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يادداشت
حسینكرمانپور؛مديرسابقروابطعموميسازماننظامپزشكي

21ديسالگذشته،مقاماتعاليسازماننظامپزشكي
وهمچنيندكترايرجفاضلكهرئيسمجمعانجمنهاي
علميگروهپزشكيايراناست،بهحسنروحاني،رئيس
دولتدوازدهمنامهاينوشتندودرآننامهنسبتبهشيوعگستردهويروسهشدارداده
ودرخواستكردندتامينسريعواكسندراولويتقرارگيرد.درآننامهآمدهبودكه
واكسننيازحياتياستوبايدنسبتبهتامينآن،صرفانگرشعلميفارغازمسائل
سياسيوجودداشتهباشد.حتياعالمشدكهسهميهواكسنكوواكسبرايايرانكافي
نيستوبايدازتمامروشهاوبااستفادهازتمامظرفيتهايبخشدولتيوخصوصي
وبهدورازمسائلسياسيايناقدامانجامشود.2روزازانتشارايننامهنگذشتهبودكه
تعداديازاستادان،پزشكانواعضايدانشگاههايعلومپزشكيكشور،خطاببهحسن
روحانينامهاينوشتند.بااينكهايننامهبهنام2500پزشکمنتشرشداماتنهاامضاي
192نفردرپايآنديدهميشد،هيچوقتهممشخصنشدآن2500نفرچهكساني
هستند.درايننامهبهسياستهايوارداتواكسنازآمريكاوانگليسپرداختهونوشته
شدهبودكهتزريقواكسنهايآمريكاييوانگليسي،شبهاتوعوارضاحتماليدارد
وبسياريازافراددرهمانكشورهاحاضربهتزريقآننيستند.آنهادرآننامهنوشته
بودندكهاينواكسنهاابهاماتجديوقابلتامليدرخصوصسيراعطايتأييديههاي
رسميدارندوگفتندكهاستفادهازاينواكسنهامنطقينيست.حتيدربخشيازاين
نامهآمدهبود:»آياسادهانگارينيستكهجانوسالمتيمردمعزيزمانرابهعنواننمونه
آزمايشگاهي،برايآزمايشوبررسيكاراييواكسنروييکجمعيتخاص،دراختيار
سازندگانواكسنآمريكاييياانگليسيقراردهيم،آنهمدولتهاييكهدرچنددهه
اخيربهانحايمختلفاثباتكردهاندكهكمترينحرمتيبرايسالمتوجانايرانيانقائل
نيستند؟«آنهاازرئيسجمهوريوقتخواستندتاعالوهبراعالمممنوعيتورودواكسن
از3كشورآمريكا،انگليسوفرانسه،مراقبباشدكهواكسنهايتوليدياينكشورهاو
هرگونهواكسنتوليدشدهازسويمراكزغيرقابلاعتماد،بهواسطهگريكشورثالثنيز
واردكشورنشدهوبرخيواكسنهايمربوطبهسازوكاركوواكسهمكهماهيتمورد
شبههومشكوكبهارتباطباجرياناتكامالمسئلهداربينالملليدارد،خريدارينشود.
درخواستامضاكنندگانايننامهدرحاليبودكه19دي،مقاممعظمرهبري،تنها
برممنوعيتواكسنهايآمريكاييوانگليســيتأكيدكردندوبهطورقطعدرباره
ممنوعيتواكســنهايفرانســويصحبتينكردند.امانگارندگانايننامه،ورود
واكسنهايتوليدفرانسهراهمتحريمكردند.ايننامهدرواكنشبهدرخواستسازمان
نظامپزشكيازدولتقبلمنتشرشد.اگرقراربوددولتبرايناساسعملكند،حاال
ميزانمرگهايماازاينهمبيشتربود.نكتهامااينجاستكهيكيازامضاكنندگان

آننامه،روزگذشتهخطاببهرئيسجمهورينامهاينوشتوبا
اشارهبهباالرفتنميزانمرگهايكرونااعالمكردكه:»ضعف

مديريتقبليوزارتبهداشتبههمراهسرعتبسياركندواكسيناسيون،وضعرابه
اينجارساندهاست.«

سیاستتأمینواكسن
بايدتغییركند
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روي خط خبر 

   قوانيني كه وضع مي شوند بايد صراحت و شفافيت 
داشته باشند

رئيس قوه قضاييه در نشست هيأت عمومي ديوان عالي كشور، از 
اين ديوان به عنوان باالترين مرجع قضايي ياد كرد و وظايف مهم 
اين مجموعه را نظارت بر احكام دادگاه ها و صدور رأي وحدت رويه 
درباره موضوعات قضايي مورد اختالف عنوان كرد. حجت االسالم 
غالمحسين محســني اژه اي با تأكيد بر تقويت نظارت بر احكام 
دادگاه ها در كنار رسيدگي به فرجام خواهي ها و اعاده  دادرسي ها 
و اعمال ماده4۷۷ به مسئوالن و قضات ديوان توصيه كرد كه براي 
جلوگيري از نقض مكرر آرای قضايي صــادره، آرايي كه به دليل 
اشكاالت ماهوي و شكلي از ســوي ديوان نقض مي شود را مورد 
آسيب شناسي قرار دهند. به گزارش ميزان، رئيس قوه قضاييه در 
ادامه تأكيد كرد: ديوان عالي كشور جاي مصلحت  انديشي نيست 
و بايد براساس مّر قانون و استنباط قضات صاحب نظر ديوان، رأي 
وحدت رويه صادر شود. محسني اژه اي همچنين با اشاره به شفاف 
نبودن برخي از قوانينی كه موجب برداشــت ها و تفاسير مختلف 
مي شود، از قضات ديوان عالي كشور خواست تا در هرجا به قانوني 
برخورد كردند كه به دليل فقدان صراحت، موجب اختالف مي شود، 
نظر كارشناســي خود را براي اصالح قانون توسط مجلس اعالم 
كنند. رئيس دستگاه قضا تأكيد كرد: قوانيني كه وضع مي شوند 
بايد صراحت و شفافيت داشته باشــند، اما گاهي برخي از قوانين 
داراي اين شفافيت نيستند كه بايد مورد آسيب شناسي قرار گيرند.

  تبرئه مرتضوي از اتهام معاونت در قتل در كهريزك
وكيل مدافع سعيد مرتضوي از تبرئه موكلش از اتهام معاونت در 

قتل خبر داد.
سعيد ايوبي در گفت وگو با ايسنا در اين باره افزود: ديوان عالي كشور 

موكلم را از معاونت در قتل در اعتراضات سال88 تبرئه كرد.
وي گفت: اســتدالل قاضي شــعبه يك ديوان عالي اين بوده كه 
»انتساب بزه معاونت، محل خدشه است، به خصوص اينكه 2 نفر 
ديگر از همكاران نامبرده كه عمــال در اقدامات مورد نظر دخيل 
بوده اند و حتي مباشرت در بازداشت داشته اند، از اتهام معاونت در 
قتل تبرئه گرديده اند.« همچنين در بخش ديگري از رأي نيز آمده 
كه سعيد مرتضوي در دادنامه صادرشــده در تيرماه سال جاري، 
از اتهام مشاركت در بازداشــت غيرقانوني نيز تبرئه شده و به اين 

ترتيب، اساس و مبناي اتهام معاونت در قتل منتفي شده است.
وي يادآور شد: 2سال پيش موكل درخواســت اعمال ماده4۷۷ 
قانون آيين دادرســي كيفري را كرده بود تا رياســت محترم قوه 
قضاييه پرونده را شخصا مورد بازبيني قرار دهد كه خوشبختانه با 
نظر ديوان عالي موكلم از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد. براساس 
اين گزارش، ميرمجيد طاهري، وكيل مدافع اولياي دم روح االميني 
اسفندماه سال96 از ارسال حكم 2سال حبس مرتضوي در پرونده 
كهريزك به شعبه دوم اجراي احكام ناحيه28 دادسراي كاركنان 
دولت خبر داده بود. ســعيد ايوبي دوم ارديبهشت ماه سال9۷ به 
ايســنا گفته بود كه موكلم به دنبال اعمال ماده4۷۷ قانون آيين 
دادرسي كيفري اســت و قصد دارد راسا از رياســت محترم قوه 
قضاييه تقاضا كند كه پرونده را شخصا مورد بازبيني قرار دهد. اگر 
رئيس محترم قوه قضاييه واقعا اين رأي را خود شخصا تأييد كند 
كه قانوني و شرعي صادر شده، مطمئن باشيد آقاي مرتضوي حتما 
تحمل مجازات مي كند. مرتضوي براي گذراندن حكم 2سال حبس 
خود به زندان منتقل شد، اما به دليل آنچه حسن رفتار خوانده شد 

بعد از گذراندن حدود 1۷ ماه و در مهر سال98 از زندان آزاد شد.

   اعالم وصول استعفای زاكانی  از نمايندگی مجلس 
    درخواســت اســتعفای عليرضا زاكاني از نمايندگی مجلس در 

جلسه علني ديروز مجلس   اعالم وصول شد .
به گزارش تسنيم،  محمدباقر قاليباف رئيس مجلس،در نشست 
علني ديروز بهارستان درخواست استعفای زاكانی نماينده قم، از 
نمايندگی مجلس براساس اصل 91 قانون اساسی را اعالم وصول 
كرد و گفت: اين درخواست در دســتوركار هفتگی مجلس قرار 
می گيرد. عليرضا زاكانی  با راي شوراي شهر ششم به عنوان شهردار 
تهران انتخاب شده است. آغاز روند رسمي بررسي صالحيت او از 
سوي وزارت كشور نيازمند استعفاي او از كرسي نمايندگي مجلس 
بود، با به جريان افتادن بررسي استعفاي او در نشست هفته آينده 
مجلس و موافقت نمايندگان با خروج او از بهارستان ، وزارت كشور 
صالحيت او براي عهده دار شــدن ســكانداري بهشت را بررسي 

خواهد كرد.

   هومن جوكار به مرخصی رفت
رئيس ســازمان زندان ها از اعطاي مرخصي به هومن جوكار خبر 
داد.محمدمهدي حاج محمدي در توييتر نوشت: »به آقاي  هومن 
جوكار كه يك نوبت بــه مالقات پدر هم رفته بــود، پس از اينكه 
توانســت وثيقه الزم را توديع نمايد، وفق مقررات مرخصي اعطا 

شد.«

 تغيير تعداد آرای مخالف و 
موافق در مورد طرح موسوم گزارش

به صيانت انعكاس وسيعی 
در محافل سياسی و شبكه های اجتماعی 
داشــت. خيلی ها اين تغيير رأی را نشانه 
تناقض رفتاری برخی نمايندگان دانستند.

تناقض و تعارضی كه ماحصلش مجلس را 
به رفتار دوگانه متهم می كند و انگشــت 
اتهام را از سوی رسانه ها و افكار عمومی به 
سمت بهارستان نشانه می گيرد كه چرا در 

اظهار رأی خود صريح  نيستند.
 اين دوگانگي رفتار كه ديروز با رأي مجدد 
مجلسي ها به بررسي طرح صيانت از فضاي 
مجازي طبق اصل85 قانون اساسي آشكار 
شد محدود به مجلس يازدهم نيست و در 
ادوار گذشته مجلس شوراي اسالمي تكرار 
شده است، آشكارترينش بحث »شفافيت 
آراي نمايندگان« اســت كه هم به پاشنه 
آشيل مجلس دهمي ها بدل شد و هم حاال 
مجلس يازدهمي ها را كه با شعار شفافيت 
در آرا و عمــل روي كار آمدند و 15 ماه از 
روي كار آمدنشان مي گذرد را به فراموشي 
وعده شــان متهم مي كند. موضوعي كه 
به گواه نظرات كارشناســان و نمايندگان 
ادوار گره اصلي كار در روند و رفتار دوگانه 
مجلس شوراي اســالمي آن هم به عنوان 
مجلس عوام كشــورمان است كه مردم را 
و خواسته عامه مردم را نمايندگي مي كند 
و اگر بنا بر مصلحت سنجي باشد بر دوش 
اعضاي تشخيص مصلحت نظام است كه در 
اغلب امور بر روند سياستگذاري هاي كالن 

مجلس شوراي اسالمي نظارت مي كنند.
عدم شــفافيت در آراي نمايندگان كه در 
مجلس دهم سه بار مطرح شد و هر سه بار 
تصويب آن ناكام ماند و در مجلس يازدهم 
هنوز اندر خم راهروها و كميســيون هاي 
بهارستان سرگردان اســت، اصلي ترين 
عامل در دوري آراي نمايندگان از خواست 
مردم در بزنگاه هاي سياســي - اجتماعي 

اســت، چه آن ايام كه مجلس دهمي ها 
به نشــان موافقت با طرح هاي شفافيت 
آرا به رغم امضايشــان ذيل طرح به عنوان 
مدافع شــفافيت عدد4 را با انگشتانشان 
نشان مي دادند و در نهايت رأي منفي به 
طرح مي دادند و چه در دوره كنوني مجلس 
كه اساس هجمه و نقدشان به مجلس قبلي 
از تريبون هاي مختلف رويگردانی شان از 
بحث شــفافيت آرا بود اما اين روزها خود 
نيز ترجيح داده اند از كنار آن بي سرو صدا 
عبور كنند. در نشست ديروز بهارستان اما 
دوگانگي رفتار نمايندگان در قبال طرح 

صيانت از فضاي مجازي بازهم عيان شد.
در نشست ديروز بهارســتان جابه جايي 
آرا در فاصله يك ســاعته امري   بي سابقه 
بود. چرا كه در فاصله بين جلســه علني و 
غيرعلني مجلس، يكباره شمار موافقان لغو 
اصل 85  شدن طرح صيانت از 144نفر به 
1۳0نفر رسيد و شمار مخالفان از 111نفر 
به 121نفر افزايش يافــت. در اين ميان 
۷نفر هم رأي ممتنــع دادند تا رأي نصف 
به عالوه يك محقق نشود. به تعبير ديگر 
ديروز مجلس براي دومين بار به بررسي 
اين طرح براساس اصل 85رأي موافق داد. 
)عدد نشست ديروز در زمان بررسي اين 
طرح 2۷2نماينده بود يعني براي تصويب 

به 1۳6رأي نياز داشت(. 
تغييــر آرا در جلســات غيرعلني و علني 
ديروز مجلس حكايــت از گردش دقيقه 
نــودي رأي نماينــدگان دارد،  آن هــم 
درحالي كــه پيش از ايــن چرخش رأي 
براي تصويب در نشست غيرعلني ۷رأي 
اضافه آورده بود. رأي ديروز بهارستاني ها 
را مي تــوان »چرخــش رأي« يــا »رأي 
مصلحت انديشــانه« دانســت. عنوانش 
هرچه باشد، فرقي نمي كند؛ خروجي اش 
اما مدت هاست كه درون مجلس بر رويه 
قانونگذاري نمايندگان سايه انداخته؛ سايه 
سنگيني كه به آفت قانونگذاري بهارستان 

