشند. به همین دلیل در یک سوی این 
دیواره پوشش جنگلی هیرکانی و دریایی از ابر به چشم می آید 
و در ســوی دیگر آن پوشش گیاهی خشــک و کوهستانی. این 
ویژگی منحصربه فرد سبب شد که طی یکی دو سال اخیر اُپرت 
مورد توجه بسیاری از طبیعت گردان و گردشگران عالقه مند به 
مناظر طبیعی قرارگیرد و ویدئوها و عکس های متعددی از این 

منظره منتشر شود.

ساماندهی تورها
 به همین نسبت نیز بر تعداد مســافرانی که اُپرت را برای تفریح 
یا برپایی کمپ اقامت شبانه انتخاب می کنند، اضافه شده است؛ 
افرادی که عمدتا بــا خودروهای آفرودی خــود به این منطقه 
می روند و از تماشــای آن لذت می برند. بومیــان منطقه نیز از 
حضور این گردشــگران بهره هایی می برند، اما نبود ساز و کاری 
مشخص برای حضور گردشــگران دراین منطقه سبب شده که 
عده ای از دوســتداران محیط زیســت و طبیعت، از حاال نگران 

آینده اُپرت باشند.
این نگرانی ها بــرای آینده اُپِرت را معاون گردشــگری اداره کل 
میراث فرهنگی سمنان نیز تأیید می کند و به همشهری می گوید: 
گردشگری در هر منطقه ای، به ویژه مناطق طبیعی، باید مبتنی 
بر ظرفیت های موجود باشد؛ یعنی هر منطقه ای می تواند ظرفیت 
مشخصی داشته باشد و بارگذاری بیش ازحد توان آن محدوده، 
سبب تخریب آن می شود. مثال اینکه با درنظرگرفتن همه شرایط 
طبیعی یک منطقه، ساالنه و در بازه های زمانی متفاوت چه تعداد 
گردشگر می تواند وارد آن شــود. درغیر این صورت عرصه های 
طبیعی دچار آسیب می شــوند و اُپرت نیز از این قاعده مستثنا 

نیست.
»محمد طاهریان« می افزاید: نخســتین اولویــت برای حضور 
گردشگران درچنین مناطقی، ســاماندهی و برنامه ریزی برای 
حضور آنها و به ویژه تورهای گردشگری است. برنامه ای سراسری 
دراین زمینه از روزهای گذشته توســط وزارت میراث فرهنگی 
ابالغ و اجرایی شــد که براســاس آن، همه دفاتر گردشگری و 
برپاکنندگان مجاز تورهای گردشــگری و طبیعت گردی ملزم 
به ثبت برنامه تورهای خود در سامانه ثبت تور شوند و باید برای 

برپایی آن مجوز بگیرند.
وی با بیان اینکه با کنترل و ســاماندهی تورهای گردشــگری، 
بخشی از آسیب ها کم می شــود، اظهار می کند: این موضوع به 
اداره های شهرستانی و همه دفاتر گردشگری در استان اعالم شد. 
با این شرایط اگر تورهایی بدون ثبت دراین سامانه برپا شوند و از 
حضورشان در هر نقطه ای توسط دستگاه های دیگر ممانعت شود، 

سازمان میراث فرهنگی از آنها حمایت نخواهد کرد.
طاهریان اضافه می کند: سیاســت اصلی این سامانه شناسایی 
تورهای غیرمجاز و ساماندهی برپایی تورها در مناطق مختلف 
اســت. اگر این اتفاق بیفتــد، بخش عمــده ای از فعالیت های 

گردشگری در مناطق خاصی مانند اُپِرت ساماندهی می شود.

نیاز به مديريت واحد
اما عالوه بر ساماندهی تورها، موضوع دیگری نیز برای منطقه ای 
مانند اُپِرت ضروری به نظر می رسد و آن هم مدیریت مستقل و 
واحد و همچنین ایجاد برخی زیرساخت های گردشگری سازگار 
با اقلیم منطقه اســت؛ موضوعی که به گفته معاون گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی ســمنان به عزمی بین دســتگاه های 
مرتبط برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی به منظور اجرای 

طرح های گردشگری هدفمند و مناسب نیاز دارد.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی سمنان دراین زمینه 
عنوان می کند: درنظر گرفتن مدیریت مستقل و واحد برای این 
محدوده که اتفاقا مســاحت زیادی هم ندارد، می تواند در کنار 
ساماندهی تورها، برای مسائلی مانند تعیین حریم ممنوعه ورود 
خودرو، جانمایی مکان مناسب برای برپایی کمپ و ساماندهی 
برنامه اقامت شــبانه گردشــگران، کنترل مســائل اجتماعی، 

پیشگیری از آســیب های ناشی از حضور گردشــگران و ایجاد 
تاسیسات و زیرساخت های مناسب با این منطقه منحصربه فرد 
کمک زیادی کند. چون ما یا دستگاه های مرتبطی مانند منابع 
طبیعی، نمی توانیم مجری این گونه اقدام ها باشیم. در همه جای 

دنیا این اقدام ها با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود.
معموال در برخی کشورهای گردشــگرپذیر از چنین مناطقی با 
ایجاد زیرساخت های متفاوت گردشگری مانند راهروها و پل های 
شیشه ای، سکوهای طبیعی و برخی تاسیسات این چنینی برای 
جذب گردشــگران خارجی و درآمدزایی بهره گرفته می شود؛ 
موضوعی که طاهریان نیز آن را فرصتــی برای منطقه ای مانند 
اُپِرت می داند و معتقد است که با اجرای این پروژه های سازگار 
با محیط زیســت می توان اُپِــرت را به یک جاذبه گردشــگری 

بین المللی تبدیل کرد.

سرمايه گذارِی سازگار
 وی تصریح می کند: اگر سرمایه گذار بخش خصوصی با ارائه طرح 
توجیهی مناسب برای فعالیت در این منطقه اعالم آمادگی کند، 
قطعا از او حمایت و استقبال می کنیم. البته این موضوع بستگی 
به نظر دستگاه متولی عرصه های طبیعی و ملی نیز دارد. طاهریان 
ادامه می دهــد: اُپِرت محیط گســترده ای نیســت و اجرای هر 
برنامه ای در آن منوط به صدور مجوز ازسوی دستگاه های متولی 
این عرصه های طبیعی است. در صورت صدور مجوز برای اجرای 
طرح های گردشگری، می  توانیم از ســرمایه گذاران نیز حمایت 
کنیم. شاید الزم است که سرمایه گذاران عالقه مند ابتدا طرح های 

خود را در این زمینه ارائه کنند.
وی می افزاید: البته منظور ما از سرمایه گذاری در چنین منطقه ای 

ایجاد رســتوران و فودکورت و ســفره خانه یــا برپایی آالچیق 
نیســت. در برخی اماکن طبیعی دنیا اولویت با حضور گردشگر 
در منطقه اســت، نه ارائه خدمات اقامتی و رفاهی. اما با تعریف 
برخی طرح های گردشــگری ســازگار با اقلیم منطقه و ایجاد 
زیرساخت های مناسب، گردشگران زیادی به این مناطق جذب 
می شوند. اُپِرت این ظرفیت را دارد که زیرساخت های متفاوت 
برای استفاده گردشگران از منظره زیبا و متفاوت آن داشته باشد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی سمنان درنظرگرفتن 
مدیریت واحد برای اُپرت را ضرورتی جدی به منظور حفاظت از 
این محوطه بیان می کند و می گوید: در بسیاری از نقاط طبیعی 
خاص دنیا گردشگران هزینه های قابل توجهی فقط برای ورود به 
منطقه می پردازند. به این صورت هم حضور گردشگران مدیریت 
می شود و هم سرمایه گذار یا مجموعه مدیریتی بخشی از درآمد 
را صرف حفاظت از محوطه و ارائه برخی خدمات زیرساختی مورد 

نیاز گردشگران و متناسب با منطقه می کند.

***
اُپِرت هنوز آسیب چندانی از حضور گردشــگران و آفرودبازها 
ندیده است، اما استمرار این روند و افزایش تعداد گردشگرانی که 
به این نقطه سفر می کنند تا به تماشای منظره ای متفاوت و زیبا 
بنشینند، آینده آن را به خطر می اندازد. با توجه به قرار داشتن این 
منطقه در نقطه مرزی بین مازندران و سمنان، شاید هم اندیشی 
و هم افزایی دســتگاه های مرتبط با مدیریت این محدوده در هر 
دو استان که می توانند از وجود چنین منطقه ای بهره ببرند باید 
به طور جدی در دستورکار قرارگیرد تا از بروز آسیب های ناشی از 
بی تفاوتی گردشگران به چنین جاذبه ای کم نظیر جلوگیری شود.
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 مسئوالن استان اعالم کرده اند برای رونق کسب وکارهای خانگی 
تسهیالت بانکی و حمایت های ویژه ای در زمینه فروش محصوالت 

درنظر گرفته شده است 

زهرااشرفزاده
خبرنگار

کسب وکارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم 
برای اشتغال محسوب می شــوند که می توان 
متناسب با ظرفیت های هر استان، فرصتی برای 
اشتغال، درآمدزایی و کارآفرینی ایجاد کرد. برهمین اساس 
ازسال1390 اجرای طرح ملی اشتغال خانگی در دستورکار 
قرار گرفت و سال گذشته  نیز پس از آسیب شناسی طرح های 
قبلی، طرحی به عنوان الگوی توســعه مشــاغل خانگی به 
تصویب رسید که 9استان ازجمله البرز به صورت پایلوت برای 
اجرای این طرح انتخاب شدند که البرز از استان های موفق 
دراین زمینه بود. طرح توســعه مشــاغل خانگی با نظارت و 
کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز و ازسوی 
جهاد دانشگاهی استان  به عنوان تسهیل گر اشتغال زایی در 
استان اجرا می شود و بیش از 300رسته ازجمله صنایع دستی، 
قالی بافی، مشاغل مرتبط با کشاورزی و صنعت از متقاضیان 

دریافت تسهیالت این طرح هستند.

ایجادبازارفروش
رئیس جهاد دانشگاهی استان البرز با بیان اینکه این طرح 
در 3فاز اجرا می شــود، به خبرنگارهمشــهری می گوید: 
در فاز نخســت اجرای طرح، فرصت ها و مزایای اســتان 
در حوزه ایجاد مشــاغل خانگی بررسی شــد. فاز دوم هم 
به شناســایی، جذب و ثبت نام از متقاضیــان و پیش رانان 
مشــاغل خانگی اختصاص یافته و در فاز سوم نیز مشاوره، 
آموزش و توانمندسازی متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی 
و زمینه ارتباط آنها با بازار فروش فراهم می شود. همچنین 
هدفگذاری شــده تا صاحبــان مشــاغل خانگی ازطریق 
فضاهای فیزیکی و مجازی مناســب بتوانند به بازار فروش 
متصل شــوند. »احمدرضا فیــروزی« مهم ترین معضل 
مشاغل خانگی را دسترسی نداشــتن به بازار فروش عنوان 
می کند و می افزاید: برای رفع این مشــکل، با شــهرداری 
تفاهم نامه ای امضاء کرده ایم و قرار است بازارچه ای در اختیار 
فعاالن این بخش قرارگیرد. امیدواریــم با راه اندازی مرکز 
ساماندهی مشاغل خانگی دراستان و همچنین راه اندازی 

بخش نمایشگاهی و عرضه مســتقیم کاالهای تولید شده 
دراین حوزه، یکی از مهم ترین موانع توسعه کسب وکارهای 
کوچک و خرد استان رفع شــود. وی با بیان اینکه سهمیه 
استان البرز در اجرای طرح ملی مشــاغل خانگی 2هزارو 
۵00 شغل اســت، عنوان می کند: با توجه به اینکه استان 
ظرفیت های ویــژه ای دراین حــوزه دارد، اگر محصوالت 
برندسازی شوند و به فروش مجازی و آنالین تولیدات حوزه 
مشاغل خانگی و اســتارتاپ هایی که در این حوزه هستند 
توجه بیشتری شــود، صاحبان مشاغل در فروش تولیدات 

خود در کشور و حتی در صادرات هم موفق خواهند.

لزومشناساییوتوسعهکسبوکارهایخانگی
رئیس کمیسیون گردشگری و اقتصادهنر اتاق بازرگانی البرز 
هم با تاکید بر شناسایی و توسعه ظرفیت های کسب وکارهای 
خانگی دراین اســتان می گوید: بســیاری از بانوان خانه دار 
با اشــتغال به کســب وکارهای خانگی می تواننــد عالوه بر 
درآمدزایی مناســب، کارآفرینی هم داشته باشند. »شادی 
حاضری« اظهار می کند: حمایت از ایــن فعالیت ها، وظیفه 
نهادهایی مانند اداره کار و کمیسیون های تخصصی ازجمله 
کمیسیون گردشــگری اتاق بازرگانی اســت تا برای افراد 
عالقه مند به فعالیت دراین حوزه، فرصت های اشتغال خانگی 

را فراهم کنند.
وی می افزایــد: همچنین باید بســتر مناســب را در قالب 
کالس های آموزشی برای تولید کارهای دستی فراهم کرد. 
ازسوی دیگر، بازار فروش مشاغل خانگی هم باید ایجاد شود. 
در همین راستا قرار است شهرداری فضایی در پارک های شهر 
کرج دراختیار فعاالن حوزه صنایع دستی و گردشگری قرار 
دهد تا محصوالت خود را ارائه دهند.  حاضری ادامه می دهد: 
همچنین رایزنی هایی انجام شده تا روزهای جمعه هرهفته، 
فضایی در یکی از پارک های شــهر دراختیــار فعاالن حوزه 
صنایع دستی و گردشگری در رسته مشاغل خانگی قرارگیرد تا 
کارهای جدید و تولیدات خود را ارائه کنند. همچنین 20غرفه 
در پارک »ایران کوچک« که به تازگی افتتاح شده در اختیار 
فروش صنایع دستی قرار خواهد گرفت. وی اضافه می کند: 
توجه به کسب وکارهای خانگی بســیار اهمیت دارد. دراین 
عرصه باید شرایطی فراهم شود تا فعاالن حوزه مشاغل خانگی 

بتوانند از تسهیالت اعطایی ازســوی اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استفاده کنند .

اختصاصتسهیالتویژه
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان البرز هم با 
اشاره به ارائه تسهیالت 37میلیارد تومانی به مشاغل خانگی 
دراین استان می گوید: تسهیالت بانکی نقش مهمی در توسعه 
کســب وکارهای خانگی دارد. برهمین اساس سال گذشته 
حدود 6میلیارد تومان تســهیالت به البرز اختصاص یافته 
بود، اما با توجه به موفقیت اســتان در توسعه مشاغل خانگی 
و درآمدزایی و اشــتغال زایی دراین بخش، شــاهد افزایش 
چندبرابری تسهیالت هســتیم.  »رامین ربیعی« می افزاید: 
سال گذشته این مبلغ در راستای حمایت از تولید و پشتیبانی 
از مشاغل خانگی در قالب تســهیالت، جذب و پرداخت شد 
و درســال جاری هم متقاضیان به بانک های استان معرفی 

می شوند.
 

ایجادزنجیرهارزش
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز نیز با اشاره 
به اقدام هایی که برای توسعه مشــاغل خانگی در البرز انجام 
شده اســت، می گوید: مشــاغل خانگی یکــی از بخش های 
مهم سیاســت وزارت کار برای ایجاد اشــتغال بوده است. با 
توجه به اینکه بخش مهمی از نیروهای کار غیرفعال استان 
را زنان خانه دار تشکیل می دهند، اســتفاده از ظرفیت آنان 
در حوزه مشــاغل خانگی هم راهی برای توســعه اقتصادی 
استان است و بهبود معیشــت خانوارهای البرزی را به دنبال 
دارد.  »حســین فالح نژاد« می افزاید: یکی از اقدام هایی که 
برای تثبیت مشــاغل خانگی انجام خواهد گرفت، راه اندازی 
بازارچه و نمایشگاه ارائه محصوالت اســت که در قالب آن، 
زنجیره تأمین تا فروش محصوالت تولیدی مشــاغل خانگی 
هم فراهم می شود. وی ادامه می دهد: در کل کشور، در حوزه 

مشاغل خانگی 323رشته قابلیت اجرا و دریافت حمایت دارند 
که بیش از 200رشته به حوزه فرش دستباف، صنایع دستی و 
فعالیت های فرهنگی - هنری و بقیه مربوط به دیگر فعالیت ها 
در حوزه جهاد کشــاورزی و صمت اســت. فالح نژاد ادامه 
می دهد: اســتان البرز در زمینه توسعه مشاغل خانگی موفق 
بوده و با استفاده از ظرفیت های موجود و با تعامل با متولیان 
حوزه اشتغال، می توان به روزی رسید که این استان در اجرای 
طرح ملی توسعه مشــاغل خانگی به الگویی مناسب تبدیل 
شود. وی کاهش کاغذبازی های اداری را از اهداف طرح توسعه 
مشاغل خانگی عنوان می کند و می گوید: پیش از این، پیگیري 
طرح هاي مرتبط با مشاغل خانگي به دلیل پراکندگي حوزه ها، 
آشنا نبودن متقاضیان با اصول کارآفریني و همچنین متصل 
نبودن آنها به بازارفروش، به سختي انجام مي شد، اما با اجراي 
این طرح، سعي شده بســیاري از این موانع از میان برداشته 
شود. این مسئول با تاکید بر آموزش متقاضیان برای راه اندازی 
کســب وکارهای خانگی، می افزاید: با آموزش متقاضیان به 
ســمتي پیش مي رویم که صاحبان کسب وکارهاي کوچک 
با ســرمایه حداقلي به ســمت درآمدزایی مناســب و حتي 
اشتغال زایي براي دیگران پیش بروند. فالح نژاد ادامه می دهد: 
در طرح ملي مشاغل خانگي سعي مي شود صاحبان مشاغل 
زیرپوشش زنجیره اي مدیریت و به بازار فروش متصل شوند 
تا دغدغه فروش محصوالت شان به حداقل برسد. با سازوکار 
مناســبي که براي بازاریابي و فروش تولیدات در طرح ملي 
توسعه مشــاغل خانگي درنظر گرفته شــده، تولید و فروش 
محصوالت نهایي افزایش می یابد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان البرز همچنین با اشاره به نحوه ثبت نام دراین 
طرح ملی در استان البرز اضافه می کند: متقاضیان در 2گروه 
متقاضیان و پشتیبان ها، باید در ســامانه  inhb.ir ثبت نام 
کنند. این افراد باید دارای حداقل 1۸سال سن و بومی استان 
باشند و اشتغال نداشتن تمام وقت و نداشتن بیمه  کارآفرینی 

نیز از شروط ثبت نام در طرح محسوب می شود.