بدل شده است.
   در مجلــس دهم بــه گــواه جمعي از 
نمايندگان وقت مجلس حكم به تصويب 
قانون اعاده اموال نامشــروع مســئوالن 
يا حكم بــه مخالفت با لوايــح چهارگانه 
پيوســتن ايــران بــه FATF ازجملــه 
مصداق هاي جناحي اين موارد اســت كه 
دست و دل مخالفانشان در مجلس براي 
ايســتادن مقابل اين ديدگاه را مي لرزاند 
و براي ايستادگي شــان هــم مجبور به 
هزينه دادن مي شــدند. در اولــي   به زعم 
مخالفان موجــب شــكل گيري روندي 
براي حذف سليقه اي مسئوالن مي شد و 
دومي هم با عيان شدن موج پيامك هاي 
تهديدآميزي كه در زمان بررســي آن به 
جريان افتاده بود، گوشه اي از ماجرا براي 
عموم آشكار شــد. البته اين احكام وراي 

ضرورت  هاي ملي اســت كه نمايندگان 
براساس مصلحت نظام يكپارچه و بدون 
مخالفت با طرح هايي چون به رســميت 
شناختن قدس به عنوان پايتخت فلسطين 
يا اقــدام متقابل عليــه آمريــكا با همه 

جزئياتش مي دهند.
اگرچه فهرست رأي مجلسي ها به چنين 
مواردي پرشــمار نيســت اما در مواردي 
اثرگــذار و راهبــردي خروجي هــاي 
ناخوشــايندي را به بار آورده اســت، لذا 
بــه آفتــي درون  مجلس بدل شــده  كه 
بي سر و صدا و چون دردي خاموش به جان 

قوه مقننه افتاده است.
 آفتي كه قريب  به اتفاق نمايندگان به آن 
معترفند اما صراحت و جسارت عيان كردن 
آن را ندارند و حاضر به مصاحبه رسمي در 
مورد آن نيستند. مواردي كه جزو مگو هاي 

كار بهارستان اســت و اغلب نمايندگان 
رسما سخني از آن به ميان نمي آورند اما 
شــفافيت آراي نمايندگان را درمان آن 
مي دانند؛ چراكه سبب مي شود نمايندگان 
نسبت به اذهان عمومي پاسخگو شوند و 
در جريان تســليم مقابل منافع گروهي و 
سياســي يا جلب رأي و نظر مردم يكي را 

انتخاب كنند.
پيشتر محمدرضا نجفي، نماينده تهران در 
مجلس دهم از معدود نمايندگاني بود كه از 
اين آفت سخن به ميان آورد و در گفت وگو 
با همشهري براي نخستين بار به آن اشاره 
كرد، او در اين باره به همشهري گفته بود 
تغيير رأي بر مبنــاي منافع و مالحظات 
شــخصي برخــي نماينــدگان واقعيتي 
انكارناپذير اســت، اين روند متأســفانه 
در گذشته بوده، االن هســت و براساس 

شناخت و فهمي كه من از مجلس به دست 
آورده ام، در آينده هم وجود خواهد داشت.

او با تأكيد براينكــه عوامل چرخش رأي 
متعدد و متفاوت است، بستگي به افرادي 
دارد كه رأيشان تحت تأثير عامل بيروني 
جز اعتقاد و علم خودشان قرار مي گيرد، 
افزوده بود كه عمده آسيب هاي اين رويه 
متوجه كشــور، نظام جمهوري اسالمي و 
مردم بوده است؛ چراكه در تعارض منافع 
و مالحظات فردي و جمعي منافع عمومي 
مخدوش شده است. اهميت اين رفتارهاي 
دوگانه يا متناقض به قــدري بوده  كه در 
طول دوره، صرف نظر از دسته بندي هاي 
سياسي، بســياري از نمايندگان ازجمله 
اينجانب خواســتار شفاف شــدن آراي 
نمايندگان خصوصا در موارد حســاس و 

حياتي شده ايم. 

 ناصر ايماني، تحليلگر سياسي 
اصولگــرا در گفت وگــو بــا گفت و گو

همشهري دليل تصويب نشدن 
طرح شــفافيت آرا در مجلس را هزينه دار 
بودن شــفافيت براي نمايندگان دانست و 
گفت: آراي سيال در نمايندگان از گذشته 
تا كنون همچنان وجود دارد و يكي از راه هاي 
جلوگيري از آن همين شفافيت آراست كه 
مي تواند مانع شود. با او درباره رفتار دوگانه 
مجلس در قبال برخي طرح ها به گفت وگو 
نشستيم، متن كامل اين گفت وگو را بخوانيد.

درباره اتفاقي كه در بحث »طرح 
صيانت از حقوق كاربــران فضاي مجازي« 
و  لغو بررســی آن در قالب اصل 85 قانون 
اساســی رخ داد، نظر شــما چيست؟ اگر 

شفافيت آراي نمايندگان تصويب شده بود 
باز شاهد اين رفتار دوگانه نمايندگان بوديم؟

متأسفانه در گذشته هم شاهد چنين مواردي 
در مجلس بوده ايم. امر جديدي نيست، اما امر 
تأسف باري است. متأسفانه برخي از نمايندگان 
به سادگي رأي خود را عوض مي كنند. سال هاي 
گذشــته نيز يعني چه در اين مجلس و چه در 
مجلس هاي قبلي بارها طرحي مطرح شــده يا 
در مورد استيضاح وزرا، تعدادي امضا جمع شده 
و نمايندگان ابتدا با آن موافــق بوده اند و امضا 
كرده اند، اما بعد كه به هيأت رئيســه رسيده و 
اين هيأت با نماينــدگان رايزني كرده تعدادي 
از امضاها كم شــده. بعد دوباره در مرحله اعالم 
وصول دوباره تعدادي از امضاها كم شده و نهايتا 
از حد قانوني خود خارج شــده است. اين آراي 
سيال در نمايندگان از گذشته تا كنون همچنان 
وجود دارد و يكي از راه هــاي جلوگيري از آن 

همين شفافيت آراست كه مي تواند مانع شود.
خب! طرح شفافيت چرا تصويب 

نمي شود؟
چون شفافيت آرا ممكن است مشكالتي را براي 
شخص نماينده بيافريند، مجلس خيلي تمايل 
ندارد اين طرح تصويب شــود. به هرحال براي 
نماينده هزينه بردار اســت كه آراي او شــفاف 
باشد و در هر موضوعي نظراتشان مشخص باشد 
و همه متوجه شــوند كه چــه ديدگاهي راجع 

به موضوعات مختلــف دارد. در نتيجه از 
تصويب آن طفره مي روند.

دليل اصلي اين طفره رفتن 
چيست؟

به هر حال نماينــدگان درصورت 
مشــخص بودن نظراتشان بايد 
بعدا در مــورد آنها پاســخگو 
باشند. الزمه شفافيت، پاسخگو 
بــودن نماينده اســت و چون 
پاســخگويي هم در كشور ما 
امري دشوار است و در مجموع 
هيچ مســئولي چنــدان از 

پاسخگويي استقبال نمي كند. نمايندگان هم 
چندان به دنبال تصويب طرح شفافيت نيستند و 
در نتيجه متأسفانه شاهد چنين وقايعي هستيم.
به نظر شــما چه مي شود كرد كه 
چنين اتفاقي نيفتد؟ مجلس براي ممانعت 
از اين رخدادها چه اقداماتي مي تواند انجام 

دهد؟
مشكل اصلي اين است كه نه فقط در 
اين مجلس كه در مجالس قبلي هم 
معدود نمايندگاني داشــته ايم كه با 
فكر در مورد آنچــه انجام مي دهند 
عمل نمي كنند. اينگونه 
نبوده كه فكر داشته 
باشند و براي آنچه 
انجــام مي دهند 
برنامــه داشــته 
باشــند و باري 
به هــر جهت 
هــر طرح و 

نامه اي را امضا نكنند كه بعدا هم به ســادگي 
نظر خود را عوض كنند. از اين رو تا وقتي چنين 
نمايندگاني داريم شــاهد چنيــن وقايعي هم 

خواهيم بود.
در مورد شفافيت هم نمي توان از جاي ديگري 
به مجلس تكليف كرد و خــود نمايندگان بايد 
اين تصميم را بگيرند چون به هر حال باالترين 
نهاد قانونگذاري ما مجلس است و نهادي باالتر 

نداريم كه براي مجلس قانون بگذارد.
حال براي جلوگيري از اين رفتارها 

در همين مجلس، چه پيشنهادي داريد؟
 در اين باره فراكسيون ها مي توانند خيلي مؤثر 
باشــند و تاحدودي موضــوع را تلطيف كنند. 
متأسفانه حال كه ما احزاب نداريم كه بتوانند 
به صــورت قانونــي در مجلس حضــور يابند 
فراكسيون ها مي توانند جاي احزاب را بگيرند 
و اين خأل را پركنند. به نظــر من حداقل تعهد 
فراكسيوني مانع مي شــود كه از نظرش عدول 

كند.

 ديروز در فاصله يك ساعت تعداد مخالفان بررسی طرح صيانت بر اساس اصل 85گریز از شفافیت
 از 144 نفر  به 1۳0 نفر  كاهش يافت

 سلمان زند
خبرنگار

شفافيت؛ عالج  رفتارهاي  دوگانه
  نكته ديگر در اين بحــث پيامدهاي چنين 

رفتارهايي براي نهاد پارلمان است.
نخستين پيامد اينگونه رفتارها مشخص  كردن اين نكته است كه 
مجلس در رأس قانونگذاري نيست. به اين ترتيب شعب ديگري 
براي قانونگذاري ايجاد مي شــود. ممكن است شوراي نگهبان و 
مجمع تشخيص مصلحت كه در فرايند قانونگذاري دخيل هستند 
دخل  و تصرف بيشتري در اين روند داشته باشند؛ بنابراين مجلس 
تضعيف مي شود و از اعتبار و كارويژه اصلي خود كه قانونگذاري در 
رأس همه نهادهاست ساقط مي شود و به قعر امور نزول مي كند. در 
چنين شرايطي مهم نيست كه عده اي در شعار و حرف بر جايگاه 
اصلي مجلس تأكيد كنند چرا كه وجود چنين روندها و رفتارهايي 
در نهايت منجر به تضعيف مجلس و خارج شــدن از رأس امور و 

قانونگذاري در كشور مي شود. 
شــاكله، عمل و عكس العمل مجلس نســبت به مســائل است 
كه نشــان دهنده جايگاه مجلس اســت. نكته مهم تر اينجاست 
كه مجلــس در تاريــخ قضــاوت مي شــود. امــروز مخالفان 
اين طرح بســيار بيشــتر از موافقــان آن هســتند. اين طرح 
را تعداد مشــخصي از نماينــدگان با اهداف مشــخصي دنبال 
مي كنند و بايــد گفت كه صرفــه و صالح كشــور و هيچ طيف 
ديگــري در آن نيســت؛ بنابراين در اين وضعيت شفاف شــدن 
 رأي نماينــدگان آنهــا را در برابــر تصميــم خود پاســخگو 

خواهد كرد.

ادامه از 
صفحه اول

پيك نشست بغداد در تهران 
وزير خارجه عراق ديروز با رئيسی، ظريف و شمخاني ديدار و گفت وگو كرد

ملغي شدن تفكيك وزارت راه وشهرسازي با نامه رئيسي

سفر منطقه اي وزير خارجه عراق به ايران رسيد. فواد حسين، ديروز در تهران با 
ســيد ابراهيم رئيســی، رئيس جمهور، محمدجواد ظريف، وزيرخارجه و دبير ديپلماسی

شــوراي عالي امنيت ملي ديدار كرد. طبق گزارش هاي رســمي؛ اين ديدار با 
محوريت بررســي روابط دوجانبه و آخرين تحوالت منطقه اي و بين المللي برگزار شد.   وزير 
خارجه عراق در جريان سفر به تهران دعوت نامه نخست وزير عراق براي شركت در نشست بغداد 
را هم به رئيس جمهور كشورمان ارائه كرد. سيد ابراهيم رئيسي با تشكر از اين دعوت نامه، آن را 
اقدام مباركي دانست و گفت: »جمهوری اسالمی ايران همانگونه كه گفت و گو بين كشورهای 
منطقه برای حل و فصل مسائل فيمابين و بهبود روابط را امنيت ساز و ثبات ساز می داند، دخالت 
بيگانگان در امور منطقه را نيز تنــش زا و تهديدزا تلقی می كنــد.« رئيس جمهور ادامه داد: 
»همكاری و هم افزايی كشورهای منطقه بدون دخالت بيگانگان، شرط الزم برای پايداری امنيت 
منطقه و نيز برقراری آرامش در كشورهای منطقه و تامين رفاه برای ملت های منطقه است.« به 
گزارش ايسنا، رئيســی با بيان اينكه ايران همواره نسبت به رفع مشــكالت عراق حساس و 
دغدغه مند بوده است تاكيد كرد كه ايران رشد و پيشرفت عراق را رشد و پيشرفت خود می داند. 
در مقابل فواد حسين،  وزير امور خارجه عراق نيز پس از تسليم دعوت نامه نشست عراق تاكيد 
كرد كه امنيت پايدار در منطقه بدون حضور ايران و عراق شكل نخواهد گرفت.  علي شمخاني، 
دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز در ديدار با فواد حسين گفت: »رفتارهاي مشكوك اخير آمريكا، 
انگليس و اســرائيل در منطقه، بسترسازي براي ايجاد ناامني و ســوءتفاهم ميان كشورهاي 
خليج فارس است؛ اما براي خنثي كردن طرح هاي ضربه زننده به ثبات منطقه كامال آماده ايم.« 
شمخاني همچنين از وزيرخارجه عراق خواست كه عراق گروه هاي مخالف ايران را كه در اقليم 
كردستان حاضرند، اخراج كند تا ايران مجبور نباشد عليه آنها حمالت پيش دستانه داشته  باشد.