فرشته رضایی
خبرنگار

دام ها و طیور گرسنه گیالن راهی کشتارگاه ها 
می شوند؛ این ذبح صنعتی نه به دلیل نیاز بازار، 
بلکه به علت گرانی نهاده های خوراک دام اتفاق 
می افتد؛ موضوعی که کارشناســان دلیل آن را کم توجهی 
مسئوالن مربوط به صنعت دام و طیور می دانند و مثال روشن 
این روزهای آن هم، کمیاب شدن یا گرانی مرغ و همچنین 
گوشت قرمز است. اینها درحالی است که صنعت دامداری در 
استانی مانند گیالن قدمتی دیرینه دارد و توسعه کشاورزی 
دراین منطقه و همچنین وضعیت اقلیمی استان، سبب شده 
دامداری هم از دیرباز رونق ویژه ای در گیالن داشته باشد. در 
ســال های اخیر نیز این صنعت با وجود حمایت های اندک 
ازسوی دستگاه های مربوط، اما به شــکل مدرن تری ادامه 
حیات داده اســت. با این حال گران شدن نهاده های دام که 
وارداتی هســتند و حمایت کم رنگ دولــت و حذف یارانه 
خوراک دام، سبب بروز مشکالت متعددی برای دامداران این 
استان شده است، تا جایی که هزینه های تولید با سود حاصل 

از فروش آن برابری نمی کند.

فروش دام ازسر ناچاری
»محمد نعمتی« دامدار اهل شــفت است که دراین باره به 
همشهری می گوید: در 2ســال اخیر قیمت نهاده های دام 
بیشتر از گذشته شده است. این موضوع سبب شده بسیاری 
از دامداران وادار به کشــتار دام های خود شوند. وضعیت 
به گونه ای است که در روزهای اخیر مجبور شدم چند رأس 
از گاوهای خود را به دلیل گران بودن هزینه های خوراک، به 
کشتارگاه بفرستم. وی ادامه می دهد: اگر روند کنونی ادامه 
داشته باشد، بسیاری از دامداران دیگر نمی توانند به فعالیت 

خود ادامه دهند. در حال حاضر قیمت ســبوس دولتی از 
۱۴۰۰تومان به ۴هزارو۵۰۰ تومان رسیده است؛ موضوعی 
که سبب شده دامداران از ادامه فعالیت خود دراین عرصه 
ناامید شوند. نعمتی تصریح می کند: اکنون قیمت هر کیسه 
۴۰کیلوگرمی سبوس دولتی ۱۸۰هزارتومان است که در 
اختیار تعاونی قرار می گیرد،  اما آنها می گویند فعال به بازار 
نمی دهیم. بنابراین هر کیسه سبوس در بازار آزاد از 2۵۰ تا 
2۷۰هزارتومان در نوسان است. این درحالی است که وظیفه 
تعاونی این است که به دامداران این نهاده ها را عرضه کند. 

قیمت پایین خرید شیر
یکي دیگر از دامداران گیالنی که در شــهر رشــت فعالیت 
می کنــد، دربــاره مشــکالت موجــود دراین حــوزه به 
خبرنگارهمشــهری می گویــد: حضور دالالن به چالشــی 
اساســی در فعالیت دامداران تبدیل شده است. البته بعد از 
دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی که براساس آن، دامداران 
باید دام هایشان را پالک کوبی کنند، دست دالل ها تاحدودی 
کوتاه شــد. اگر پالک کوبی مشخص نباشــد، سهمیه نهاده 
با نرخ دولتی تعلق نمی گیرد. این موضــوع می تواند کمک 
موثری به دامداران باشد. »علی قدیری« ادامه می دهد: یکی 
از مهم ترین مشکالتی که دامدارانی مانند من با آن مواجهند، 
این است که تعاونی شیر را از ما ۴هزارتومان خریداری می کند 
و آن را به صورت آزاد ۵هزارو۵۰۰ تومان به فروش می رساند.   
این دامدار اضافه می کند: دامدارانی مانند من با مشــکالت 
بســیار و دریافت وام های ســنگین و بدهکاری توانسته ایم 
یک واحد دامداری راه اندازی کنیم، امــا اکنون بعد از چند 
سال فعالیت دراین حوزه، با این مشکالت به وجود آمده، اگر 
ضرر کنیم ناچاریم دام و دامداری را بفروشیم تا فقط بتوانیم 
بدهی خود را بپردازیم ؛ آن وقت کسی هست که از ما بپرسد 

شغل تان چه می شود؟ 

دلیل کاهش تولید شیر 
رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی کشــاورزی دامداران 
گیالن هم با بیان اینکه هم اکنون ۷2هزار دامدار با حدود 
یک میلیون و 2۷۰هــزار رأس دام دراین اســتان حضور 
دارند، درباره مشکالت دامداران این استان به همشهری 
می گوید: نسبت به ســال قبل در همین تاریخ، ۵۰۰تن 
کاهش تولید شــیر داشــته ایم که اصلی ترین دلیل آن، 
افزایش قیمت نهاده های دامی و دیگر هزینه ها بوده است. 
»عباس یوسفی« می افزاید: یارانه شیر در سال های اخیر 
حذف شــد و قرار بود دولت به نهادهای تولید یارانه بدهد 
که آن هم بعد از چند مرحله قطع شد. این عوامل موجب 
کاهش تولید شیر شده است. وی ادامه می دهد: در یک سال 
اخیر هم با سیاست های درنظر گرفته شده ازسوی وزارت 
جهاد کشاورزی، سهمیه نهاده های دامی دامداران کم شد 
و آنها مجبور شدند کنسانتره مورد نیاز خود را از کارخانه ها 
تأمین کنند. یوســفی تصریح می کند: قیمت فعلی شیر 
با هزینه تولید همخوانی ندارد. قیمت شــیر با ۱۰درصد 
سود، هرکیلوگرم ۸هزارو۵۰۰ تومان است، اما دولت رقم 
آن را ۶هزارو۴۰۰تومان مشــخص کرده است؛ حال با این 
اختالف قیمت، دامداران چگونه می توانند به فعالیت خود 
ادامه دهند؟ رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی 
دامداران گیالن تصریــح می کند: با توجه بــه اینکه در 
گیالن همه دامداری های کوچک دارند، با وضعیت کنونی 
نمی توانند بــه کار خود ادامه دهنــد.  وی ادامه می دهد: 
متاسفانه برخی مســئوالن حمایت کافی از تولید ندارند 
به نظر می رســد اصل موضوع را که رفع نیازهای ابتدایی 
تولیدکنندگان داخلی است، فراموش کرده اند. مسئوالن، 
به ویژه دراستان گیالن باید دراین دیدگاه تجدیدنظر کنند 
تا دامداری ها درمســیر تعطیلی و فروش زمین های خود 

قرار نگیرند. 

4صدرنشین جدول تولید شیر در گیالن
رئیس اتحادیه شــرکت های تعاونی کشاورزی دامداران 
گیالن با بیان اینکه ساالنه 2۵۴هزارتن شیر دراین استان 
تولید می شــود، اظهار می کند: شهرســتان های املش، 
رودسر، فومن و شفت در صدر جدول تولید شیر دراستان 

گیالن قرار دارند. 
یوســفی همچنین می گوید: ناتوانی دامداران در تأمین 
نهاده هــای دامی و به دنبــال آن، روانه کــردن دام ها به 
کشتارگاه  ســبب می شــود در آینده ای نه چندان دور، با 

کمبود گوشت قرمز مواجه شویم.
 وی ادامه می دهد: این شــرایط فقط به نفع دالالن است 
که وارد عرصه می شوند و با قیمت خیلی پایین، دام را از 
دامداران می خرند. این مشــکالت درنهایت دامداران را 
مجبور می کند از این فعالیت دست بکشند؛ به این ترتیب 

مافیای واردات گوشت به اهداف خود می رسد.

نظارت ها جدی است
یوسفی درباره برخی شائبه ها درباره نبود نظارت ها و توزیع 
نامناسب نهاده ها درمیان دامداران هم توضیح می دهد: 
ما قیمت مصوب داریم و نهاده ها با قیمت تعیین شــده، 
توزیع می شود. االن برخی نهاده ها که از مناطق مختلف 
می آید، ممکن اســت هزینه های حمل ونقل به آن اضافه 
شــود، اما تعاونی ها هیأت مدیره هایی دارند که با انتخاب 
خود دامداران فعالیــت می کنند و هر زمــان دامداران 
تخلفی دیدند، می توانند گزارش دهند یا هیأت مدیره را 

بازخواست کنند. 
 وی اضافــه می کند: با ایــن وجود نظارت هــا با حضور 
نمایندگان اتحادیه، سازمان جهادکشــاورزی، سازمان 
صمت و همچنین اداره تعزیرات حکومتی انجام می شود و 

حتی مدیریت با خود دامداران است.

 سختی های زندگی 
در مسکن مهر پلدختر

  مسئوالن کمبود بودجه و نبود تعامل میان دستگاه های خدمت رسان را از 
داليل استمرار ضعف های زيرساختی دراين طرح مسكن مهر عنوان می کنند

فاطمهکاظمی
خبرنگار

سال ها قبل که اجرای طرحی به نام »مسکن مهر« برسر زبان ها افتاد و 
اقدام های گسترده ای هم برای اجرایش انجام شد، بخش قابل توجهی از 
قشرهای کم درآمد جامعه امیدوار شــدند که از رهاورد اجرای چنین 
طرحی خانه دار می شوند و کابوس اجاره نشینی دست از سرشان برمی دارد. اگرچه 
تعداد زیادی از قشرهای مختلف جامعه با ساخت طرح های مسکن مهر صاحب خانه 
شدند، اما دربرخی از اســتان ها ازجمله لرســتان، اجرای طرح های مسکن مهر با 
مشکالتی مواجه شد که همچنان بعد از گذشت سال ها از اجرای طرح، گویا قرار نیست 

به پایان برسد.
ازجمله طرح های این حوزه در استان که با مشکالت فراوانی مواجه شده، طرح مسکن 
مهر پلدختر  است که در جنوب شرقی این شهر ساخته شده و 624واحد مسکونی دارد 
 که از این تعداد، ۵74واحد آن در اختیار مردم قرارگرفته و ۵0واحد آن هم خالی است.