به نظر مي رسد نشست بغداد كه با حضور برخي از كشورهاي منطقه اي و غربي برگزار خواهد 
شد، يكي از اقدامات عراق در تالش براي بازگشت به متن معادالت منطقه است. عراق پيش از 
اين سران كشورهای تركيه، عربستان و كويت را براي مشاركت در اين نشست دعوت كرده است. 
همچنين گفته مي شود كه مقامات آمريكا و اروپا نيز در اين نشست حضور خواهند داشت. يكي 
از مقامات وزارت خارجه عراق درباره موضوع اين نشست گفت: »هدف از برگزاري اين كنفرانس 
به ميزباني بغداد، نزديك كردن ديدگاه ها درخصوص مســائل امنيتي و سياسي مهم ميان 

كشورهايي است كه با يكديگر اختالفاتي دارند.«

 تفكيك وزارت راه وشهرسازي دست كم 
براي يك سال عقب افتاد. رئيس كميسيون بهارستان

عمران مجلس از نامه رئيس جمهور براي 
مسكوت ماندن اين طرح تا دست كم يك سال آينده خبر 
داده اســت. آن هم درحالي كه نمايندگان با بررســي 
فوريت دار اين طرح موافقت كردند و حتي در جلســه 
يكشنبه كليات آن نيز قرائت شد تا موافقان و مخالفان نظر 
خود را مطرح كنند. اما درحالي كه با نامه ســيدابراهيم 
رئيســي اين طرح از دســتور كار مجلس كنــار رفته، 
محمدرضا رضايي كوچي ،رئيس كميسيون عمران در 

مصاحبه با ايسنا تأكيد كرده كه »با توجه به اينكه يكي از 
شعارهاي ايشان ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني 
بود، اگر وزارت مسكن ايجاد نشود اين كار به سادگي انجام 
نخواهد شد.« رضايي كوچي اضافه كرد: »اكنون براي 
تحقق اين شعار دچار چالش خواهند شد چراكه وزارت 
راه وشهرسازي اكنون خيلي عريض و طويل است.« البته 
اين در حالي است كه او پيش از نامه رئيسي گفته بود كه 
اين طرح با مسئوالن دولت آينده هماهنگ شده و آنها نيز 
موافق آن هستند. در همين حال نيز تصور مي شد كه با 
تصويب اين طرح رئيسي دو وزير در حوزه حمل ونقل و 

مسكن و شهرسازي معرفي مي كند. اما اكنون به گفته 
رئيس كميســيون عمران مجلس، سعيد محمد براي 
تصدي وزارت راه وشهرسازي درنظر گرفته شده است. 
براساس طرح مجلس قرار بود كه وزارت  راه وشهرسازي به 
دو بخش مسكن و حمل ونقل تقسيم شود. در كنار طرح 
تفكيك وزارت راه وشهرسازي، زمزمه هاي تفكيك وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نيز همواره وجود داشته و دولت 
دوازدهم نيز از سال96 در اين راستا تالش كرد كه هر بار 
با مخالفت مجلس روبه رو شــد. موضوعــي كه به نظر 

مي رسد در دستور كار دولت سيزدهم نباشد.

دستور رئيسی برای بررسی جزئيات تعطيالت هفته آينده
   پس از بازديد ديروز سيد ابراهيم رئيسی از يكی از مراكز تزريق واكسن و نيز 

بخش كرونای بيمارستان امام خمينی )ره( تهران، جلسه اضطراری ستاد دولت
كرونا به رياست رئيس جمهوری برگزار شد.

به گزارش ايســنا، رئيسی در اين جلسه پس از اســتماع گزارش اعضای ستاد، با توجه 
به تشديد وضعيت بيماری كرونا در كشور و افزايش شــيوع و ابتال در روزهای گذشته، 

دستورات فوری برای مقابله و مهار كرونا صادر كرد.
تامين فوری اقالم درمانی باالخص سرم و اكسيژن، بازنگری در پروتكل های بهداشتی 
و تعيين ضمانت اجرا برای آن، تمهيد واردات واكســن به ميزان مــورد نياز به منظور 
قطع زنجيره انتقال تا قبل از آغاز فصل سرما و تامين ارز الزم برای واردات واكسن بدون 

محدوديت از جمله دستورات مهم رئيس جمهوری در اين جلسه بود.
ســازماندهی جديد ظرفيت های مردمی و نيروهای مسلح برای ارائه خدمات درمانی و 
اقدامات پيشگيرانه، بازطراحی و ارتقای طرح شهيد حاج قاسم سليمانی و اجرای آن، 
چندشيفته شدن مراكز تزريق واكسن به منظور پيشگيری از ازدحام و تسريع در انجام 
واكسيناسيون، اولويت در پرداخت مطالبات معوقه كادر درمان و افزايش نيروی انسانی 
كادر درمان با استفاده از ظرفيت دانشجويان دانشكده های پزشكی و پرستاری و نيروهای 

داوطلب مردمی از ديگر دستورات رئيسی در جلسه اضطراری ستاد كرونا بود.
همچنين در اين جلسه مقرر شد به منظور كنترل پيك پنجم كرونا، قرارگاه مبارزه با كرونا 

جزئيات تعطيالت هفته آتی را بررسی و جهت تصويب، پيشنهاد كند.

نمايندگان از پاسخگويي طفره مي روند  بررسي رفتار برخی نمايندگان در قبال طرح صيانت از فضاي مجازي 
در گفت وگو با ناصر ايماني:
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شورای شهر ششم از زحمات پیروز حناچی تقدیر کرد.    عکس: سعید گنجی

سومين جلسه شوراي ششم شهر 
تهران با آغاز ماه محرم مصادف شورا

شد و بدين ترتيب، پيش از شروع 
جلســه اعضاي شــورا دقايقي را به عزاداري 
سيدالشهدا  پرداختند.  به گزارش همشهری، 
شــهرداري تهران اقدامــات مناســبي را در 
آماده سازي محيطي شــهر براي عزاداري ماه 
محرم انجام داده است. چنان كه رئيس شوراي 
شهر تهران در ابتداي جلسه صبح ديروز با اشاره 
به اقدامات شهرداري در همين خصوص گفت:  
»آغاز ماه محرم، ماه پيروزی خون بر شمشير را 
تسليت عرض می كنم و اميدواريم خداوند توفيق 
عزاداری شايسته به همه ما و مسلمين و به ويژه 
ملت ايران اعطا فرمايد. در ارتباط با ماه محرم 
ســخن بســيار می شــود گفت كه در اينجا 
نمی گنجــد. از منابر و محافل به نحو احســن 
استفاده خواهد شد.« مهدي چمران ادامه داد: 
»از همــکاران خوبمان در شــهرداری تهران 
قدردانی می كنيم كه در حركت خوبی شهر را 
آماده عزاداری ماه محــرم كردند. می دانيد كه 
عزاداری ماه محرم بخشنامه و دستوری نيست و 
در آغاز اين ماه مساجد، تکايا و حتی منازل بيرق 
ســياه علم می كنند و اميدواريم اين فرهنگ 
جاويدان محرم و عاشــورايی همــواره پابرجا 
بماند.« او تاكيد كرد: »در اين ايام رويداد فرهنگی 
عطر ســيب نيز به خوبی انجام پذيرفت و هم 
فضای شهری و منظر شهری از نظر آماده سازی 
برای محرم آماده شده و شايسته است كه در اين 
ايام به ويژه روزهای تاسوعا و عاشورا  تابلوهای 
تبليغات عمومی نيز به موضوع محرم اختصاص 
يابد. اميدواريم همانطور كه در ظاهر خودمان را 
آماده عزاداری امام حسين)ع( می كنيم، در معنا 

هم پيرو راه سرور شهيدان و شهدا باشيم.« 
در ادامه و در جريان اين جلسه، دو فوريت طرح 
الزام شهرداری تهران به تهيه سند تغيير و تحول 
شهر و دو فوريت جدول زمان كاری شورای شهر 
مورد بررسی اعضا قرار گرفت و به رأی گذاشته 
شــدند. در آغاز دو فوريت طرح الزام شهرداری 
تهران به تهيه سند تغيير و تحول شهر به رأی 

گذاشته شد و به تصويب رسيد.
همچنين دو فوريت جدول زمان كاری شورای 
شهر مورد بررســی اعضا قرار گرفت و مهدی 
چمران در اين خصوص گفت: »جدول زمانی، 
تقويمی شش ماهه است كه بر اساس آن ساعات 
كاری خود را دنبال می كنيم. بر اساس تصميمی 
كه در جلسات قبل گرفته شد، روزهای يکشنبه 
و سه شنبه جلســات هفتگی خود را خواهيم 
داشت.« دو فوريت اين جدول به رأی گذاشته و 
تصويب شد و سپس متن طرح به رأی گذاشته 

شد و آن نيز به تصويب اعضا رسيد.

گزارش معاون حمل و نقل و ترافیك
در بخشــي از جلسه روز گذشــته سيدمناف 
هاشمي، معاون حمل  و نقل و ترافيك شهرداري 

گزارشي از وضعيت حمل ونقل تهران ارائه داد. 
مناف هاشــمی به تالش های صــورت گرفته 
براي خدمت رســاني دردوران كرونا د رحوزه 
حمل  و نقل عمومی اشــاره كرد و گفت: ما در 
اين دوره بدون اينکه مشکل خاصی در 2بخش 
مترو  و  اتوبوس برای شهروندان ايجاد شود به 

خدمات رسانی پرداختيم.

 او ادامــه داد: در دوره مديريت شــهری پنجم 
ســرفاصله حركت قطارهای مترو كاهش پيدا 
كرد  و در شرايط سخت مالی با وجود  تحريم ها 
و كرونا،  تعميرات اساسی 31 رام قطار و افزايش 

28درصدی اعزام قطارها را شاهد بوديم.
 مناف هاشــمی گفــت: 72 درصد نــاوگان 
اتوبوسرانی فرســوده است كه بخشــی از آن 
به خاطر انجام نشــدن تعهدات و اقدامات الزم 

از سوی دولت برای نوسازی ناوگان بوده است.
نايب رئيس شورای شــهر تهران در واكنش به 
گزارش معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری 
تهران گفت: »موضوعی كه بايــد مد نظر قرار 
بگيرد، در راستای بازگشايی مدارس و اول مهر 
است كه با وضعيت كنونی حمل و نقل پايتخت 
اين نگرانی بيشــتر تشديد می شــود.« پرويز 
سروري اضافه كرد: »با توجه به واكسيناسيون كه 
در حال انجام است، احتمال بازگشايی مدارس 
وجود دارد و بنابراين پيش بينی های الزم بايد 
انجام شــود هر چند كه مــا نمی توانيم در اين 
مدت زمان اتوبوسی را تزريق كنيم اما بی توجه 
و بی تفاوت هم نمی توانيم  باشيم. فرصت اندک 
است و نبايد غافلگير شويم و بايد برای اول مهر 
تمهيدات الزم و موقت را داشته باشيم تا با موج 

نگران كننده مواجه نباشيم.« 
در ادامه سيدجعفر تشــکری هاشمی نسبت 
به وضعيت حمل و نقل عمومی شــهر، توسعه 
پاركينگ های طبقاتی و مکانيزه و ساماندهی 
حمل و نقل بار و كاال به عنوان اولويت های شهر 
تهران متذكر شد. عضو شوراي شهر تهران گفت: 
»گزارش مذكور نشان دهنده تالش های ايشان 
و همکاران در اين مجموعه اســت. جا داشت 
گزارش هاي ارائه شده به دو بخش مديريت قبل و 
بعد از دكتر مناف هاشمی تفکيك شود، معتقدم 
در دوره مديريت دكتر مناف هاشمی جهش الزم 
پس از 2 سال عقب ماندگی كه ماحصل مديريت 
پيش از ايشان بود، در بخش حمل و نقل عمومی 
اتفاق افتاد.« او با بيان ايــن تذكر كه مواردی 
كه مطرح می كنم عمدتا بايد طی 4 ســال به 
آن توجه می شد، تاكيد كرد: »نگرانی اصلی ما 
وضعيت فعلی حمل و نقل عمومی است، دولت 

يازدهم و دوازدهم در ابتدای فعاليت خود وعده 
17هزار دستگاه اتوبوس به شهرداری ها خواهد 
داد كه همانطور كه می بينيم حتی يك دستگاه 
اتوبوس هم تحويل داده نشد؛ اين درحالی است 
كه با شيوع كرونا و نگرانی ها در خصوص وضعيت 
حمل و نقل عمومی باز هم وعده ۵ هزار دستگاه 
اتوبوس به شهرداری ها می دهد كه از اين تعداد 
هم تاكنون يك دســتگاه تحويل نشده است . 
اين مهم نشان دهنده يك بی توجهی مفرط به 

نيازهای اساسی مردم است.« 
تشکری هاشمی گفت: »اكنون بايد به فوريت 
و در سه سطح اين موضوع بررســی شود، اول 
راه اندازی آنچه موجود داريم ولی به دليل خرابی 
و نياز به اورهال داشتن نمی توانيم استفاده كنيم و 
دوم اينکه همانطور كه شورای دوم، سوم و چهارم 
منتظر دولت ننشسته ايم، در شورای ششم هم 
اين امکان فراهم شــود كه به صورت ضربتی با 
اصالح رديف های بودجه ای نيازهای حمل و نقل 
عمومی شهر را برطرف كنيم.« او ادامه داد:  »در 
بخش واگن سازی هم نگرانی جدی داريم. اكنون 
از 1۵00 واگن ۵00 واگن غير فعال و 400 واگن 
نيازمند اورهال است كه بايد اين مهم هم مورد 
توجه جدی قرار گيرد. وضعيت مالی شــركت 
بهره برداری مترو بســيار نگران كننده اســت، 
اعتبارات تعيين شده از سال 97 تاكنون نه تنها 
كه محقق نشده، بلکه كاهش هم داشته و بايد 
رديف های پيش بينی شده اصالح شود.« تشکری 
هاشمی تاكيد كرد:  »۶30 دستگاه واگن مذاكره 
شده ولی تاكنون اتفاقی نيفتاده است الزم است 

كميته ای ويژه تشکيل و با بانك مركزی و دولت 
مذاكره شود، پيشنهاد می كنم تامين واگن مترو 
در بسته های كوچك تر عملياتی شود. در كنار 
توسعه حمل و نقل عمومی بايد توسعه پاركينگ 
طبقاتی و مکانيزه و ساماندهی بار و كاال هم مورد 

توجه ويژه قرار گيرد.« 
همچنين مهدی بابايی، ديگر عضو شورا گفت:  
»پايانه شرق 9۵ درصد پيشرفت فيزيکی داشته 
و بايد هر چه سريع تر تکميل شود و اين در حالی 
است كه پايانه شرق قديم تنها ملکی در خيابان 
دماوند است كه اصالحی را رعايت نکرده و بافت 
فرســوده و ناپايدار داخل پايانه نيز خود دليل 
محکمی اســت برای تکميل هر چه ســريع تر 
پايانه شــرق جديد.« او ادامه داد: »اينکه بيان 
می شود به دليل عدم اســتقبال هموطنان از 
حمل و نقل بين شــهری در ايام كرونا نيازی به 
ظرفيت جديد نيست، دليل خوبی نيست و لذا با 
توجه به انتظارات و دغدغه شهروندان و وضعيت 
نامطلوب پايانه شرق قديم، پايانه جديد بايد هر 

چه سريع تر تکميل شود.« 
ميثم مظفر نيز پــس از گزارش ســيد مناف 
هاشــمی، گفت: »پايانه های تاكسيرانی بايد 
امکانات حداقلی نظير ســرپناه و ســايه بان، 
ســرويس بهداشــتی، نمازخانه، آبسردكن و 
سکوی نشيمن مناسب داشــته باشند.« عضو 
شوراي شــهر تهران عنوان كرد: »خوشبختانه 
واكسيناسيون رانندگان تاكسی ولو با تاخير و 
با تلفات انسانی آغاز شده است.«مظفر در ادامه 
به تعطيلی كارپينو اشــاره كرد و گفت: »يك 

 اعضای شورای شهر تهران ديروز پس از ارائه گزارش  معاون حمل و نقل و ترافيك 
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آخرین گزارش حناچی
  شهردار سابق تهران ديروز در مراسم توديع اش