این طرح مسکن مهر ازجمله طرح هایی بود که سال ها برای آن متقاضی  وجود نداشت 
و خانه های آن به سختی فروش رفت. این منطقه جزو شهر محسوب می شود، اما تقریبا 
از امکانات شهری مناسبی برخوردار نیست و هنوز محوطه سازی نشده اسناد مالکیت 

واحدهای آن هم وضعیت مشخصی ندارد.
درکنار همه این مشــکالت، آب آشــامیدنی این منطقه نیز کیفیت مطلوبی ندارد. 
برخورداری ساکنان از امکانات بهداشتی و درمانی هم چندان تعریفی ندارد. ازسوی 
دیگر ساکنان طرح مسکن مهر پلدختر از کمبود تاکسی و اتوبوس گالیه دارند؛ آنها 
معتقدند درمجموع می توان گفت یک طرح ناقص به بهره برداری رسیده و در اختیار 

مردمی قرار گرفته که ازسر ناچاری به زندگی دراین خانه ها رو آورده اند. 

کوچههایخاکی
کوچه و خیابان های مســکن مهر پلدختر هنوز خاکی اســت و بعد از سال ها، وعده 
آسفالت کردن آن هنوز عملی نشده است. یکی از ساکنان طرح مسکن مهر پلدختر 
به خبرنگارهمشهری گفت: تابستان ها گرد و خاک و زمستان ها گل و الی اذیت مان 
می کند. باد که می وزد، گرد و خاک کوچه ها روی اســباب و وسایل مان می نشیند و 

دائم باید خانه را تمیز کنیم.
»زهرا صبوری« افزود: عالوه براین، سالمت فرزندان مان درخطر است و ممکن است 
این گرد و خاک به آنان آسیب برساند. خوشبختانه مدتی است که مدرسه ها تعطیل 

است، چراکه رفت و آمد بچه ها به مدرسه با مشکل انجام می شود.

نبودفضایسبز
یکی دیگر از ساکنان طرح مسکن مهر پلدختر از نبود فضای سبز و پارک بازی برای 
کودکان گالیه دارد. او گفت: بچه ها به دلیل تعطیل بودن مدرسه ها، خانه نشین شده اند 
و زندگی در آپارتمان حوصله شان را سر می برد، اما فضای سبز و پارک بازی مناسبی 
که بتوانیم آنها را به آنجا بفرستیم تا چند ساعتی تفریح کنند، وجود ندارد. هربار هم 

نمی توانیم به داخل شهر برویم، چون فرصت آن را نداریم.
رضایی ادامه داد: تحمل دیوارهای بتنی چنین مجتمع های مســکونی با فضای سبز 
ممکن می شود، اما اینجا تا چشم کار می کند، فقط دیوار است و خبری از فضای سبز 

مناسب نیست.

نیازبهبازارچهمحلی
شهبازی از دیگر اهالی این منطقه اســت که نبود بازارچه محلی را از دیگر مشکالت 
مردم ساکن در طرح مسکن مهر پلدختر می داند. او دراین باره اظهارکرد: راه اندازی 
بازارچه محلی دراین منطقه کمــک می کند تا اهالی در زمان کــم و صرف هزینه 
پایین تر، مایحتاج روزانه خود را تهیه کنند، اما درمنطقه ما چنین امکانی وجود ندارد 

و مجبوریم برای هر خرید کوچک، به مرکز شهر مراجعه کنیم.
وی ادامه داد: ساکنان این منطقه با مشکالت ریز و درشتی دست به گریبان هستند و 
نبود زیرساخت های شهری مناسب، اهالی را خسته کرده است. مسئوالن استان باید 

برای رفع مشکالت طرح مسکن مهر پلدختر چاره اساسی بیندیشند. 

پولنداریم
اینها درحالی اســت که چندی قبل معاون مســکن اداره کل راه و شهرسازی استان 
لرستان درجلسه بررسی مسائل حوزه های شهری و روستایی وقتی با اعتراض فرماندار 
پلدختر و نماینده معموالن و پلدختر در مجلس شــورای اسالمی نسبت به وضعیت 
نابه سامان مسکن مهر پلدختر مواجه شد، جمله تکراری »پول نداریم« را به کار برد و 
گفت: محوطه سازی، آماده سازی و ساخت واحدهای مسکن مهر با هزینه متقاضیان 
صورت گرفته و با توجه به اینکه آنان در مسکن مهر ساکن شدند و قسط   بندی هم انجام 
شده، امکان تأمین اعتبار ازمحل متقاضیان نیست، اما تالش می کنیم با تأمین بودجه 
از منابع دیگر، وضعیت محوطه سازی مسکن مهر پلدختر هرچه زودتر تعیین تکلیف 
شود. »رضا پیامنی« با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی متولی ساخت مسکن مهر 
است، افزود: انتظار داریم سایر دستگاه های خدمت رسان نیز برای رفع مشکالت این 
منطقه تالش مضاعفی داشته باشــند و به ارائه خدماتی ازجمله جمع آوری مستمر 
زباله ها، تقویت زیرساخت های بهداشتی و برقراری خطوط حمل ونقل عمومی بپردازند 
تا بخش مهمی از مشکالت اهالی ساکن دراین منطقه هرچه زودتر برطرف شود. معاون 
مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان ادامه داد: اگر در محدوده طرح مسکن 
مهر پلدختر فضای خالی داشته باشیم، در اختیار سایر دستگاه ها قرار می دهیم تا به 

مردم این منطقه خدمات رسانی کنند.

وظایفشهرداری
وی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی تا پایان سال جاری عملیات محوطه سازی 
مســکن مهر را از محل اعتبارات دولتی انجام می دهد، افزود: با توجه به این موضوع، 
شــهرداری باید این منطقه را تحویل بگیرد و خدمات شهری مورد نیاز را به آن ارائه 
دهد. با توجه اینکه مسکن مهر جزوی از شهر به حساب می آید و شهرداری هم هزینه 

پایان کار را گرفته، موظف است به مردم این منطقه خدمات شهری ارائه دهد.
پیامنی اضافه کرد: ایجاد جوی، جدول گذاری و انجام عملیات آسفالت ازسوی اداره کل 
راه و شهرسازی انجام می شود و نصب ســطل زباله، ایجاد خط اتوبوس رانی و ایجاد 

فضای سبز برعهده شهرداری پلدختر است. 

دام های گرسنه گیالن در راه کشتارگاه

گام های البرز در مسیر توسعه مشاغل خانگی 

  صنعت دامداری استان گیالن به دلیل گرانی نهاده های تولید و خوراک دام در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است
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کرمانشاه
عمده کشت برنج در اســتان کرمانشــاه مربوط به دشت »دیره« و 
»چمچال« اســت و به طور پراکنده نیز در شهرســتان های صحنه، 
هرســین، ســرپل ذهاب و گیالن غرب این محصول کشت می شود. 
درآمد  باالی هرهکتار کشت برنج، عامل انگیزشی باالیی در کشاورزان 
این مناطق برای کشــت این محصول پرمصرف ایجاد کرده اســت. 
در کرمانشاه طی چندســال اخیر، ســاالنه بین ۲ تا ۳هکتار زمین 
زیرکشــت محصول برنج می رود که با توجه به شــرایط آب و هوایی 
استان و با برنامه هایی که دستگاه های مربوط برای کاهش محصول 
برنج دارند، قرار بود کشت این محصول به حداقل برسد. براین اساس 
برنامه ۳ساله ای ازسوی دستگاه های مربوط طراحی شد که قرار بود 
از ســال1۳98 دراستان اجرا شــود و طبق آن سطح زیرکشت برنج 

نشایی در کرمانشــاه درگام نخســت از ۲هزارهکتار به حدود 
هزارهکتار برســد و در ســال های بعد نیز روند کاهشی 

ادامه یابد. اما بارش های سیل آســا درهمان ســال، 
سبب شد کشت برنج درکرمانشاه با صدور مجوز 

ازسوی مســئوالن، دوباره رونق بگیرد. حدود 
۳هزارهکتار از اراضی اســتان درسال1۳98 
زیرکشت برنج رفت و ۳هزارتن برنج نیز از این 
کشت  ها برداشت شد؛ در واقع برنامه ۳ساله 
شــکل اجرایی به خود نگرفــت. این درحالی 
بود که سال گذشته نیز ۲هزارو 19۷هکتار از 

اراضی استان زیرکشت برنج رفت که شهرستان 
صحنه با هزارو ۶۷هکتار، بیشــترین سطح زیر 

کشت را به خود اختصاص داد. »فضلی«، »هاشمی«، 
»عنبربو« و »سرخه« مهم ترین ارقام برنج در کرمانشاه 

به شمار می روند.  براساس گفته مسئوالن اداره جهادکشاورزی، 
در استان کرمانشاه درچند سال اخیر فقط مجوز کشت برنج با استفاده 
از منابع سطحی، آن هم در مناطقی ویژه صادر می شد، اما کشت این 
محصول با استفاده از آب های زیرزمینی در همه مقاطع در کرمانشاه 
ممنوع بوده است. درسال جاری هم کشت برنج به طورکامل به دلیل 
کاهش بارندگی ها وروان آب ها ممنوع شــد، اما با وجود ممنوعیت 
و شــرایط بحرانی آب در اســتان و خشک شــدن تعداد زیادی از 
رودخانه های و سراب های استان، عده ای دست به کشت این محصول 
آب بر زدند. با وجود برخوردهای قانونی، اما بازهم کشاورزانی هستند 
که به دور از چشم همگان، دســت به کشت برنج می زنند. مسئوالن 
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه معتقدند شرایط اقلیمی و منابع آبی 
کرمانشاه به طورکلی برای کشت برنج مناسب نیست، چون رطوبت 
دراین استان بســیار پایین و تبخیر بسیار باالســت و ازسویی برای 
کشــت هرهکتار برنج بین ۲۰ تا ۲۴هزارمترمکعب آب الزم اســت 
که بدیهی است هیچ تناســبی میان این ارقام و منابع آبی و موقعیت 
اقلیمی کرمانشاه وجود ندارد. این درحالی است که از ۲۳دشت استان، 

18دشت ممنوعه و ۲دشت ممنوعه بحرانی هستند. 

کهگیلویه وبویراحمد 
کشت برنج در اســتان کهگیلویه وبویراحمد از دیرباز مرسوم بوده 
و هرســال حدود 9هزارهکتار از مرغوب تریــن و حاصل خیزترین 
اراضی آبی اســتان به زراعت برنج اختصاص دارد. سال گذشته اما 
برنج کاری در کهگیلویه وبویراحمد در بیش از 5هکتارشالیزار انجام 
شد و حدود ۳۰هزارتن برنج از این استان تولید و روانه بازار مصرف 
شد. ارقام برنج کشت شــده دراین استان بیشــتر از  ۲نوع محلی 
کم محصول »چمپا« و »گرده محلی« و ارقام پرمحصول »شمیم«، 
»طارم«، »فجر«، »شــفق« و »سازندگی« اســت. محصول برنج  
در شهرستان های هشت گانه استان برداشــت شده است. امسال 
اما با توجه به خشکســالی طبق مصوبه کشــوری کشت برنج در 
کهگیلویه وبویراحمد ممنوع است و به همین دلیل مسئوالن کشت 
»کینوا« را به کشاورزان پیشنهاد دادند. کینوا یک گیاه 5هزارساله 
اســت که به دلیل هضم راحت تر و کالری کمتر در دهه های اخیر، 

جایگزین گندم و برنج شده. 

قزوین
در استان قزوین حدود ۳هزارو۶5۰هکتار از اراضی کشاورزان به کشت 
برنج اختصاص داده شده و بیش از ۴هزار بهره بردار در ۷۲واحد شالیکار 
فعالیت می کنند. دراین میزان سطح زیرکشت، حدود ۳هزارو9۰۰کیلوگرم 
شــلتوک در هرهکتار و درمجموع بیش از 1۴هزارتن شــلتوک از این 
شالیزارها برداشت می شــود. همچنین از مهم ترین ارقام برنج در قزوین 
می توان به »هاشــمی«، »علی کاظمی«، » صدری دم سیاه«، »صدری 
حسن سرا« و »موسی طارم« اشاره کرد. این درحالی است که مسئوالن اداره 
جهاد کشاورزی استان معتقدند شالیکاران محدود استان، از آب شاهرود 
استفاده می کنند و کشاورزی آنها لطمه ای به آب های زیرزمینی نمی زند؛ از 
این روست که طرح ممنوعیت کشت برنج در همه استان های کشور)به جز 
استان های شمالی( به دلیل محدودیت شالیزارها و آبیاری 
از آب سطحی، ازنظر مسئوالن مربوط در قزوین 
می تواند استثنا شــود. مسئوالن استان 
معتقدند منابع تامیــن آب اراضی 
شالیزاری استان از رودخانه های 
»المــوت رود«،  فصلــی 
»نینــه رود«، »انــدج رود« 
و »طالقــان رود« اســت و 
درنهایت از رودخانه شاهرود 
تامین می شــود و با توجه به 
شرایط جوی و بارندگی هایی 
بــا پراکنــش مناســب در 
سال گذشته، همه رودخانه های 
فصلی اســتان پرآب بوده و همین 
موضوع سبب شد محدودیتی در زمینه 
کم آبی یا کمبود آب برای اراضی شــالیزاری 
استان ایجاد نشود. دشــت قزوین از سال1۳۴۲ در زمره 
دشت های ممنوعه کشور قرار داشــته و سال هاست بحث تغییر الگوی 
کشت دراین استان مطرح است. اجرای شیوه نامه ممنوعیت کشت برنج 
که رویکردی ملی دارد، برای استانی که نتوانسته در تغییر الگوی کشت  
موفق عمل کند، بسیار ســخت و زمان بر به نظر می رسد؛ هرچند دراین 
زمینه در سال های گذشته 15۰هکتار محصوالت دیگر درمناطق مختلف 
استان، جایگزین کشت برنج شده است. درهمین راستا کشت یونجه نیز 
درمیان شالیکاران تبلیغ می شــود، اما با یک نگاه منطقی، باید بپذیریم 
شالیزارهای کشاورزان استان بسیار کوچک و برای رفع نیازهای محلی 
است و درصورت نبود الگوی کشت مناسب و سود ده، پذیرفتن تغییر کشت 

ازسوی کشاورزان محلی کار ساده ای نخواهد بود. 

آذربایجان شرقی 
مشهورترین منطقه در آذربایجان شرقی که برخی اراضی کشاورزی آن به 
کشت برنج اختصاص دارد، میانه است که برنج آن از عطر و طعم خاصی 
برخوردار است و قیمت آن در بازار تا کیلویی ۴۰هزارتومان هم می رسد. 
ساالنه حدود 18هزارتن برنج در 5هزارو ۲۰۰هکتار از سطح زیرکشت 
این محصول درمیانه برداشــت می شــود که برای بیش از ۲1هزارنفر 
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. برنج میانه در زمین های 
باتالقی منطقه کشت می شود و مقدار کمی از منابع آبی به آن هدایت 
می شــود. عالوه بر رقم محلی برنج در میانه که ظاهری متفاوت دارد، 
ارقام دیگر شامل »علی کاظمی«، »حسن سرا«، »هاشمی« و »گیالنه« 
دراین شهرستان کشت می شود. بزرگ ترین چالش کشت برنج در میانه، 
افزایش استفاده از کودهای شیمیایی برای افزایش برداشت محصول 
است. این درحالی اســت که درحال حاضر از هر هکتار زمین زیرکشت 
برنج، بیش از ۳ تا ۴تن برنج برداشــت می شــود. هرچند سهم کاشت 
و برداشــت برنج در ایجاد اشــتغال در میانه چندان زیاد نیست، اما به 
اعتقاد کارشناسان، حضور سرمایه گذاران می تواند تولید برنج را بیشتر 
و اقتصادی تر کند. با توجه به اینکه برنج میانه تنها در زمین های آبرفتی 
و باتالقی منطقه کشت می شود و با توجه به محدودیت های منابع آبی، 
امکان اختصاص زمین های بیشتر وجود ندارد و سرمایه گذاران تمایلی 

برای افزایش کشت برنج مرغوب میانه دراین منطقه ندارند.

سیستان وبلوچستان
چندسالی است که وزارت جهاد کشاورزی دســتور داده است از کشت 
محصوالت آب بــر در مناطق بحرانــی ازنظر تأمین آب، خــودداری و 
حتی جلوگیری شود که این دســتور در مناطق مختلف کشور تاحدی 
اجرایی شده است. درمجموع در رســته های کشاورزی، از برنج به عنوان 
پرآب برترین محصول کشــاورزی یاد می شود، زیرا هنگام رشد به شدت 
به آب زیاد نیاز دارد، به طوری که از زمان کشــت یا نشاء تا زمان برداشت 

باید اراضی شــالیزاری غرق درآب باشند. با وجود اینکه گیالن و 
مازندران بزرگ ترین تولیدکنندگان این محصول در کشورند، 

اما کشت محصول در استان های دیگر نیز رواج دارد که 
خشکسالی و کمبود آب سبب شده برخی نواحی از 

کشــت و تولید برنج صرفه نظر و کشت محصولی 
دیگر را جایگزین آن کنند. ازسوی دیگر در برخی 
از استان ها که با مشــکل تامین آب آشامیدنی 
روبه رو هستند، بازهم شاهد فعالیت شالیکاران 
و زیرکشــت بردن اراضی هستیم که یکی از این 
استان ها، سیستان وبلوچستان است و این محصول 

بیشتردر شهرهای نیکشهر و قصرقند کشت می شود. 
از دیرزمان کشــت برنج در سیستان وبلوچستان رواج 

داشته و هنوز این محصول در نواحی مختلفی مانند نیکشهر، 
قصرقند، سرباز، جالق، راسک، حاشیه رودحانه کاجو ایرانشهر، 

منطقه ایرندگان خاش و منطقه کلگان کشــت می شود. مجموع اراضی 
شالیزاری استان چیزی حدود ۴هزارو95۰ هکتار است، اما ممکن است 
دربرخی سال ها همه این اراضی زیرکشــت برنج برود، چراکه منابع آبی 
متغیر است و همین موضوع بر میزان سطح کشت اثر می گذارد. باید به این 
نکته هم اشاره کرد که همه اراضی شالیکاری استان در حاشیه رودخانه ها 
قرار دارند یا از آب قنات ها برای آبیاری استفاده می کنند. به همین دلیل 
آسیبی به منابع آبی استان وارد نمی شــود، زیرا اگر از آب رودخانه ها و 
قنات ها برای برنج کاری استفاده نشود، این آب ها به پایین دست و هدر 
می روند. در گذشته ارقام بومی در شالیزارهای استان کشت می شد که 
دراین سال ها به دلیل رشــدجمعیت و مصرف باال و کم شدن منابع آبی، 
کشت ارقام پرمحصول مانند »سپیدرود«، »آمل«، »هراز« و »شیرودی« 
موردتوجه است. کشــت یک ســری ارقام پرمحصول پاکستانی هم در 
شالیزارهای استان رواج دارد که درمجموع عملکرد این محصول بین 5/۴ 

تا 5/5تن شلتوک در هکتار است. 