گزارشی از عملکرد دوره پنجم مديريت شهری ارائه داد

شهردار سابق تهران در مراسم توديع اش كه روز گذشته در صحن شورا برگزار شد، به 
ارائه گزارشي از عملکرد 4ساله شهرداری پرداخت و در ابتداي صحبت هايش تأكيد 
كرد كه اين گزارش در نقد كسی نيست. پيروز حناچي گفت: »مديريت شهری پنجم 
با بلندمرتبه سازی مخالف نبود؛ چراكه يکی از عارضه ها در كالنشهرها كمبود زمين 
است و راه حل آن هم اســتفاده از ظرفيت بلندمرتبه سازی است. مديريت شهری با 
بلندمرتبه سازی بی برنامه مخالفت كرد و ضوابط بلندمرتبه سازی را به تصويب رساند 
و ابالغ كرد.«  او  گفت: » فروش تراكم بدون برنامه در اين دوره از مديريت شــهری به 

صفر رسيد.«
حناچی  با اشاره به جلوگيری از تخريب باغ ها در دوره مديريت شهری خود، عنوان كرد: 
»يکی از معضالت كالنشهرها به ويژه شهر تهران آلودگی هوا و ترافيك است. نمی توان 
جز كنترل آالينده ها و توسعه فضای سبز راه حل ديگری برای حل معضل آلودگی هوا 
متصور شد. ما تالش كرديم كه ميزان فضای سبز در داخل محدوده قانونی شهر را كه 
كار بسيار سخت و پرهزينه ای به شمار می رود، افزايش دهيم و موفق به انجام اين كار 
هم شديم. بسياری از باغ هايي كه قرار بود در آن برج باغ ساخته شود، امروزه به عنوان 
فضاهای عمومی در اختيار مردم قرار گرفته است.« شهردار سابق تهران درباره اقدامات 
صورت گرفته در حوزه مترو، گفت: »توسعه حمل ونقل عمومی در اين دوره در امتداد 
برنامه های پيشين بود. حدود 40 كيلومتر طول مسير و 39ايستگاه در اين دوره به 

بهره برداری رسيد.« 
حناچی درباره باغ راه حضرت فاطمه زهرا )س(، توضيح داد: »خط راه آهن تهران-تبريز 
كه برای بارگذاری ساختمان 4طبقه طراحی شده بود، تبديل به جذاب ترين محور 
پياده شهری خواهد شد و فاز نخست آن افتتاح شده است.« او يادآور شد: »به عنوان 
مثال اقداماتی كه در اين مدت مديريت شــهری در كاهش تخلفات در منطقه يك 
انجام شده است، قابل توجه است؛ به طوری كه در سال 90 تعداد پروانه های شورای 
معماری مناطق در منطقه يك، 79 مورد بوده است كه در سال 98 به يك مورد و در 
سال 99 به صفر رسيده است.« حناچي با اعالم اينکه يکی از برنامه های اصلی مديريت 
شهری توجه به كيفيت زندگی شــهروندان بوده است، گفت: »براساس آماری كه از 
منطقه يك اخذ شده است تعداد پروانه هايی كه تغيير كاربری داشته اند به صفر رسيده 
است. همچنين تعداد پروانه های تغيير مشاعات به مسکونی در سال 90،  20 مورد 
و درسال99 به صفر در منطقه يك رسيده است. تعداد پروانه مشاعات به تجاری در 

سال90 ، 39مورد و در سال 99 به 3مورد رسيده است.«
او همچنين به 2اليحه مهم حوزه مديريت شهری اشاره كرد و گفت: »اليحه منابع پايدار 
شهرداری ها و دهياری ها و همچنين اليحه ماليات بر ارزش افزوده از جمله لوايح مهمی 
هستند كه اميدواريم اين دو اليحه در اين مجلس كه فراكسيون مديريت شهری را نيز 
تشکيل داده اند، تعيين تکليف شود؛ چراكه منابع پايدار شهرداری ها يکي از موضوعات 
مهم محسوب می شود.« او در ادامه به موضوع حمل ونقل عمومی در پايتخت اشاره كرد 
و يادآور شد: »در ارتباط با اتوبوس، تاكسی و مترو اقدامات وسيعی در اين دوره انجام 
شده است.«  شهردار سابق تهران همچنين به كميسيون ماده 100 و منابع حاصل 
از آن اشاره كرد و گفت: »در اين مسئله نيز پرونده هايی كه از سال های قبل تجميع 
شده بودند مورد بررسی و كارهای كارشناسی قرار گرفت و درواقع مورد اعمال قانون 
قرار گرفتند. در اين دوره از مديريت شهری ما به سمت برنامه ريزی و ارائه خدمات به 

شهروندان در حوزه های مختلف حركت كرديم.« 
شهردار پيشــين تهران  با اشاره به جزئيات ســاخت قطار ملی عنوان كرد: »شاسی 
قطعات، ترمز و همچنين سيستم درب ها از بخش هايی است كه توسط مهندسان و 
متخصصان ايرانی آماده شده و مسئله بسيار مهمی محسوب می شود و بهره برداری 
قطار ملی می تواند معضل قطار شهری را حل كند.« او با بيان اينکه پيش از اين روزانه 
7هزار تن زباله در سطح شهر تهران  به آرادكوه انتقال پيدا می كرد، گفت: »خوشبختانه 
با راه اندازی ايســتگاه های ميانی و بازيافت زباله ميزان زباله های انتقال داده شده به 
آرادكوه به ۵ هزار و 300 تن كاهش پيدا كرده و اين نشان می دهد جهت گيری عمومی 

در حوزه مديريت شهری برای اين مسئله درست است.« 
حناچی همچنين اظهار اميدواری كرد كه مديريت شهری بتواند از سرمايه اجتماعی 
و شهروندان و آموزش آنها و در ادامه همراهی شهروندان تهرانی برای كاهش زباله ها و 
بازيافت آنها استفاده كند. شهردار سابق تهران در ادامه به 2سامانه 1888 و 137 اشاره 
كرد و گفت:  »شهروندان می توانند موضوعات و مشکالت و مسائل سريع را از طريق 
سامانه 137 پيگيری كنند و سامانه 1888 هم برای رسيدگی به شکايات طراحی شده 
است.«  او درباره امکان دريافت عوارض از اتوبان های شهری اضافه كرد: »در كشورهای 
مختلف از اين روش استفاده می كنند، اما اين موضوع در تهران هنوز عملياتی نشده 
است؛ چرا كه احداث اتوبان ها توسط بخش خصوصی انجام نمی شود و چنانچه اتوبان ها 
توسط بخش خصوصی ايجاد شود، می توانيم بر موضوع دريافت عوارض تمركز كنيم، 
اما در حال حاضر چنين بحثی نداريم، ولی در آينده می تــوان چنين پروژه هايی را 
اجرا كرد.«  پيروز حناچي همچنين در مورد جمع آوری آب های ســطحي در سطح 
شهر تهران گفت: »سال های گذشته در پاييز و زمستان با مشکل آبگرفتگی در پی 
بارش باران روبه رو بوديم، اما امسال با تمهيدات همکاران به شدت سال های قبل با اين 
موضوع روبه رو نبوديم كه علت آن اليروبی به موقع و جمع آوری زباله در سطح مناطق 
بوده است.«  بعدا زپايان گزارش حناچی، مهدی چمران به نمايندگی از اعضای شورا  

از زحمات  حناچی تقدير كرد.

اپليکيشن تخصصی در حوزه تاكسيرانی به نام 
كارپينو راه اندازی شد كه بسيار نوآور بود و مردم 
به واسطه آن می توانســتند برای نخستين بار 
تاكسی ون، تاكسی بانوان و تاكسی هيبريدی 
انتخاب كنند. اما اين اپليکيشــن با سود ناچيز 
1/۵ درصدی به اپليکيشــن های مرسومی كه 
مسافربران شخصی را در كنار رانندگان تاكسی 
قرار می دهند، فروخته شد و اين درحالی است 
كه تاكسی يك سرمايه  اجتماعی با حس امنيت 
برای مردم اســت و با يك خودروی شــخصی 
متفاوت اســت.« او تاكيد كرد: »اپليکيشــن 
كارپينو را تعطيل كردنــد چون قدرت نوآوری 

و رقابت با آن را نداشتند.«
ســيد احمد علوی نيز گفت:  »آقاي هاشــمي 
از همکاران خوب ما در شــهرداری هســتند و 
همانگونه كه آقای مهندس چمــران نيز ذكر 
كردند، بحــث تاميــن مالــی و برنامه ريزی 
می تواند بخش زيادی از مشکالت را حل كند. 
نمی توانستيم انتظار حل تمام مشکالت را در 
اين 2 ســالی كه آقای هاشمی حضور داشتند، 
داشته باشــيم، اما با اين حال برخی دغدغه ها 
وجود دارد كه من ذكر می كنم. بحث نگهداشت 
المان های ترافيکی شــهر از موضوعات مهمی 
است كه اكنون شرايط خوبی ندارد. به طور مثال، 
زمان قطعی برق ما ديديم كه يو پی اس ها جواب 
نداد و مشکالتی ايجاد شد.« به گفته علوی، ديگر 
مشکل و معضل پيش رو، شروع سال تحصيلی 
در مهرماه است و خطاب به سيد مناف هاشمی 
گفت: »ما زمان زيادی نداريم و حتما دكتر جاويد 
هم تا زمان استقرار آقای زاكانی تدبير می كنند؛ 
چرا كه با توجه به روند واكسيناســيون انتظار 
می رود كه مدارس و دانشگاه ها بازگشايی شوند. 
در اين ميان نه ناوگان اتوبوســرانی با  وضعيت 
فعلی پاســخگو خواهد بود و نه شرايط ناوگان 
ريلی ما پاســخگو خواهد بود. انتظار معجزه از 
آقای مناف هاشمی نداريم، ما نيز در كنارشان 
هســتيم تا كمك كنيم كه ان شاءاهلل برای اين 

پيك ترافيکی تدبيری شود.« 
در ادامه  ناصر اماني ضمن تسليت به خانواده های 
قربانيان كرونا در شهرداری گفت: »از آقای دكتر 
جاويد و از آقای مناف هاشمی درخواست دارم كه 
به خانواده های اين عزيزان و مشکالتشان توجه 
داشته باشند.« او گفت: »بزرگراه سازی را با فلش 
قرمز نشان ندهيد و متروسازی را با فلش سبز؛ 
آن هم درحالی كه يك متر مترو نساخته ايد.« 
عضو شوراي شهر تهران سپس به گزارش پيروز 
حناچی، شهردار ســابق تهران واكنش نشان 
داد و گفت:  »ايشــان فرمودند كه در طول اين 
4سال كمی بيش از ۶00 نفر نيرو وارد شهرداری 
كرده اند، اما اين درحالی ا ست كه چنين نيست 
و راه های ورودی مختلفی برای شهرداری مانند 
هاديان شهر و حاميان شهر وجود دارد. همچنين 
در خصوص اينکه فرمودنــد 13درصد تعداد 
نيروهای شهرداری را كاهش داديم، كاش ليست 
افراد اين 13درصد را در ســامانه شفافيت قرار 
می دادند تا همه به آن دسترسی داشته باشند.« 
ديــروز همچنين مهــدي چمــران در جمع 
خبرنگاران با اشــاره به ضرورت توجه به حوزه 
حمل و نقل و ترافيــك در پايتخت، گفت: »اين 
موضوعات بســيار حائز اهميت است و گزارش 
مناف هاشمی نشان داد كه هر چند  تالش های 
خوبی اخيرا انجام گرفته ولی تحركات ايده آل 
نبوده و بايد بيشتر در اين حوزه كار شود؛ چراكه 
كمبودها در حوزه اتوبوس، مترو و تاكسيرانی 
زياد است.« چمران درباره آماده شدن حمل و نقل 
عمومی برای مدارس گفت: »هر ساله  برای مهر 
كميته ای بــا حضور پليس راهور، شــهرداری 
تهران، آموزش و پرورش و ساير نهادهای مربوطه 
تشکيل می شود تا كارهای هماهنگ تر صورت 
گيرد. برای امسال نيز من پيشنهاد كردم كميته 
تخصصی در شورا تشکيل شــود كه به صورت 
ويژه  و تخصصی  تر قضيه ترافيــك در ماه مهر 

دنبال شود.« 

باغ لویزان در خطر نابودی
مهدی اقراریان: در بازدید میدانی که دوشنبه از منطقه 4 داشتم، گزارش هاي مردمی از وقوع 
تخلف و قطع تعدادی درخت در یکی از باغ هاي لویزان داشتم که از شهرداری درخواست دارم 
این موضوع را پیگیری و از رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی درخواست دارم این 
موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کنند. مقایسه عکس های هوایی در ادوار گذشته و وضعیت 
امروز این باغ می تواند در رسیدگی به موضوع موثر باشد تا اگر تخلفی صورت گرفته جلوی 
آن گرفته شود. می دانید یکی از مشکالت اصلی شهر تهران و مطالبات شهروندان موضوع 
آلودگی هواست و درختان به عنوان عناصر مهم و تاثیرگذار در تلطیف هوای تهران مطرح 

هستند؛ لذا باید نسبت به حفظ و نگهداشت این عناصر مهم، بسیار حساس باشیم.

كر
تذ
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گزارش

بحران پنهان در بازار کار

سخنگوي گمرك شايعه توقف تجارت  تجارت
با افغانســتان را رد كرده و رئيس اتاق 
بازرگاني و صنايع و معادن بيرجند هم 
به همشهري مي گويد: تجارت در 2گمرك دوغارون و 
ماهي رود ادامه دارد. او مي گويد، انتظار داريم ثبات به 
افغانستان بازگردد، ولي اگر درگيري ها طوالني تر شود، 
پيش بيني آينده ســخت خواهد بــود. رئيس اتاق 
بازرگاني و صنايع و معادن بيرجند به داليل كاهش 
حجم تجارت ايران با افغانستان در 2سال اخير اشاره 
مي كند و مي افزايد: افزايش ريسك ناشي از درگيري ها 
در افغانستان باعث معامالت نقدي شده و بازرگانان 

ايراني حاضر به تجارت به صورت اعتباري نيستند.

کند و پردست انداز
به گزارش همشــهري، جنگ طالبان بــا نيروهاي 
دولتي افغانســتان، هرچند مســيرهاي تجارت را 
پردســت انداز و كندتر كرده، اما ظاهرا توقف كامل 
تجارت صورت نگرفته است. با اين حال در شرايطي 
كه چشــم انداز گفت وگوهاي داخلي در افغانستان 
براي پايان درگيري ها شــفاف نيست، كارشناسان و 
ناظران آگاه مي گويند توقــف تجارت هم براي ايران 
و هم براي افغانســتان پرهزينه خواهــد بود. ديروز 
سخنگوي گمرك ايران اعالم كرد: برخالف شايعات 
مطرح شده در فضاي مجازي، روابط تجاري ميان ايران 
و افغانستان برقرار اســت و شايعه صفر شدن تجارت 

ميان 2كشور صحت ندارد.
به گفته او، در مرز دوغارون فعاليت ها به روال ســابق 
ادامه دارد. بــا وجود اينكه در يك ماهــه اخير تردد 
كاميون ها از اين مــرز ۵0درصد كاهش يافته بود در 
هفته گذشــته كمي بهبود يافته و 10درصد نسبت 
به هفته قبل افزايش يافته اســت و هم اكنون روزانه 
به طور كلي ۵00كاميــون ورودي و خروجي از اين 
مرز در حال تردد هســتند. او افزود: درخصوص مرز 
ماهي رود نيز همان شــرايط گذشــته برقرار است و 
همچنان قريب به ۵0درصد كل تجارت 2كشــور از 
طريق اين مرز صورت مي گيرد؛ بنابراين در اين مرز 
نيز تقريبا هيچ كاميوني متوقف يا در صف غيرمعمول 
نيســت و تعداد كاميون هاي خروجي از آن گمرك 
به طور متوســط بيش از ۵00دســتگاه تخمين زده 
مي شود. به گفته ســخنگوي گمرك، مرز ميلك در 

استان سيستان و بلوچستان همچنان بسته است و 
كاميون ها تردد ندارند، اما احتمال دارد از هفته آينده 
تجارت در اين مرز به حالت عادي بازگردد. به گزارش 
همشهري، افغانستان همواره براي ايران يك شريك 
و بازار استراتژيك به حساب مي آيد و درنتيجه پس از 
آغاز درگيري ها، حجم تجارت بين 2كشور به شدت 
افت كرده و در 4ماه ابتداي امسال صادرات كاالهاي 
ايراني به 728ميليون دالر رسيده و پيش بيني مي شود 
درصورت ادامه تنش ها، صادرات ايران به افغانستان در 
پايان سال جاري به 1.۵ميليارد دالر برسد؛ يعني يك 
ميليارد كمتر از سال گذشته. به دليل جنگ طالبان 
با نيروهاي دولتي افغانســتان، جايگاه اين كشور در 
مقاصد تجاري ايران به پنجميــن مقصد صادراتي، 

پس از چين، عراق، امارات و تركيه تنزل كرده است.

نبض تجارت اينجا کند مي زند
محسن احتشــام، رئيس اتاق بيرجند در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: تجارت با كشــور افغانستان در 
نتيجه تحوالت اخير در اين كشور متوقف نشده، بلكه 
كندتر و كمتر از قبل شده است. او مي افزايد: هم اكنون 
بازرگانان و شركت هاي ايراني در حال ارسال كاال به 
كشور افغانستان از طريق 2گمرك ماهي رود در استان 
خراسان جنوبي و دوغارون در استان خراسان رضوي 
هستند ولي واقعيت اين اســت كه به دليل افزايش 
ريسك  ناشي از افزايش تنش هاي سياسي و نظامي 
در اين كشور، بازرگانان و شركت هاي ايراني با احتياط 
بيشــتري تجارت مي كنند و به همين دليل ماهيت 
تجارت به صورت نقدي است و كمتر شركتي حاضر به 

تجارت كاال به صورت اعتباري مي شود.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشــاورزي 
بيرجند در پاســخ به اين پرســش كه اگر تنش ها و 
درگيري ها بين نيروهاي دولتي و گروه طالبان ادامه 
پيدا كند، چشم انداز تجارت ايران با اين كشور چگونه 
خواهد بــود، مي گويد: بازار افغانســتان براي ما يك 
بازار استراتژيك به شــمار مي آيد و پس از امارات و 
عراق ســومين مقصد صادراتي كاالهاي ايراني است 
و داراي مرز طوالني مشــترك با اين كشور هستيم 
و قطعا درگيري بين طالبان و دولت افغانســتان بايد 
توسط خودشــان كاهش يابد و تمام شود و انتظار ما 
اين است كه هرچه زودتر ثبات به اين كشور برگردد و 

 تجارت با افغانستان
نگراني ها بيشتر مي شود

همشهري چشم انداز تجارت با همسايه شرقي را بررسي مي كند

بعد از سال ها غفلت از اصالح ســاختار اقتصاد و بی توجهی به توليد و 
فعاليت های مولد، حاال بازار كار ايران حتی به نيروی كار ماهر و آزموده 
نيز روی خوش نشان نمی دهد و بر اساس آمارهای رسمی، حدود نيمی 

از نيروی كار مهارت آموخته در فنی و حرفه ای را نيز جذب نمی كند.
به گزارش همشهری، متناسب نبودن آموزش های نيروی كار با نياز بازار 
همواره يكی از داليل رشد نرخ بيكاری در اقتصاد ايران معرفی شده، 
اما در ماه های اخير، بی رغبتی متقاضيان كار به اشتغال به واسطه پايين 
بودن دستمزد در مقايسه با هزينه معيشت نيز به آن اضافه شده است؛ 
به گونه ای كه در سال گذشته از ميان نيروهای مهارت ديده آموزش فنی 
و حرفه ای نيز فقط ۵2درصد در بازار كار جذب شده اند و 42درصد به 
داليلی نظير كمبود فرصت های شغلی، پايين بودن دستمزد و حقوق، 
ضعف مهارتی يا نداشتن سرمايه كافی برای كسب وكار و... خارج از بازار 
مانده اند. به اين مهم، بايد سهم 40درصدی فارغ التحصيالن دانشگاه ها 
و آموزش عالی در جمعيت بيكاران را نيز اضافه كرد. در حقيقت بازار 
كار ايران تاكنون به واسطه اينكه نيروی كار فارغ التحصيل، مهارت مورد 
نياز بازار را فرا نگرفته است، بستر مناسبی برای جذب درس خوانده ها 
نداشت، اما حاال، حتی فارغ التحصيالن جذب شــده در بازار كار نيز 
لزوماً در مشاغل خود باقی نمی مانند؛ به گونه ای كه بر اساس آمارهای 
تشكل های كارگری، در سال گذشته 2۵درصد از فارغ التحصيالنی كه 
موفق به اشتغال شــده بودند به داليلی نظير پايين بودن دستمزد در 
مقايسه با هزينه معيشت، نامساعدی محيط كار و متناسب نبودن شغل 

با تحصيالت به صورت ارادی ترك كار كرده اند.
اكنون نيز آمارهای سال1399 سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور از 
جذب ۵2درصدی مهارت آموزان در بازار كار حكايت دارد و تازه آن گونه 
كه مدير كل دفتر نظارت، بهسازی و هدايت شغلی اين سازمان می گويد، 
اين ميزان جذب بعد از افزايش ضريب اشتغال كارجويان محقق شده و 
در سال های قبل كمتر نيز بوده است. طبق اظهارات عليرضا طاهرپور 
شلمانی ، در سال گذشته ۵2درصد، در سال 98 حدود ۵4.7درصد، 
در سال97 نزديك به 49درصد، در سال96 حدود 42درصد و در سال 
9۵ نزديك به 38.8درصد از كارجويان صاحب شغل شده اند. آمارهای 
ارائه شده از طرح رهگيری شغلی سازمان فنی و حرفه ای نشان می دهد 
در سال گذشته، از مجموع 139هزارو۵12 نفری كه در دوره های فنی 
و حرفه ای شركت كرده اند، فقط ۵6 هزار و 729 نفر موفق به اشتغال 
شــده اند و از مابقی افراد، 28هزارو37۵ نفر كارجــو بوده اند و حدود 
۵4هزار نفر باقيمانده، غالباً حتی دنبــال كار نيز نبوده اند. البته طبق 
اعالم اين مقام مسئول، ساالنه در مراكز فنی و حرفه ای دولتی نهايتاً 
370تا380هزار نفر آموزش های مهارتی را در 3 هزار عنوان شــغلی 
به طور رايگان و فقط با پرداخت هزينه های آزمون و صدور گواهی سپری 
می كنند؛ ازاين رو تعداد اين افراد آن قدر زياد نيست كه شاغل نشدن 
48درصدی آنها در سال99 بتواند اركان بازار كار را تغيير دهد، اما اين 
اتفاق پيام مهمی دارد مبنی بر اينكه بازار كار ايران ديگر نيروی جوان، 
متخصص و فنی را نيز جذب نمی كند يا خود اين نيروها به داليلی نظير 

پايين بودن دستمزد حاضر به اشتغال نيستند. 

ايران ششمين مقصد صادراتي افغانستان در سال2020 و  واردات ايران از اين کشور در 
سال2020 با 47درصد افت همراه بوده است. درصورت تضعيف بيشتر واردات ايران از 
اين کشور و در مقابل افزايش واردات ساير کشورها ازجمله امارات متحده عربي، امكان 

تضعيف بيشتر موقعيت ايران در ميان ساير شرکاي وارداتي افغانستان وجود دارد. ايران 
مهم ترين مبدا واردات کااليي در افغانستان است؛ با وجود اين، از سهم ايران از کل واردات 
افغانستان در سال2020 کاسته شده و به 17درصد رسيده و صادرات ايران به افغانستان 
طي سال2020 در مقايسه با سال2019 ميالدي 11درصد کاهش داشته؛ درحالي که واردات 

از کشورهاي هند، روسيه و امارات افزايش داشته است.

   خطر را جدي بگيريد

بازگشت ثبات به توسعه تجارت بين ايران و افغانستان 
كمك خواهد كرد، اما اگــر اين تنش ها و درگيري ها 
در طوالني مدت ادامه پيدا كند، شــرايط ســخت و 

پيش بيني آينده هم سخت تر خواهد بود.
اين فعال بخش خصوصي در عين حــال مي افزايد: 
عمده تجارت كااليي با افغانستان در 2استان خراسان 
رضوي و جنوبــي از 2گمرك ماهــي رود و دوغارون 
صورت مي گيرد و هم اكنون هم ارســال كاال به مرز 
ادامه دارد؛ چراكه پيش از اين هــم كاالهاي ايراني 
به مرزهاي تعيين شــده و 2گمرك يادشده ارسال 
مي شــد و كاميون هاي افغانســتاني اين كاالها را به 
دورن كشور خودشان انتقال مي دادند و االن هم اين 
روند ادامه دارد. احتشام مي افزايد: البته پيش از اين 
برخي كاميون هاي كشور همسايه به درون مرزهاي 
ايران وارد مي شدند و نســبت به بارگيري كاالها در 
انبار شركت ها اقدام مي كردند، اما االن تحويل كاالها و 

جابه جايي آن در مرز گمركي صورت مي گيرد.
او ابراز اميدواري مي كند، تنش هاي درون افغانستان 
فروكش كند و در عين حال توضيح مي دهد: هرچند 
در نتيجه افزايش تنش ها و ريسك ها، تجارت كندتر و 
سخت تر مي شود، اما توقف تجارت صورت نمي گيرد و 
به هر حال گروه طالبان هم عالقه مند به توقف تجارت 
نيســت؛ چراكه كمبود كاالها در بازارها مشكل ساز 

خواهد شد.

موانع ساختاري تجارت با افغانستان
رئيس اتاق بيرجند در پاسخ به اين پرسش همشهري 
كه چرا حجم تجارت ايران و افغانستان به ويژه صادرات 

كاالهاي ايراني به اين كشــور در 2سال گذشته افت 
كرده است؟ مي گويد: كشورهاي همسايه به ويژه عراق 
و افغانستان از منظر تجارت خارجي جزو كشورهاي 
مهم و اســتراتژيك براي ايران به شمار مي روند و به 
همين دليل تحوالت سياسي در اين كشورها تجارت 
با ايران را هم تحت تأثير قــرار مي دهد و دليل اصلي 
افت صادرات ايران به كشور افغانستان ناشي از 2عامل 
وجود كاالهاي ديگر كشورها و سخت تر شدن رقابت، 
فقدان روابــط بانكي و تكيه تجارت بــر پايه فعاليت 
صرافي ها بوده و مقررات ناظر بر تعهدات ارز صادراتي 
هم باعث اين اتفاق شده؛ چراكه تجار ايراني به دليل 
مقررات برگشت ارز صادراتي نمي توانند به راحتي از 
افغانستان پول بياورند؛ چون فروش آنها ريالي است تا 
ارز خارجي؛ به همين دليل خيلي از بازرگانان ترجيح 

داده اند تا به فعاليت خود ادامه ندهند.
احتشــام يادآوري مي كند، در تجارت با افغانستان 
وجود روابــط كارگزاري بانكي چنــدان موضوعيت 
ندارد و عمدتا از طريق صرافي عمل مي كنند و خيلي 
از اين صرافي ها كه قبال فعال بوده اند، بيشتر به دليل 
محدوديت هــاي نقل و انتقال پــول كمتر همكاري 

مي كنند.
او توضيح مي دهــد: رقابت كاالهــاي ايراني در بازار 
افغانســتان با كاالهاي وارد شده از كشور پاكستان و 
چين هم سخت تر شده؛ چون قيمت كاالهاي ايراني 
براي خريداران افغانستاني گران تر تمام مي شود و به 
همين دليل بخشــي از نيازهاي خود را با واردات از 
ديگر كشــورها ازجمله چين و هند تامين مي كنند؛ 
چون برايشــان ارزان تر تمام مي شــود. به گفته او، 

افزايش قيمت تمام شده كاالهاي ايراني راه رقابت با 
كاالهاي مشابه خارجي در بازار افغانستان را سخت تر 
كرده و به همين دليل آنها ترجيح مي دهند كاالهاي 
موردنيازشان را از چين، هند و پاكستان تامين كنند.

ساز مخالف 
با وجود اين حسين ســليمي، رئيس اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و افغانســتان مي گويد: درگيري ها و 
مشكالت افغانســتان، رودررويي طالبان با نيروهاي 
دولتي و به خصوص آغاز بمبــاران مواضع طالبان با 
هواپيماهاي آمريكايي، باعث توقف كامل روند تجارت 
و بسته شدن مرزها شده است. به گفته حسين سليمي، 
ريسك تجارت در اين شرايط بســيار باالست و چه 
فروشندگان ايراني و چه خريداران داخل افغانستان 
حاضر به قبول اين ريسك نيســتند؛ زيرا مشخص 
نيست وقتي باري به داخل افغانستان مي رود به دست 
خريدار برسد يا خير؟ از طرف ديگر اين بارها بيمه هم 
ندارند و اين موضوع ميزان ريســك را بسيار افزايش 

مي دهد.
او مي افزايد: همه منتظر بهبود اوضاع در افغانســتان 
هستيم و بايد صبر كنيم تا مشخص شود چه اتفاقي رخ 
مي دهد، اما نمي توان پيش بيني داشت كه چه زماني 
تجارت دوباره از سر گرفته مي شود؛ چراكه اين موضوع 
به سياست داخلي افغانســتان برمي گردد، بسياري 
از بازرگانان افغانســتاني نيز كار را متوقف كرده اند و 
منتظر بهبود شــرايط و تعيين تكليف هستند. بايد 
دست كم يك هفته يا 10روز صبر كنيم تا ببينيم چه 

اتفاقاتي رخ مي دهد.
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خودرو ســير صعودي قيمت خودروهاي پرتيراژ 
داخلي همچنان ادامه دارد. روند اخير رشد 
قيمت كــه از چنــد هفته پيش بــا تداوم 
افزايش نرخ ارز آغاز شــده در 2روز گذشته شتاب گرفته 

است.
به گزارش همشــهري، درحالي كه فعاالن صنفي كاهش 
شديد عرضه خودروهاي داخلي را عامل اصلي گراني هاي 
اخير مي دانند، عبور قيمت دالر از مــرز 26هزار تومان و 
انتظارات تورمي ناشــي از پيچيدگي مذاكرات هسته اي و 
تداوم رشــد نرخ تورم از ديگر عواملي است كه به افزايش 
قيمت خودرو در حاشــيه بازار دامن زده است. با اين روند 
رشــد قيمت اغلب خودروهاي پرتقاضــاي داخلي كه از 
چند هفته پيش آغاز شده اســت طي دو روز گذشته نيز 
تداوم يافتــه و موجب ثبت ركورد قيمتــي 152ميليون 
تومان براي پرايد، وانت151 و نــرخ 285 ميليون توماني 
پژو206 تيپ5 در آگهي فروش فضاي مجازي شده است. 
مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري حاكي است: ساير 
انواع خودرو پرايد و پژو و خودروهــاي مونتاژي چيني و 
اروپايي نيز از قافله افزايش قيمــت جانمانده اند و مالكان 
اين خودروها با تغيير روزانــه قيمت ها، نرخ هاي جديدي 
را در آگهي هاي فروش اينترنتي براي اين خودروها اعالم 

مي كنند.
فعاالن بازار به همشــهري گفته اند اگرچه خريداري براي 
اغلب خودروهاي عرضه شده در بازار وجود ندارد اما روند 
قيمت خودرو در بازار صعودي است و با شرايط كنوني توليد 
و عرضه به نظر نمي رسد چشــم انداز مثبتي براي كاهش 
قيمت اين خودروها در آينده نزديك وجود داشته باشد. اين 
افزايش قيمت ها در حالي است كه زمزمه هاي تغيير شرايط 
پيش فروش خودروهاي مشــمول قيمت گــذاري دولتي 
مانند حذف قرعه كشــي و بخت آزمايي ثبت نام خودرو در 
شركت هاي خودروسازي به گوش مي رسد و خودروسازان 
حركت به سمت عرضه قيمت خودرو بر مبناي نرخ حاشيه 

بازار را در دستور كار قرار داده اند.