اصفهان
حوضه آب رفتی زاینده رود از ســال های دور شاهد کشت برنج بوده است. 
شهرهای لنجان، فالورجان و مبارکه به شکل عمده و نجف آباد، خمینی شهر 
و اصفهان  به صورت پراکنده کشت برنج دارند. ۲نوع برنج بومی به نام های 
»نو گرانی« و »سرخه« در استان کشت می شود که این ارقام با اصالحاتی، 
به اقالم پرمحصولی ازجمله »زاینده رود«، »سازندگی« و »فیروزان« تبدیل 
شده اند. کشت برنج به طورمتوسط 1۳ تا 15هزارمترمکعب آب نیاز دارد. 
درآمد کشت برنج برای کشاورزان بسیار باالســت و به همین  دلیل از آن 
استقبال می شود؛ هرچند آب بهای کشت برنج با تعرفه بیشتری محاسبه 
می شود و اداره جهاد کشاورزی نیز کودهای شیمیایی و بذر رایگانی را که 
در اختیار سایر کشاورزان قرار می دهد، در اختیار برنج کاران نمی گذارد. 
اینها درحالی اســت که با وجود تنش آبی کنونی دراستان، بازهم درآمد 
باالی کاشت برنج، کشــاورزان را به سوی کشــت این محصول جذب 

و تنش هــای می کند. البته محدودیت های ایجاد شده 
نســبت به آبی، کشت برنج در اســتان اصفهان را 

گذشته کاهش داده است؛ چنان که 
در گذشــته نه چندان دور، حدود 

۲۰هزارهکتار کشــت برنج در 
اصفهان انجام می شد، اما 
اکنون ســطح زیرکشت 
برنج دراین استان به حدود 

هــزارو 5۰۰هکتار 
رسیده است.

زنجان
در اســتان زنجــان برنج »طــارم« آوازه ای دیرینــه دارد و 
کشــت این محصول در شهرســتان طارم که در منطقه ای 
مشرف به اســتان گیالن و درحاشــیه رود »قزل اوزن« قرار 

دارد، از دیرباز مرســوم بوده اســت. این روزها با وجود اینکه 
خشکســالی ها و کم آبی قزل اوزن مــزارع برنج را بــا مخاطره 
روبه رو کرده است، اما اصرار کشــاورزان به کاشت 
برنج همچنــان ادامه دارد. کارشناســان 
حوزه کشــاورزی معتقدند کیفیت 
برنج طارم زنجان به دلیل ارتفاع 
منطقه از ســطح دریا، رطوبت 
مطلوب، نبود بیماری قارچی 
درمحصول و استفاده حداقلی 
از سموم، بسیار ممتاز است. 
کشــاورزان دربــاره تأثیر 
کم آبی بر کشت این محصول 
دراین منطقه معتقدند مزارع 
شــالی این منطقه از قزل اوزن 
حق آبه دارند که اگر به درســتی 
و عادالنه اختصاص یابد، مشــکلی 
برای کشــت برنج وجود ندارد. اهالی این 
منطقه می گویند طارم هیچ گاه مشــکل کم آبی 
نداشته است؛ اگرهم در برخی فصول قزل اوزن کم آب می شود، 
به دلیل فعالیت های سدسازی است که اشتباهی ازسوی مسئوالن 
محسوب می شود، چراکه از گذشته شغل مردم طارم کشاورزی و 
باغداری بوده است و برنج محصول جدیدی دراین منطقه نیست. 
آنها می گویند با ممنوعیت کشــت برنج درایــن منطقه، چرخ 
زندگی بیش از هزارو ۳۰۰شالیکار طارمی که شغل آباء و اجدادی 
خود را ادامه می دهند، نمی چرخد. با این وجود مسئوالن اداره 
جهادکشاورزی زنجان می گویند این استان رتبه پنجم کشور را در 
زمینه تغییرالگوی کشت دارد و چندسالی می شود سیاست تغییر 
الگوی کشت از برنج به یونجه و سایر علوفه ها در دستورکار قرار 
گرفته است. همچنین به منظور کاهش مصرف آب در شالیزارهای 
استان، توسعه و ترویج کشت نشائی به جای کشت مستقیم بذر 
در دســتورکار قرار دارد.  گفته می شــود ۲هزارو 5۰۰هکتار از 
زمین های کشاورزی زنجان زیرکشت برنج رفته که ازاین میزان 
حدود هزارو ۶۰۰هکتار در شهرســتان زنجان، ۷5۰هکتار در 
شهرستان طارم و حدود 15۰هکتار نیز در شهرستان ماهنشان 

قرار دارد.

چهارمحال وبختیاری
در ســال های گذشــته حــدود ۳هکتــار از مــزارع اســتان 
چهارمحال وبختیاری به کشت برنج اختصاص می یافت. بیشترین 
شالیزار های این استان در شهرستان های لردگان و اردل قرار دارد 
و ساالنه حدود 15هزارتن شلتوک و حدود 11هزارتن برنج سفید 
از این سطح از اراضی، توسط شالیکاران این مناطق به روش های 
صنعتی و سنتی برداشــت می شــد، اما برنج کاری به دلیل بروز 
خشکسالی و آب بر بودن این محصول، از سال1۳9۷ دراین استان 
ممنوع شده است و درحال حاضر در سطح بسیار محدود و تنها برای 
مصرف محلی در بخش هایی از این ۲شهرســتان کشت می شود. 
»چمپا«، »لنجان«، »کوهرنگ« و »گرده« از ارقام مرغوب برنج این 
خطه از کشور است. کشت برنج دراین منطقه به شکل نشاء است و 
بیشتر با آب چشمه ها آبیاری می شود. افت شدید آب در سفره های 
زیرزمینی و کاهش بارندگی ها، از دالیل ممانعت کشت گیاهان 
آب بر دراستان است. به گفته مسئوالن اداره جهاد کشاورزی این 
استان، برای یک هکتار کشت برنج، حدود 1۲هزارمترمکعب آب 
نیاز اســت و از آنجایی که در برنج کاری هیچ نهاده کشــاورزی و 
کمک فنی یا اعتباری داده نمی شود و این روزها با شرایط کم آبی 

نیز مواجهیم، کشت برنج باید حذف شود.

فارس
مناطق کامفیروز، بیضا، ممسنی و رســتم، فیروزآباد و سیمکان از 
قدیم کانون کاشــت برنج در اســتان فارس بوده اند؛ هرچند که از 
سال های گذشته بر ممنوعیت کشت برنج در استان فارس تأکید و 
کمبود آب دراین استان سبب شده مسئوالن دست به دامان تأمین 
آب از خلیج فارس شوند، اما امســال با توجه به کم شدن بارش ها و 
کاهش سطح آب های زیرزمینی، نگرانی مسئوالن برای کاشت برنج 
در استان بیشتر هم شده. این درحالی است که کشاورزان همچنان 
به کشــت این محصول پرآب بر اصرار دارند. درپی خشکسالی های 
اخیر اداره جهاد کشاورزی کشــت های جایگزین مانند »کینوا« که 
گیاهی کم آب خواه است را به کشاورزان معرفی کرده تا این کشت ها 
جایگزین برنج شوند، اما بسیاری از کشاورزان استقبالی از کشت های 
جایگزین نکرده اند و اصرار به شالیکاری دارند، چون سود فروش برنج 
بیشتر از کشت های دیگر اســت و روز به روز هم بر قیمت آن افزوده 
می شود. »فرهاد شــریفی«، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهاد کشاورزی فارس تأکید می کند که با وجود مصوبه مجلس و لغو 
ممنوعیت کشت برنج، اما شالیکاری با استفاده از آب های زیرزمینی 
همچنان در استان ممنوع است و می گوید به فرمانداران و بخشداران 
اعالم شده از برداشت آب های زیرزمینی جلوگیری کنند. همچنین 
به  گفته مسئوالن، هرسال به تناسب بارندگی ها، سطح زیرکشت برنج 
در استان تعیین می شــود، یعنی اگر بارندگی مثل امسال کم باشد، 
کشاورز نمی تواند کل زمینش را برنج بکارد و باید این تناسب رعایت 

شود تا شاهد کمبود آب برای آبیاری زمین ها نباشیم.

خوزستان 
1۷9هزارهکتار از زمین های خوزســتان زیرکشت برنج هستند؛ 
محصولی که بیشتر در شالیزارهای شوشتر، دزفول، شوش، دشت 
آزادگان، باغملک، شــادگان، خرمشــهر، رامهرمز و هویزه کشت 
می شود. انواع ارقام برنج در خوزستان که به ۲روش کشت مستقیم و 
خشکه کاری تولید می شود، شامل برنج رقم »طارم«، »عنبرنجفی«، 
»صدر«، »شمیم« و »چمپا« اســت.  برداشت برنج  از شالیزارهای 
خوزستان تقریبا از نیمه نخست آبان آغاز می شود و تا نیمه نخست 
آذرماه هرسال ادامه دارد. برداشت برنج خوزستان بیشتر به صورت 
مکانیزه و با دســتگاه کمباین و البته در برخی مزارع  نیز به شکل 
دستی انجام می شود. بعد از گیالن و مازندران، خوزستان بزرگ ترین 
تولیدکننده برنج کشور اســت و با توجه به فعالیت حدود ۴۰۰ تا 
5۰۰کارخانه برنج کوبی درخوزستان، ممنوعیت کشت برنج دراین 
استان معیشت تعداد زیادی از کشــاورزان و برنج کاران را به خطر 
می اندازد و موجب تبعات اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی به ویژه 
مهاجرت کشاورزان از روستاها به شهرها و افزایش حاشیه نشینی 
می شود؛ اتفاقی که در سال های گذشــته هم تاحدودی شاهد آن 
بودیم. درسال1۳98 بعد از ســیل فروردین ماه و رسیدن سیالب 
زیاد به پایین دست اجازه شلتوک کاری در حاشیه رودهای کارون 
به همه داده شد، اما افزایش زمین های زیرکشت برنج درخوزستان 
امسال و با کاهش بیش از 5۰درصدی بارندگی مشکالت زیادی را 

رقم زده است.