پيشتازان گراني در بازار خودرو 
گزارش ميداني همشهري نشــان مي دهد در آگهي هاي 
فضاي مجازي و همچنين در نمايشــگاه هاي سطح شهر 
تهران، ديــروز قيمت وانــت پرايد151 مــدل1400 به 
152ميليون، مدل99 اين خودرو 146ميليون، پرايد111 
مدل99 به 144ميليون، پرايد131 مدل99 به 132ميليون 
و مدل98 اين خودرو به 123ميليون و500هزار، پرايد132 
به 125ميليــون، تيبا2 به 152ميليــون، تيبا2 پالس به 
165ميليــون، تيبا صنــدوق دار به 141ميليون، ســاينا 
دنده اي به 153ميليــون، كوئيك دنده اي به 16۷ميليون 
و كوئيك اتوماتيك پالس بــه 228ميليون افزايش يافت. 
همچنين در بازار خودروهاي مونتاژي ســايپا قيمت هر 
دســتگاه ســيتروئن ســي تري به 8۷5ميليون، چانگان 
به 490ميليون، كيا ســراتو بــه 865ميليــون، آريو به 
390ميليون و شــاهين به 3۷0ميليون تومان و مدل هاي 
صفر كيلومتر ساندرو اتوماتيك مدل98 به 435ميليون، 

مدل99 اين خودرو به 450ميليون، ســاندرو استپ وي 
اتوماتيك مدل98 به 490ميليــون و مدل99 اين خودرو 
به 525ميليون، ســاندرو اســتپ وي دنده اي مدل9۷ به 
3۷0ميليون و مدل99 اين خودرو به 395ميليون تومان 
رســيد. در خانواده محصوالت ايران خــودرو نيز قيمت 
پژو206 تيپ5 مــدل99 با افزايش 5ميليــون توماني به 
285ميليون، سمند LX به 229 ميليون، سمندEF7 به 
246ميليون، سمند EF7دوگانه سوز به 284ميليون، دنا 
تيپ يك به 299ميليون، پژو405GLX  به 223ميليون، 
پژو پارس LX بــه 285ميليون، پژو پــارس اتوماتيك به 
342ميليــون، پژو 20۷دنــده اي به 330ميليــون، پژو 
20۷i اتوماتيك بــه 390ميليون، پــژو206 تيپ2 فول 
مدل به 232ميليون، وانت آريســان بــه 181ميليون و 
پژو206 صندوقدار وي8 به 2۷۷ميليون تومان رسيد. اين 
افزايش قيمت در محصوالت مونتاژي ايران خودرو نسبت 
به خودروهاي پرتيراژ داخلي بيشتر بود به نحوي كه قيمت 
ســوزوكي ويتارا اتوماتيك با افزايش ۷0ميليون توماني 
نسبت به 2روز قبل به يك ميلياردو120ميليون، پژو2008 
به 915ميليون و قيمت هايما S5 و S7 با 5ميليون تومان 
افزايــش به ترتيب بــه 635 و ۷05ميليــون و قيمت رنو 

تندر90E2 به 335ميليون تومان افزايش يافت.

زمزمه هاي حذف قرعه كشي خريد خودرو 
با وجود افزايش قيمت ها، اكنون تشديد ركود و افت شديد 
معامالت حرف نخســت در بازار خودرو است. اين شرايط 
موجب شده تا خودروسازان كه قبال حذف برخي شرايط 
ثبت نام براي پيش فروش خودرو مانند در رهن بودن سند 
يا نداشتن پالك فعال را در دســتور كار قرار داده بودند به 

سمت حذف قرعه كشــي در فروش خودرو حركت كنند. 
پس از آنكــه ســايپا در آخرين پيش فروش خــود براي 
5محصول توليدي )كوئيكS، ســايناS، كوئيك دنده اي، 
كوئيك R و وانت پرايد( عالوه بــر حذف محدوديت هاي 
ثبت نام، قرعه كشــي را نيز از فرايند فروش اين خودروها 
حذف و اعالم كــرد كه متقاضيــان مي تواننــد در زمان 
تعيين شده به ســايت فروش اين خودروســاز مراجعه و 
از ميان محصوالت عرضه شــده خودروي مورد نظر خود 
را انتخاب و مبلغ اعالم شــده را به عنــوان پيش پرداخت 
به حساب خودروساز واريز كنند و منتظر دريافت خودرو 
براساس برنامه زمان بندي اعالم شــده )دي ماه1400 تا 
تيرماه1401( باشــند. با اين روند به نظر مي رسد با حذف 
قرعه كشــي تمام محدوديت ها براي خريــداران خودرو 
از شركت هاي خودروســاز برداشته شــده و مانند روال 
قبــل متقاضيان مي توانند به ســايت هاي شــركت هاي 
خودروساز مراجعه و محصول خود را خريداري كنند. هنوز 
ايران خودرو در مورد حذف قرعه كشــي براي پيش فروش 

خودرو اعالم نظر نكرده است.

رفع فاصله قيمت حاشيه بازار، شرط حذف قرعه كشي
دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه بايد شرايط طوري 
مهيا شود كه فروشــنده خودرو براي خريدار فرش قرمز 
پهن كند، گفت: اكنون با توجه به اينكه قيمت محصوالت 
سايپا در كارخانه با بازار يكي شده، طرح قرعه كشي براي 
برخي از محصوالت سايپا حذف شــده است و اگر قيمت 
محصوالت ايران خودرو با كارخانه يكي شــود، قرعه كشي 
بــراي محصوالت اين شــركت خودروســازي نيز حذف 
مي شــود. احمد نعمت بخش، افزود: اكنون شاهد تفاوت 
قيمت كارخانه و بازار در مدل هاي مختلف خودرو هستيم 
و تا زماني كه اختالف قيمت بين كارخانه و حاشيه بازار از 
بين نرود، رانت و داللي در بازار به رشد خود همچنان ادامه 
مي دهد. او تأكيد كرد، بايد خودرو در حاشيه بازار به فروش 
رود تا اختالف قيمت ها كم شود و قيمت خودرو در حاشيه 
بازار و كارخانه تك نرخي شــود و افزايش قيمت خودرو از 
سال گذشــته تاكنون نيز به دليل قيمت گذاري دستوري 
اســت كه اثرات آن به خودروساز مي رسد. نعمت بخش در 
مورد تأثير عرضه خودرو توســط خودروسازان بر افزايش 
قيمت ها نيز گفت: اكنون خودروســازان بدهي زيادي به 
قطعه سازان دارند و تا زماني كه قطعه سازان به خودروسازان 
قطعات را ندهند، خودروســازان نمي توانند خودرو هاي 
ناقص را تكميل كنند و به ايــن ترتيب تعداد خودرو هاي 
ناقص افزايش مي يابد. اكنون به دليل نبود قطعه 120هزار 
خودرو ناقص كــف پاركينگ خودروســازان وجود دارد 
و درصورتي كــه خودروســازان مطالبات قطعه ســازان 
را نپردازنــد، اين ميــزان افزايش مي يابــد. دبير انجمن 
خودروسازان، افزود: اگر خودرو در حاشيه بازار به فروش 
برود، تك نرخي می شود و قيمت ها در بازار كاهش می يابد 
و شاهد توازن در عرضه و تقاضاي خودرو خواهيم بود زيرا 
با از بين رفتن فاصله قيمت كارخانه و حاشيه بازار خودرو، 

ميزان تقاضاي خريد و قيمت ها كاهش پيدا مي كند.

  قيمت دالر براي دومين بار ظرف 10روز اخير از مرز 26هزار تومان عبور كرد
  قيمت هر سكه ديروز به 11ميليون و250هزار تومان رسيد

وانت پرايد ركورد 152ميليون را زد؛ قيمت پژو206 تيپ5 به مرز 285ميليون تومان رسيد

عبور دالر از 26هزارتومان

افزايش شتاب رشد قيمت پرايد و پژو

گزارش

با رسيدن  ماه محرم و گرم شدن بازار نذري، تقاضا براي  سوپرماركت
خريد بعضي از اقالم كااليي افزايش مي يابد و قيمت اين 
كاالها هم كمابيش تغيير مي كند. گرچه بســياري از 
هيئت ها و افرادي كه هرساله نذري هاي خوراكي دارند، امسال به دليل 
شرايط خارج از كنترل كرونا در كشور تصميم به تغيير در شيوه عزاداري 
و اداي نذر خود گرفته و اعالم كرده اند از برگزاري تجمعات خودداري و 
وجوه كنارگذاشته براي نذورات خود را به خريد دستگاه هاي اكسيژن و 
وسايل خنك كننده براي بيمارستان ها و افراد نيازمند هزينه خواهند 
كرد، اما برخي نيز همچنان عالقه مند به اداي نذر خود به شيوه سنتي 

با پختن غذا و توزيع آن در ميان عزاداران يا نيازمندان هستند. 
برآوردها نشان مي دهد هزينه هاي امسال عزاداران حسيني براي تهيه 
نذري نسبت به سال گذشته دست كم 2برابر شده است. قيمت اقالم 
خوراكي طي يك سال گذشته رشد زيادي داشــته و بعضي اقالم در 
مقايسه با سال قبل چندين برابر گران  شده اند. شايد بتوان گوشت قرمز 
را كم نوسان ترين كاالي پرتقاضاي محرم معرفي كرد كه در مقايسه با 
محرم سال قبل كمتر از 50درصد رشد قيمت داشته است. ميانگين 
قيمت گوشت قرمز محرم پارسال 90هزار تومان بود درحالي كه امسال 
به 130هزار تومان رســيده و در اين ميان تغييرات قيمت گوشــت 
گوساله بيش از گوشت گوسفندي بوده است. گوشت گوساله از بهار 
تا تابستان امسال 30درصد رشــد قيمت داشته درحالي كه تغييرات 
قيمت گوشــت گوســفندي بين 10 تا 15درصد برآورد مي شــود. 
 براي تهيه نذري البته بيشــتر افراد گوشــت را به صــورت دام زنده

تهيه مي كنند.
 قيمت دام زنده هــم در نرخنامه ميادين ميــوه و تره بار هر كيلوگرم 
60هزار تومان تعيين شده كه اين رقم را مي توان حداقل قيمت براي 
گوشت دانســت. برنج هم كه از مهم ترين و پرتقاضاترين اقالم در ايام 
محرم است، طي يك سال گذشــته به روايت مركز آمار 40.8درصد 
افزايش قيمت داشــته و از 26هزارو500تومان تيرماه سال گذشته 
به 3۷هزارو300تومان در تيرماه امسال رســيده است. اين درحالي 
اســت كه قيمت برنج مرغوب ايراني در بازار حتي در عمده فروشي ها 
ماه هاســت كه از مرز 40هزار تومان عبور كرده و به محدوده 50هزار 

توماني نزديك شده است. 
روغن و قندوشــكر از ديگر كاالهاي پرتقاضاي محرم هستند. درپي 
التهاباتي كه در نيمه دوم سال گذشته در بازار اين كاالها بروز كرد، نرخ 
مصوب شكر و روغن امسال از سوي ســتاد تنظيم بازار افزايش يافت. 
مشاهدات بازار نشان مي دهد وضعيت روغن حاال به آرامش رسيده اما 
شــكر همچنان با قيمتي كه به عنوان نرخ مصوب آن اعالم شده، پيدا 
نمي شود. شكر 11هزار و500توماني تحويلي در كارخانه، قرار است با 
قيمت هركيلو 15هزار تومان به دست مصرف كننده برسد، اما اين قيمت 
رعايت نمي شود و بسته هاي 900گرمي شكر بين 16 تا 20هزار تومان 
قيمت مي خورند. قيمت چاي هم از سال گذشته تقريبا دوبرابر شده 
و بسته هاي نيم كيلويي چاي خارجي هم اكنون بين 100 تا 140هزار 
تومان قيمت دارند. نوشيدني هاي خنك هم از نذري هاي معمول ماه 
محرم هستند، مخصوصا محرم هايي كه به فصول گرم سال مي خورد. 
امسال گرماي شديد هوا قطعا مصرف اين نوشيدني ها را هم افزايش 
خواهد داد، نوشــيدني هايي كه برخالف ظاهر ساده شان اصال ارزان 
نيستند. هر كيلو خاكشير و تخم شربتي كه از رايج ترين مواد براي تهيه 
نوشيدني هاي خنك تابستاني هستند بين 90 تا 100هزار تومان است 
و هر بطري يك ليتري آبليموي طبيعي هم بين 35 تا 45هزار تومان 

به فروش مي رسد. 