 تــداوم کشــت برنــج 
در10   استان غیرشمالی

در سال های اخیر گسترش خشکسالی در اقلیم ایران تبعات بسیاری داشته  و درمقابل راهبردهای گوناگونی هم برای مقابله 
با کم آبی طراحی شده  که تغییر الگوی کشت یکی از آنهاست. از دیرباز کارشناسان کشاورزی در کشور تأکید داشته اند که 
کشاورزی سنتی یکی از عوامل کاهش چشمگیر منابع آبی سطحی و زیرســطحی بوده است و باید برای اصالح چنین روند 
پرمخاطره ای ، به دنبال راهکارهای موثری بود. با توجه به این موضوع در تابستان1398 طرح ممنوعیت کشت برنج در استان های 
غیرشمالی در هیأت دولت مصوب و به استان ها ابالغ شد؛ مصوبه ای که مقرر کرده بود در طول 3سال به استان های غیرشمالی 

که برنج کشت کنند، مزایایی تعلق نمی گیرد و از آنان حمایت نخواهد شد.اگرچه خشکسالی ضرورتی انکارناپذیر برای 
تغییرالگوی کشت  در محصوالت پرآب بر مانند برنج ایجاد کرده است، اما ازسوی دیگر پیوند خوردن معیشت بخش 

مهمی از کشاورزان در استان های مختلف به کشت برنج، سبب شده همچنان شاهد کشت این محصول در استان های 
مختلف باشیم. با توجه به این موضوع در پرونده ویژه ای که پیش رو دارید، وضعیت کشت برنج در 10استان غیرشمالی کشور 

که بیشترین میزان کشت این محصول را دارند بررسی کرده ایم که در ادامه می خوانید.
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عكس: همشهري

با وجود گسترش خشکسالی در کشور، کشت محصول پرآب بر برنج با معیشت کشاورزان در برخی استان های کشور پیوند خورده است
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آسفالتنامناسبجادهها
جاده های بخش »گافروپارمون« در استان هرمزگان وضعیت مناسبی ندارند و نیاز است که 
مسئوالن اداره راه و شهرسازی استان برای رفع چنین مشکلی چاره اندیشی کنند. مردم این 
منطقه پس از کوچک ترین بارندگی هم با مشکل تردد در جاده ها مواجه می شوند. وزیر راه و 
شهرسازی در سفر سال گذشته خود به اســتان قول داد وضعیت آسفالت راه های این بخش 
اصالح می شود؛ اگرچه عملیات اجرایی درحال انجام است، اما کار کند پیش می رود و مردم از 

چنین وضعیتی راضی نیستند.
یکشهروندازبخشگافروپارمونازاستانهرمزگان

ارتقایاینترنتروستایی
روستای »رباط« از توابع شهرستان شــیروان در استان خراسان شــمالی است که با وجود 
داشتن حدود 2هزارنفر جمعیت، اینترنت همراه اول روستا وضعیت مناسبی ندارد و در شرایط 
همه گیری ویروس کرونا، بیشــتر خانواده ها برای انجام برخی کارهای خود با مشکل مواجه 
شده اند. از مسئوالن مربوط می خواهم اقدام های الزم را برای بهبود وضعیت زیرساخت های 

ارتباطی روستای رباط انجام دهند.
سهیلیازروستایرباطدرخراسانشمالی

صدای همشهری

ستارهحجتی
خبرنگار

»هیچ فکرش را هم نمی کردم  که این طور 
شود؛ 2ســال بود که می خواستیم جشن 
عروســی پســرمان را برگــزار کنیم، چه 
می دانســتیم این اتفاق رخ می دهد...« این حرف ها را 
می گوید و می زنــد زیر گریه، هق هــق می کند و ادامه 
می دهد: »نمی دانســتم دخترم باید به این زودی برود. 
10روز هم طول نکشــید که دخترم از دست مان رفت. 
آمده بود در عروسی برادرش شادی کند، حاال چادر عزای 

خودش برپاست.«
این هــا جمله های »زبیــده« بانویی ترکمــن و اهل 
گنبــدکاووس اســت؛ بدون توجــه به هشــدارها و 
محدودیت های اعمال شــده ازسوی ســتاد مبارزه با 
کرونای کشور و اســتان، جشن عروســی پسرش را 
درست 2هفته قبل و در اوج پیک پنجم کرونای استان 
برگزار کرد، اما 10روز بعد، دخترجوانش براثر ابتال به 
ویروس کرونا درگذشت و 12نفر از اعضای فامیل هم 
پس از ابتال به این ویروس، در وضعیت وخیمی به ســر 
می برند. این اما تنها نمونه عروســی در گلســتان در 
شرایط بحرانی کنونی ازنظر همه گیری ویروس کرونا، 
به ویژه شرق دراستان نیست، بلکه فقط »مشتی است 
نمونه خروار« و این نخستین مرگ براثر بی احتیاطی 

هم نیست. 

وضعیتنگرانکنندهشرقاستان
در روزها و هفته های اخیر برگزاری جشن های عروسی 
در استان گلستان و به ویژه شــرق این استان به صورت 
محسوسی افزایش یافت و فرا رسیدن عید قربان و عید 
غدیر هم مزید بر علت شد تا به تعداد جشن های عروسی 
افزوده شود؛ موضوعی که نگرانی کارشناسان بهداشتی 
استان را از عمیق تر شدن بحران همه گیری ویروس کرونا 

در گلستان به همراه داشت.
این روند نگران کننده در روزهای اخیر و با نزدیک شدن 
به ماه محرم افزایش یافته اســت و استان گلستان را در 
پیک پنجم همه گیری ویروس کرونا در وضعیت بغرنجی 
قرار داده . درشــرایطی که کارشناسان بهداشتی استان 
معتقدند گلســتان در پیک پنجم هنوز بــه قله میزان 
ابتال نرسیده، روند ابتال به ویروس کرونا در شرق استان 

همچنان روند افزایشی دارد.

برخوردبامتخلفان
این موضوع درحالی است که فرماندار ویژه گنبدکاووس 
و معاون استاندار گلســتان می گوید محدودیت های 
اعمال شده برای این شهرستان بسیارسنگین است و 

متخلفان مشمول جرائم سنگینی می شوند. 
»عبدالقدیر کریمی« اظهار می کند: تیم های بازرسی و 
نظارت ستاد مقابله با ویروس کرونای این شهرستان، 
در چند روز ابتدایی هفته گذشته به 2۸۵واحد صنفی 
تذکر داده اند و ۶واحد صنفی متخلف شــامل بزازی، 
میوه فروشی، قلیان سرا، نمایشگاه اتومبیل، مبل فروشی 

و مانتوسرا نیز پلمب شده است.
تذکر به واحدهــای صنفی متخلــف و پلمب ۶واحد 
صنفی در گنبدکاووس درحالی است که این شهرستان 
بیش از ۸هزار واحد صنفی در گروه های شــغلی2، 3 و 
4 دارد و در تعطیالت عید غدیرخم و عید قربان و پس 
از آن، با وجود ابالغ محدودیت ها، برخی پاســاژهای 
تجاری ازجمله بازار مشــهور به »روس ها« و تعدادی 
از نمایشگاه های اتومبیل در ورودی این شهر از سمت 
مینودشت، باحضور مشــتریان به فعالیت خود ادامه 

می دادند.
عالوه براینها چند کاروان عروســی بــا حضور تعداد 
قابل توجهی از افــراد همراه نیز در بوســتان الغدیر و 
دریاچه مصنوعی گنبد درحال گرفتن عکس یادگاری و 
ثبت خاطرات شیرین عروسی خود بودند؛ موضوعی که 
به نگرانی ها از شتاب گرفتن همه گیری ویروس کرونا 

دراین منطقه از استان دامن می زند.
درچنین شرایطی به نظر می رســد در سایر شهرهای 
گلستان و به ویژه شهرهای شــرقی استان نیز فعالیت 
واحدهای بازرسی فقط جنبه ارشادی دارد، نه اجرایی. 
بازبودن مخفیانه تاالرها و باغ های ویژه برگزاری مراسم، 
آتلیه ها و همه اصناف مرتبط با برگزاری عروسی هایی 
که گویا فرا رســیدن ایام محرم و صفر برگزاری آنان را 
جلو انداخته است، وضعیت سیاهی از کرونا در گلستان 
به وجود آورده که نه فقط از کنترل کادر درمان خارج 
شده اســت، بلکه مانند بوم رنگ دردناکی به ســمت 
افرادی بازمی گردد که احتیاط را کنار گذاشــته اند و 
بدون درنظرگرفتن وضعیت کنونی، به برپایی مراسم 

خود مشغولند.

افزایشقابلتوجهتعدادبیماران
بنا به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، آمار 

مبتالیان به ویروس کرونایی در 
استان گلستان در روزهای اخیر 
از عدد هزارو ۶۵2نفر هم عبور 
کرد؛ آماری که تــا طی 2هفته 

گذشته درحدود ۹1۹ نفر بود.
»عبدالرضــا فاضــل« می گوید: 

آخریــن آمارها نشــان می دهد 
1۷3بیمــار در بخش آی. ســی. یو 

بســتری هســتند که حال ۵۶ بیمار 
وخیم گزارش شده است. این درحالی است 

که روزانه حدود هزار بیمار کرونایی به صورت 
سرپایی با دریافت آمپول، سرم و قرص های مربوط، 

ویزیــت و دوران نقاهت را در منزل ســپری 
می کنند.

وی ادامه می دهد: بــا توجه به آمار 
بستری در بیمارستان ها و تعداد 

افرادی که بــا دریافت دارو به 
منــزل می رونــد، می توان 
اعــالم کــرد کــه حدود 
3هزار و ۵00گلســتانی 
درحال حاضــر مبتال به 
کرونا هســتند. میزان 
بستری روزانه بیماران 
کرونایی دراین اســتان 
به طور متوسط 300نفر 

است.