حداقل قيمت اقالم پرمصرف  ماه محرم محاسبه شد
هزينه سبد نذري

قيمت دالر ديروز بار ديگر وارد كانال 26هزار تومان شد و قيمت طال هم به دنبال  دالر
رشد قيمت دالر با افزايش مواجه شد. اين براي دومين بار در 10روز گذشته است 
كه قيمت دالر از اين مرز فراتــر مي رود. همزمان ابهام ها دربــاره آينده مذاكرات 
هسته اي همچنان پابرجاست و برنامه هاي بانك مركزي هم درباره توسعه معامالت بازار متشكل 

ارزي نامشخص است.
به گزارش همشهري، تنگناهاي ارزي همچنان ادامه دارد و همين عامل موجب شده قيمت ارز به 
نزول تمايلي نداشته باشــد. از نظر تئوري هاي اقتصادي، كاهش ذخاير ارزي يكي از داليل رشد 
قيمت دالر است. در طول چند سال گذشته به ويژه از سال139۷ تاكنون، تحريم ها از كانال كاهش 
ذخاير ارزي ايران، نقش پر رنگي در افزايش تنگناهاي ارزي دولت و رشــد قيمت دالر داشته اند. 
درآمدهاي نفتي ايران با تداوم تحريم ها كاهش يافته اســت در نتيجه آينده مذاكرات هسته اي 
براي بازار ارز اهميت بســيار زيادي دارد. برخي تحليلگران بر اين باورند كه درصورت شكســت 
مذاكرات و تداوم تحريم ها، اين پتانســيل وجود دارد كه قيمت ارز به سرعت افزايش يابد. به باور 
آنان در مقابل، با رفع تحريم ها، درآمد هاي ارزي دولت افزايش مي يابد و اين موضوع مي تواند مانع 

از رشد قيمت دالر شود.
مذاكرات هسته اي در وين به دليل برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ايران از خرداد ماه امسال 
متوقف شده است. قرار شده دور جديد مذاكرات در دولت سيزدهم دنبال شود. حاال اما مشخص 
نيست آيا مذاكرات هسته اي در وين به احياي برجام منجر خواهد شــد يا دور تازه مذاكرات در 
مسيري متفاوت از دولت قبل دنبال خواهد شد؟ ظرف چند ماه گذشته ابهام هاي زيادي در مورد 
انجام توافق ايجاد شده اما با اين حال ســيد ابراهيم رئيسي در طول يك هفته گذشته چندبار به 
مناســبت هاي مختلف تأكيد كرده به دنبال مذاكره براي رفع تحريم  هاســت. قيمت دالر ظرف 
يك ماه گذشته تمايل زيادي به رشد پيدا كرده، حاال كه چند روز از آغاز به كار رئيس جمهور جديد 
مي گذرد و در شرايطي كه هنوز كابينه جديد مستقر نشــده، به نظر مي رسد اين تمايل بيشتر از 

گذشته شده است.

عبور از 26هزار تومان
در مبادالت روز سه شنبه قيمت هر دالر آمريكا بار ديگر از مرز 26هزار تومان عبور كرد و تا لحظه 
تنظيم اين گزارش به 26هزارو150تومان رسيد. اين براي دومين بار در 10روز گذشته است كه 
قيمت دالر از مرز 26هزار تومان عبور مي كند. ديروز همچنين به دنبال رشد قيمت دالر، قيمت 
طال و سكه هم با رشد مواجه شد؛ به طوري كه قيمت هر سكه طرح جديد با 50هزار تومان رشد 
به 11ميليون و2۷0هزار تومان رســيد و قيمت هر مثقال طال هم از 4ميليون و۷1۷هزار تومان 

عبور كرد.
به گفته تحليلگران بنيادي، رفع نشدن تحريم ها و شكســت مذاكرات هسته اي مي تواند به رشد 
قيمت دالر و به دنبال آن طال منجر شــود. به باور برخي كارشناسان اقتصادي، بار رواني شكست 
مذاكرات هسته اي و چشــم انداز تداوم تحريم ها اثر زيادي بر بازار ارز دارد و اثر آن همانند خروج 
آمريكا از برجام خواهد بــود. در آن دوره قيمت هــر دالر آمريكا از 18ارديبهشــت تا 4مهر9۷ 
بيش از 200درصد رشــد كرد. از نظر تكنيكي نيــز چنانچه قيمت هــر دالر آمريكا از محدوده 
26هزارو800تومان عبور كند، مي تواند تا مرز 32هزار تومان صعود كند. طبق تجربه ســال هاي 
اخير، رشد قيمت دالر خود مي تواند به رشد قيمت مسكن، بازار سهام، بازارهاي كاال و خدمات و 

افزايش تورم منجر شود.

راهكار هايي براي مديريت بازار 
آنطور كه اكبر كميجاني، رئيس كل بانك مركزي مي گويد: مديريت واردات و تامين ارز ترجيحي 
كاالهاي اساســي و ضروري، طراحي و عملياتي كردن ســازوكارهاي ويژه ازجملــه تهاتر براي 
دريافت ها و پرداخت هاي ارزي و گسترش عمليات بازار متشكل ارزي از سياست هاي ارزي بانك 

مركزي است.
با وجود برنامه هاي بانك مركزي براي مديريــت بازار ارز اما تحليلگران بر ايــن باورند كه براي 
مديريت بازار ارز بانك مركزي بايد راهكار هاي ديگري را در پيش بگيرد به ويژه آنكه ممكن است 
مذاكرات هسته اي با شكست مواجه شود. در چنين شرايطي ضروري است بانك مركزي به سرعت 
راهكارهاي نو آورانه اي را براي مديريت بازار ارز به اجرا دربياورد. به باور اغلب تحليلگران اقتصادي 
تاسيس بورس ارز يكي از راهكارهاي مديريت بازار ارز است كه حتي با فرض شكست در مذاكرات 
هسته اي مي تواند به ايجاد تعادل در بازار ارز كمك كند. بانك مركزي از 2سال پيش زمينه هاي 
تاسيس بورس ارز را در قالب بازار متشــكل ارزي فراهم كرد اما بررسي ها نشان مي دهد عملكرد 
اين بازار چندان موفق نبوده است. هم اكنون بخش عمده معامالت بازار متشكل ارزي به مبادالت 
نقدي ارز اختصاص يافته و از ابزار هاي مشتقه براي پوشــش ريسك حاصل از نوسان ارز خبري 
نيست. خبر هاي دريافتي نشان مي دهد برخالف آنچه رئيس كل بانك مركزي مي گويد، نهاد ناظر 
بازار پول براي توسعه معامالت بازار متشكل در قالب بورس ارز اراده جدي ندارد. محمد علي دهقان 
دهنوي، رئيس سازمان بورس هم در اين باره به همشهري مي گويد: در شرايط فعلي سازمان بورس 
با همكاري بانك مركزي در تالش است كه زمينه تاسيس بورس ارز را فراهم كند اما مسيري كه 
در شرايط فعلي با بانك مركزي دنبال مي شود، كند است. به گفته او، تاسيس بورس ارز مي تواند 

به مديريت بازار ارز كمك كند و محيط با ثبات تري را در اقتصاد ايجاد كند.
در عين حال، برخي ديگر از كارشناســان بر ايــن باورند كه صدور مجوز براي افتتاح حســاب 
سپرده هاي ارزي يكي از راهكار هايي است كه به مديريت بازار ارز كمك مي كند. در طول سال هاي 
گذشته تحليلگران و اقتصاددانان زيادي به دولت توصيه كرده اند كه مجوز افتتاح حساب هاي ارزي 
را صادر كند چراكه افزايش تعداد سپرده هاي ارزي خرد خود مي تواند به ايجاد تعادل در بازار ارز و 
افزايش مبادالت ارزي كمك كند. حتي پيش از اين برخي نمايندگان مجلس از بررسي طرح هايي 
خبر داده بودند كه براساس آن به برخي حســاب هاي ارزي سود ارزي نيز پرداخت مي شد اما در 
نهايت خبري از اين وعده ها نشد و طرح صدور مجوز افتتاح سپرده هاي ارزي نتيجه اي در بر نداشت.

به باور اقتصاد دانان، چنانچه متقاضيان بتوانند از طريق افتتاح حســاب ارزي در بانك ها ســود 
ارزي دريافت كنند، منابــع ارزي بانك  ها افزايش خواهد يافت و اين خــود مي تواند عاملي براي 
مديريت بازار ارز باشد، با اين حال، دولت دوازدهم اقدام عملي در اين باره انجام نداد و حتي برخي 
حساب هاي ارزي را به ريالي تبديل كرد و به از دست رفتن اعتماد سپرده گذاران ارزي منجر شد.

عزت اهلل يوسفيان مال، كارشناس اقتصادي و نماينده سابق مجلس در اين باره مي گويد: مناسب 
است تا براي پرداخت سود ارزي به سپرده هاي ارزي به دالر، طرحي در مجلس به تصويب برسد 

كه در اين صورت خزانه كشور تكان خواهد خورد و قيمت ارز هم پايين مي آيد.
به گفته او، به خدمت نگرفتن راه هاي اينچنيني دولت را به ســمت چاپ اسكناس بدون پشتوانه 
سوق خواهد داد كه رشــد تورم و باال رفتن نقدينگي را به دنبال دارد. به گفته او، در شرايط فعلي 
ارز خانگي مي تواند بــه اقتصاد كمك كنــد درحالي كه دولت قبل هيــچ كاري براي جذب اين 

پس انداز هاي ملي انجام نداد.

قيمت - توماننام كاال
40.000برنج ايراني
23.000برنج خارجي

177.000گوشت گوسفندي خورشتي
165.000گوشت گوساله خورشتي

36.000مرغ
95.000ليمو عماني

43.000لپه ريز تبريز
26.000رب گوجه فرنگي

72.000زرشك پلويي
22.500روغن مايع آفتابگردان )1.3ليتري(

91.000روغن نيمه جامد )5كيلويي(
40.000زعفران )يك مثقال(

4.300پياز
4.300سيب زميني

210.000چاي
14.800قند شكسته فله

18.000خرما )كبكاب(
14.800شكر

88.000خاكشير 
97.000تخم شربتي

35.000آبليموي طبيعي )بطري يك ليتري(

حداقل قيمت اقالم پرمصرف  ماه محرم

گزارش ميداني همشهري از رشد يك 
تا 5ميليون توماني قيمت خودروهاي 
داخلي در 2 روز گذشته حكايت دارد، 
علت عبــور نرخ دالر از مــرز 26هزار 

تومان اعالم شده است

در بازار ديروز، قيمــت وانت پرايد151 
مدل1400 به 152ميليون، پرايد111 
مدل99 بــه 144ميليــون، پرايد131 
مدل99 به 132ميليون تومان رســيد 
و قيمت پژو206 تيــپ 2مدل1400 
به 232ميليــون و پــژو206 تيپ5 به 

185ميليون تومان افزايش يافت
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گزارش 2

خشكسالي در سرزمين باران 
 در برخی از شهرهای استان مازندران آ ب گاهی تا 

14 ساعت قطع می شود

مازندران را به بارانش مي شناختند. 
بــاران در پاييز، زمســتان، بهار 
و حتي تابســتان. بــا اين حال 
چند سالي اســت مازندران حتي در پاييز و زمستان هم 
باران را نمي بيند. سرزمين شــالي و نارنج امسال به نظر 
سخت ترين  ماه هاي گرم خود را گذراند. خشكسالي عالوه 
بر اين به زمين هاي كشــاورزي و شاليزارها رسيد و مدير 
جهادكشاورزي استان را بر آن داشت تا درخواست بودجه 
اضطراري براي مقابله با خشكســالي دهد. اما آنچه بيش 
از همه  چيز در اين اســتان تكان دهنده بود، گرفتار شدن 
يكباره ۲۵ شهر استان در تنش آبي شديد است ؛ معضلي كه 
عالوه بر بهار با قطعي هاي مكرر آب و برق براي شهروندان 
مازندراني تابستاني سخت را هم رقم زده است. قطعي هاي 

مكرر آب گاه بيش از ۱۴ يا ۱۶ ساعت ادامه دارد.

گاليه هاي شهروندان
ســحر يكي از شهروندان بهشــهر، يكي از شــهرهاي شرقي 
مازندران اســت. او درباره قطعي هاي آب مي گويد: در بهشهر 
آب گاهي بيش از 14ساعت قطع مي شــود. موضوع فقط آب 
آشاميدن نيســت. مادرم سرطان داشــت و 2هفته اي است 
عمرش را به شــما داده. مادرم براي جراحي در بيمارســتان 
بستري شد و نمي دانســتيم بايد بعد از ترخيصش چه كنيم. 
مگر مي توان از بيمار آن هم بيمار سرطاني بدون آب نگهداري 
كرد؟ مگر جمعيت بيماران در كشور كم است؟ روزهاي سختي 
را گذرانديم. اين انصاف نيســت؛ قطعي آب از يك سو و قطعي 

برق هم از سوي ديگر.
عيسي هم يكي از ساكنان شــيرگاه مازندران است. او صاحب 
فرزند معلول  اســت و مي گويد: من فرزند 18ساله اي دارم كه 
معلول اســت. برايش از پوشك اســتفاده مي كنيم و به خاطر 
بي آبي   بدنش زخم شده است. ما در مازندران زندگي مي كنيم 
كه يكي از بيشترين منابع آبي كشور را دارد، اما بايد در قحطي 
به ســر ببريم. روزي 10ســاعت قطعي آب براي آدم هايي در 
شرايط ما قابل تحمل نيست. وقتي هم كه آب هست آنقدر فشار 

اندك است كه بايد از حياط به ساختمان آب بياوريم.

كاهش ۴0درصدي بارندگي در فصل كشاورزي
مديرعامل آب منطقه اي مازنــدران درباره وضعيت منابع آبي 
استان مي گويد: ميزان بارش در 8ماه ســال آبي در مازندران 
با كاهش ۳0درصدي نســبت به مدت مشــابه ســال قبل و 
1۳درصدي نســبت به مدت مشــابه در درازمدت همراه بوده 
است. البته نكته قابل تامل اين است كه كشاورزي استان بر پايه 
برنج است و بايد گفت ميزان بارش از شروع ماه هاي كشاورزي 
)فروردين تا مرداد( تاكنون بيش از 41درصد كاهش داشــته 
است كه بايد حتما در بخش كشــاورزي براي آن برنامه ريزي 
شــود. همچنين ميزان بارش فصل زراعي اســتان نسبت به 

بلندمدت نيز با كاهش 21درصدي روبه رو بوده است.
محمد ابراهيم يخكشي با بيان اينكه آورد آب رودخانه ها از آغاز 
ســال آبي جاري يعني مهر 99 تاكنون نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 4۵درصد و نســبت به بلندمدت 40ساله 2۶ درصد 
كاهش يافته است، مي افزايد: براي كشاورزي استان آورد آب 
رودخانه هاي مازندران در فصل كشاورزي اهميت زيادي دارد 
كه آن هم با كاهش ۶0درصدي مواجه شده و اين كاهش نسبت 

به بلندمدت 40درصد بوده است.
به گفته وي، اين آمار در حالي به ثبت رسيده كه در مازندران 
اتكاي برنج به منابع آب رودخانه هــا ۷0 درصد و به مخازن و 
سدها ۳0درصد اســت؛ درحالي كه سدها و آب بندهاي استان 

حدود 1۵درصد آب هاي سطحي را مهار مي كنند.
او نياز اســتان به آب را 2/4ميليارد مترمكعب اعالم مي كند و 
مي گويد: اگرچه امسال كل ظرفيت ۷00ميليون مترمكعبي 
سدها و آب بندها آبگيري شده بود، اما به دليل كم بارشي مجبور 
شديم آب را براي كشــاورزي زودتر رهاسازي كنيم و درواقع 
هم اكنون ۵2ميليون مترمكعب آب كمتر نسبت به همين موقع 
در سال گذشته در ســدها داريم. از سوي ديگر سطح آب هاي 

زيرزميني هم ۷2ميليون مترمكعب افت كرده است.
يخكشي ادامه مي دهد: اين آمار و ارقام نشان دهنده خشكسالي 
در بيشتر بخش هاي استان است و ما براي عبور از تنش آبي هم 
در بخش كشاورزي و آشــاميدني عالوه بر كمك مردم نياز به 
برنامه ريزي مدوني داريم. نخستين كار ما اطالع رساني شفاف و 
صادقانه به مردم به ويژه كشاورزان است كه بايد به وضعيت آبي 
استان آگاه باشند. اقدام ديگر ما تشكيل يك كميته مديريت 
توزيع آب با همكاري جهادكشاورزي بوده است كه هم اكنون 
نوبت بندي آب كشاورزي در حال اجراست؛ البته جاي نگراني 
نيســت و در حال مديريت مصرف به ويــژه در نقاطي مانند 
بهشــهر، نكا و گلوگاه و بخش هايي از شرق استان هستيم كه 

سد كمتري داريم.