بالیعادیانگاری
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 

گلستان تصریح می کند: متاسفانه 
برخی عادی انگاری هــا درمیان مردم 

گلستان در رعایت  شیوه نامه های بهداشتی، 
ســبب شــده تعداد بیماران کرونایی بستری، از 

ظرفیت تخت های درنظر گرفته شــده بیشــتر شود. از 
2هزارو ۵00تخت بیمارستانی زیرنظر این دانشگاه، هزارو 
۵00تخت برای بیماران کرونایی درنظر گرفته شده است.

فاضل می افزاید: مجموع تخت های بیمارســتانی این 
دانشــگاه و بخش تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و 
بخش خصوصی استان گلستان درحدود 3هزار و ۵00 

تخت است.
براســاس آخرین اعالم وزارت بهداشت، استان گلستان 

ازنظر میزان رعایت پروتکل های بهداشتی ازسوی مردم، 
درمیان 4اســتان با کم ترین میزان رعایت قرار دارد که 
دراین میان شهروندان مرکز استان درصد نسبی رعایت 
بیشتری داشته اند. این درحالی است که تمرکز امکانات 
بهداشتی و درمانی گلســتان در مرکز این استان بیشتر 
اســت و افزایش افسارگســیخته کرونا به ویژه در شرق، 

می تواند فاجعه ای مهیب تر از امروز را رقم بزند.

 يكشنبه 17 مرداد 1400 
شماره 8286 

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 

۹ تا 1۷با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

تکیه معاون الملک در کرمانشاه
 عکس: امیرحسین میرمعینی

 با وجود رشد ۸0درصدی بستری بیماران مبتال به کرونا در استان گلستان
در برخی نقاط جشن های عروسی همچنان برگزار می شود 

ري
شه

هم
س: 

عك

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، 
ما را در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اینستاگرام
Instagram.com/hamshahriostanha

خط مستقيم
 23023442-021                   
23023432-021
پيام گير
23023405-021

 3پایگاه محلی کویر لوت در استان های کرمان، سیستان وبلوچستان و خراسان جنوبیمدیریت کویر لوت با دست خالی 
با وجود گذشت  ۵ سال از ثبت جهانی، هنوز امکانات و بودجه کافی ندارند

تیرماه که تمام شد، کویر لوت پنجمین سال ثبت 
جهانی خود را هم پشت ســر گذاشت؛ منطقه ای 
کرمــان،  اســتان   3 میــان  کــه  بیابانــی 
سیستان وبلوچســتان و خراســان جنوبی مشــترک است و 
هم اکنــون، پایگاه جهانــی در مدیریــت آن با 

چالش های متعددی 
مواجه شــده و کار به آنجا رسیده که 

ورود بی ضابطــه  گردشــگران بــه ایــن پهنــه ی 
شگفت انگیز، به جدی ترین معضل تبدیل شده است؛ گردشگرانی 
که پس از شکل گیری دریاچه ای در همسایگی َکلوت ها در شهداِد 
کرمان، با وجود همه گیری ویروس کرونا، به هوای تماشای تالقی 

آب و کویر، تعدادشان روز به روز بیش تر شده است.
این درحالی است که ورود به سایت های جهانی در کشورهای 
توســعه یافته، تنها از طریق ثبت نام و طی فرایندی مشخص 
صورت می گیرد و حتی برای تعداد ورودی ها، محدودیت های 

خاصی اعمال می شود. در لوت اما کافی است افراد تصمیم به 
بیابان گردی بگیرند؛ بی هیچ مانع و محدودیتی و به هر تعداد 
که بخواهند، می توانند وارد بیابان شــوند و نتیجه شده آن که 
»مهران مقصودی«، دانشــیار دانشــگاه تهران و مدیر پایگاه 
جهانی لوت می گوید به دلیل نبود زیرســاخت های مناسب، 
گردشگرانی که هم اکنون به لوت می روند، فقط زباله و تخریب 

برجا می گذارند.

مشکالتموجود
 ســاکنان روستاهای حاشــیه  کویر لوت در اســتان کرمان، 

اگرچه قدردان ثبت جهانی این منطقه هستند و طعم خوش 
درآمد گردشگری را تا حدی چشیده اند، اما هم اکنون یکی از 
تلخ ترین خاطراتی که دارند، مربوط به جمع آوری پسماندهای 
رهاشده ازسوی گردشگران در بیابان است که هفتگی در قالب 
گروه هایی داوطلبانه آن را انجام می دهند. به این گونه معضالت، 
یادگاری نویسی روی کلوت ها، قطع درختان کویر برای تأمین 
هیزم و ورود با خودرو به بیابان حتی در مناطق ممنوعه را هم 

اضافه کنید.
این موارد اما همه مشکالت کویر لوت نیست؛ 3پایگاه محلی 
لوت در 3 اســتان، به گفته  مقصودی، هنوز حتی یک ماشین 
گشت زنی وجود ندارند، نیروی ثابت ندارند و بسیاری از امکاناتی 
که برای پایش و نظارت براین پهنه گسترده نیاز است، در اختیار 
پایگاه قرار نگرفته است. همچنین هم اکنون، مدیریت لوت با 

کمبود جدی منابع مالی مواجه است.
مقصــودی می گوید که ســال گذشــته، در 2اســتان 
سیستان وبلوچســتان و خراســان جنوبی اعتبارات 
پایگاه لوت صفر بوده و در استان کرمان چنان مبلغ 
ناچیزی اختصاص یافته که کار چندان بزرگی با آن 

ممکن نبوده است.
به گفته مقصودی، آن زمان که لــوت را ثبت جهانی 
می کردند، برای اینکه بتوانند مدیریت بهتری براین عرصه 
طبیعی اعمال کنند و از آنجا که لوت، نخستین تجربه وزارت 
میراث فرهنگی در مدیریت پهنه ای طبیعی بوده، تفاهم نامه ای 
با 2سازمان منابع طبیعی و حفاظت  محیط زیست امضا کرده اند 

تا در مدیریت بیابان با این وزارت خانه مشارکت کنند.
این ســازمان ها اما خیلی توجهی به لوت نشــان نداده اند و 
از آنجا که جاذبه هــای فرهنگی و تاریخی نیــز برای وزارت 
میراث فرهنگی در اولویت باالتری است، این بیابان سحرانگیز، 
ازسوی این وزارت خانه هم چندان که باید، مورد حمایت قرار 

نگرفته است.
نتیجه شده اینکه بسیاری از طرح ها و برنامه ها ازجمله راه اندازی 
»مرکز تفســیر« از روی کاغذ فراتر نرفته اســت؛ مرکزی که 
گردشــگران پیش از ورود به بیابان، از طریــق فیلم و عکس 
و توضیحات شــفاهِی افــراد آگاه، با بیابــان و جاذبه های آن 
آشنا می شــوند و همچنین، نحوه ورود و عمل در این پهنه را 
می آموزند؛ نیازی جدی در لوت که به گفته مدیر پایگاه جهانی 
لوت، از ابتدای ثبت جهانی شدن برآن تأکید شده، اما توجهی 

نمی شود.

بیمهریبهکویرلوت
مدیر پایــگاه لوت در اســتان کرمــان نیز درایــن زمینه به 
خبرنگارهمشــهری می گوید: دراین اســتان به گردشگری 

درکویر لوت بهای چندانی داده نمی شود.
 »معین افضلی« اظهار می کند: همه فقط شعار حمایت از لوت 
را می دهند. این درحالی است که بخش زیادی از وسعت بیابان 
لوت و عوارض جهانی شده در مرز اســتان کرمان واقع شده و 
دسترسی به لوت از این استان نیز بیش تر است. حجم زیادی از 
گردشگران از درگاه های لوت در کرمان وارد این بیابان می شوند 

و همه این شرایط نشان می دهد که استان باید توجه بیش تری 
به لوت داشته باشد، اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

جایخالیمدیریتیکپارچه
گفته می شــود کویر لوت، معادل 13کشور ارمنستان، لبنان، 
آلبانی، کویت، السالوادور، اســلوونی، قبرس، جامائیکا، قطر، 
لوکزامبورگ، بحرین، سنگاپور و بلژیک مساحت دارد و وسعت 
بخشی از این دشت پهناور که در استان کرمان واقع شده، بیش 

از 4برابر کشور لبنان است.
با این وجود، هنوز دراین کویر به این گســتردگی، مدیریتی 
یکپارچه اعمال نمی شود و تصمیم گیران و مداخله کنندگان 
متعددی حضور دارند تا جایی که حتــی برخی نهادها، بدون 
توجه به پایگاه جهانی، برای ورود به بیابان، مجوز صادر می کنند. 
تأمل برانگیزتر اینکه دراین بیابان وســیع، هنوز مســیرهای 

مشخصی برای تردد گردشگران تعریف نشده است.
مقصودی، مدیــر پایگاه جهانــی لوت دراین بــاره می گوید: 
مسیرهایی که ما در لوت مشخص کرده ایم را مصوب نمی کنند، 
ضمن اینکه منطقه بندی تعریف شده ازسوی کارشناسان پایگاه 
جهانی لوت با منطقه بندی برخی دیگــر از نهادها همخوانی 
ندارد.وی اضافه می کند: در ایران هنوز قدر لوت را ندانسته ایم، 
درحالی که یکی از منحصربه فردترین بیابان های دنیاست. عالوه 
بر وجود گرم ترین نقطه زمین در لوت، تنوع زیستی و فرهنگی 
و به ویژه تنوع زمین شناختی که دراین بیایان داریم، در جهان 

بی نظیر است.

اسماءپورزنگیآبادی
خبرنگار

عروسی هایی که عزا می شود 
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