       
مازندران در مجموع 10 سد در دست بهره برداري و 2 سد در 
دست ساخت دارد. همچنين حجم ظرفيت آب بندهاي استان 
۳۵0ميليون مترمكعب اســت و برنامه ريزي براي افزايش اين 
ظرفيت به ۵00 ميليون مترمكعب انجام شــده است. با وجود 
مشكالت گسترده در حوزه تامين آب آشاميدني استان سيل 
اخير نيز با تخريب برخي از زيرساخت ها و خطوط لوله انتقال 

آب، اين مشكل را دوچندان كرده است.

حادثه

عشاير سيل زده كليبر بدون سرپناه ماندند 
طــي روزهــاي گذشــته بارش 
۷0ميلي متري باران در زمان بسيار 
كوتاه در شهرستان كليبر آذربايجان 
شرقي موجب وقوع سيل مهيبي شد كه در نتيجه آن 3نفر مفقود شدند و 
تاكنون پيكر بي جان ۲نفر از آنها پيدا شــده است. سيل در ۴روستاي اين 
شهرستان شامل گوار، سهريق، عربشاه خان و چاي كندي رخ داد و در اين 
حادثه خساراتي جدي به تاسيسات زيربنايي شامل خط انتقال گاز، برق و 

آب آشاميدني وارد شد.

تداوم مشكالت مردمي 
ســيل در منطقه كليبر حاال فروكش كرده، اما گل و الي و خســارات ســنگين 
به جامانده زندگي را براي مردم سخت و دشوار كرده است. باغات و مزارع در مسير 
سيل آسيب زيادي ديده ولي اصلي ترين مشــكل مردم مناطق سيل زده تامين 

مايحتاج اوليه زندگي ازجمله نان و آب و سرپناه است.
محمد قلي پور، ساكن روســتاي گوزاالن كليبر با بيان اينكه از عصر روز يكشنبه 
)1۷مرداد( گاز لوله كشي قطع شــده است به همشهري مي گويد: عمال پخت وپز 
برايمان مقدور نيست و چون جاده ها هم خراب است نمي توانيم به كليبر يا آبش 
احمد برويم. طي ديروز و امروز مقداري نان خشك برايمان آورده اند كه تنها قوت 

غالبمان است چون در اين مناطق كنسرو و غذاهاي آماده بسيار كم است.
سميه مرادي از اهالي روستاي كيقباد هم از نبود آب آشاميدني در روزهاي اخير 
گله مند اســت و مي گويد: با وجود اينكه چند تانكر 2هزار ليتري آب به روســتا 
آورده اند، اما اين آب كفاف مصرف روستاييان را نمي دهد چون دام ها و حيوانات 

هم به آب سالم نياز دارند درحالي كه آب گل آلود است و قابل آشاميدن نيست.
حميد باقري از اهالي سهريق هم از وجود الشه هاي حيوانات در ميان گل و الي و 
باالدست رودخانه اظهار نگراني مي كند می گويد: اميدواريم هرچه زودتر پاكسازي 
مسير آغاز شود، زيرا نگران شيوع بيماري هاي خطرناك باتوجه به تجزيه الشه ها 

در گرماي بي سابقه منطقه هستيم.
صالح آذري از عشاير منطقه كه از مشكل سرپناه و تردد در منطقه گله مند است 
هم مي گويد: 4پلي كه اعالم شده تخريب شده اند پل هاي بزرگ بوده اند و پل هاي 
كوچك زيادي از دســت رفته و چوپان ها براي تردد خود و دام هايشان به مراتع 

مشكل دارند. فعال نتوانسته ايم چادرهاي خود را برپا كنيم.

پيگيري مشكالت مناطق سيل زده 
مديركل مديريت بحران اســتانداري آذربايجان شــرقي به همشهري مي گويد: 
هم اكنون هماهنگي هاي الزم براي امدادرساني و پيگيري مشكالت مردم مناطق 
سيل زده در شهرســتان كليبر و بخش هاي مختلف اين شهرستان ازجمله آبش 

احمد انجام شده و در سطح استان مشكالت بررسي مي شود.
محمدباقر هنربر با بيان اينكه رفع مشكالت قطع گاز و آب و تامين سرپناه براي 
عشاير در اولويت است، مي افزايد: جلسه ستاد پيشگيري، هماهنگي و فرماندهي 
عمليات ســتاد بحران كليبر با حضور مديران اســتاني به صورت مستمر برگزار 

مي شود.
وي با اشــاره به وســعت منطقه و كوهســتاني بودن آن بيان مي كند: اين سيل 
خسارت هاي متعددي به باغات و اراضي كشاورزي وارد كرد و چندصد دام نيز تلف 

شد كه اين خسارت ها در حال جمع بندي است.
به گفته هنربر، تصفيه خانه شهيد اكبري در آبش احمد به عنوان تامين كننده آب 
آشاميدني روستاهاي متعدد در منطقه در حال بازسازي نهايي است تا هرچه زودتر 

آماده خدمات رساني باشد.
او توضيح مي دهد: با همكاري دســتگاه هاي مختلف آب، نــان و مواد غذايي به 

روستاهاي آسيب ديده از سيل ارسال مي شود.

       
هشــدارها درباره احتمال وقوع رگبار، رعد و برق، بارش تگرگ و سيالبي شــدن 

مسيل ها و رودخانه ها در آذربايجان شرقي تا پنجشنبه اين هفته ادامه دارد.

از نخســتين بــاري كه 
فرونشســت زميــن در گزارش 

خراسان رضوي مشاهده شد 
بيش از ۲0سال مي گذرد. در ۲دهه گذشته 
نه تنهــا اين روند متوقف نشــد كه حاال 
۶دشت استان هم دچار فرونشست شده 
است. براســاس مطالعات اخير محققان 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، 
جمعيت شهرهاي واقع در پهنه هاي خطر 
باالي فرونشست زمين در خراسان رضوي 
۴ميليون و ۴۲هزار و ۴۲8نفر است. حاال 
اگر به اين رقم شمار مســافراني كه در 
جاده هاي استان در حركتند يا جمعيتي كه 
با قطار از خطوط ريلي دشت نيشابور عبور 
مي كنند را هم اضافه كنيم، عمق فاجعه 
بيشتر مشخص مي شــود؛ فرونشست تا 
آنجا پيش رفته كه در بعضي نقاط فقط چند 

متر با خط آهن فاصله دارد.

    كالته نو در آستانه ويراني

در نزديكي بردسكن مجموعه اي روستا وجود 
دارد كه كالته نو يكي از آنهاست. روستايي كه 
فرونشست زمين هاي كشاورزي و خانه هاي 
آن را به آستانه نابودي رسانده است. دهيار 
اين روستا به همشهري مي گويد: فرونشست 
به روستا خيلي نزديك است. گاهي خانه ها 
هم تــرك برمي دارند و خســارت زيادي 
مي  بينند. مردم پولي ندارنــد كه در نقطه 
ديگر روســتا خانه تهيه كننــد و در نتيجه 

همين خانه ها را تعمير مي كنند.
حســن محمد ادامه مي دهد: كالته نو هزار 
نفر جمعيت دارد ولي فقط همين جا نيست، 
20روستا در منطقه ما با فرونشست درگير 
هستند. كشــاورزي كه عمال ديگر ممكن 
نيست چون هرچه آب به زمين وارد مي شود 
درون ترك ها هدر مي رود. وي با بيان اينكه 
تمام زمين هاي اطراف روستا از فرونشست 
سوراخ سوراخ شده اســت، اضافه مي كند: 
حتي شــورا يك بار پيشــنهاد داد روستا را 
جابه جا كنند ولي بعد متوجه شدند اين كار 
ممكن نيست. قرار شد يك سازه  خاص براي 
اســكلت خانه هايي كه در فرونشست قرار 
است ساخته شود، معرفي كنند كه آن هم 

در حد حرف بود.

    قبرهاي شكافته فيروزآباد

فيروزآباد نزديك كالته نوســت، مي گويند 
وضعيت بدتري دارد و فرونشست همه جاي 
روستا را دربرگرفته است. نايب رئيس شوراي 
روســتا به همشــهري مي گويد: ترك هاي 
زمين بيشتر در حاشيه شمال روستا هستند 
و تا داخل خانه هم رسيده اند. محمد اكبري 
كه سابقه اين فرونشست را مربوط به 1۵سال 
قبل مي داند، اضافه مي كند: حتي قبرستان 
روستا هم ترك خورده است و بعضي قبرها 

از بين رفته اند. 

    بشروي كنار خط آهن

بشــروي در بخش مركزي نيشابور يكي از 

روســتاهاي معروف خراسان رضوي است، 
زيرا كنار خط آهن قرار دارد و فرونشســت 
از آنجا به ســمت ريل حركــت كرده. يكي 
از اهالي اين روســتا به همشهري مي گويد: 
سال92 بود كه يك حفره بين رودخانه هاي 
فصلي بين روستاي بشروي و روستاي جيلو 
مشاهده كرديم. كم كم اين حفره به شكاف 
تبديل شد. يك شاخه از اين شكاف به سمت 
بشروي، يك شاخه به سوي جيلو، يك شاخه 
به ســمت خط انتقال نفت و يك شاخه به 
سمت ريل راه آهن رفته بود.او ادامه مي دهد: 
با اينكه فرونشست در اطراف خطوط نفت و 
راه آهن مي تواند بسيار خطرناك باشد، فعال 
حادثــه اي در منطقه اتفاق نيفتاده اســت. 
فرونشست كنار راه آهن متوقف شده و وزارت 
راه هر چند وقت يك بــار از راه آهن بازديد 
مي كند. شــركت نفت هم مســير حركت 
آب ها پس از بارندگي را به شكلي تغيير داد 
كه آب به روستاي ما و پس از آن به خطوط 
نفت نرسد. اين روستايي خطر براي روستاي 

جيلو را هم جدي ارزيابي مي كند.

    فرونشست خطرناك است

فاجعه آفرين بودن فرونشست ها قصه نيست. 
عضــو هيأت علمــي گروه زمين شناســي 
دانشــكده علوم دانشــگاه فردوسي مشهد 
درباره وضعيت خراســان رضوي مي گويد: 
خراســان رضوي از حدود 20ســال پيش 
به دليل برداشت بي رويه منابع آب زيرزميني 
دچار فرونشست شد. دشــت های مشهد، 
نيشابور، كاشمر-بردسكن، خواف و جوين در 
خراسان رضوي هم اكنون درگير فرونشست 
است. به ويژه در 2دشت نيشابور و كاشمر-

بردسكن وضعيت بحراني تر است.
غالمرضا لشــكري پور بــا بيــان اينكه در 
ســال هاي گذشــته به دليــل برداشــت 
آب  هاي زيرزميني، اســتفاده از موتورهاي 
برقي برداشــت آب و حفر چاه هاي متعدد 
آبخوان هاي منطقه خالي شده اند، مي افزايد: 
وقتي ميــزان برداشــت از ميــزان تغذيه 
آبخوان ها بيشتر شــود، افت آب زيرزميني 
افزايش مي يابد، اليه هــاي خاك متراكم و 
ضخامت آن كم و در ســطح زمين به شكل 

فرونشست ديده مي شود.
وي كه معتقد است اين فرونشست به ويژه 
براي كشــاورزان بسيار خســارت بار است، 

ادامه مي دهد: اين پديده موجب مي شــود 
شــيب بندي خاك بــه هم بخــورد و آب 
كشاورزي وارد ترك ها و آبياري دشوار شود. 
نمونه اين موضوع در دشــت نيشابور وجود 
دارد و گاه اين ترك ها و شكاف ها با طول چند 
كيلومتر و عمق بســيار زياد در اين منطقه 
ديده مي شود. حتي در شرق شهر نيشابور 
هم وجود دارد كه عمق آنها بيش از 1۵متر 

بود كه مي تواند بسيار خطرناك باشند.
عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد 
با بيان اينكه اين شــكاف ها ناگهاني ايجاد 
مي  شــود و حتي ممكن اســت كشاورزي 
كه بــا موتورش در حال عبور اســت داخل 
شكاف ها بيفتد، مي افزايد: اسفند سال94 
براي بازديد به يك روستا در شرق نيشابور 
رفته  بوديم و متوجه شــديم اين شكاف ها 
روســتاييان را بســيار نگران كرده است. 
پركردن اين شكاف ها براي كشاورزان بسيار 
دشوار و پرهزينه است و از سوي ديگر وقتي 
شكاف ايجاد مي شود مي تواند چاه هاي آب 
كشاورزي را تخريب كند و لوله هاي آب را به 
سطح خاك بياورد. به نظر من بهترين راهكار 
دست كشاورزان است تا از آبخوان ها به اندازه 
توانشــان آب بردارند و از روش هاي آبياري 
قطره اي به جاي آبياري ســنتي اســتفاده 

كنند.

     چالش راه آهن رضوي 

يكــي از موضوعاتي كــه همــواره درباره 
فرونشست خراسان رضوي مطرح مي شود 
مشكل راه آهن است. لشكري پور با اشاره به 
اين نكته كه در مناطق روستايي از آنجايي 
كه ساخت وســاز چنداني اتفاق نمي افتد، 
بيشــترين آســيب به جاده هــا، راه آهن، 
تاسيســات درون زميــن مثــل لوله هاي 
گاز و مواردي از اين دســت وارد مي شود، 
مي گويــد: فرض كنيد اين شــكاف به يك 
لوله  كه گاز درون آن فشــار بســيار زيادي 
 دارد، آسيب بزند. آزادشــدن حجم عظيم 
گاز درون ايــن لوله هــا مي تواند بســيار 

خطرناك باشد. 
در بعضي مناطق روســتايي اين شكاف ها 
نزديك خط راه آهن قــرار دارند و مي توانند 
بسيار خطرناك باشند، تصور كنيد ساعت2  
نيمه شب يك قطار با ۷00-۶00 مسافر و با 
سرعت از اين منطقه عبور كند، فرونشست 

مي تواند اين قطار را از مسير منحرف كرده و 
فاجعه ايجاد كند. اين شكاف ها گاهي 10يا 
20متر با خط آهــن فاصله دارند و چون هر 
لحظه مي توانند گسترش يابند، واقعا براي 
راه آهن خطرناكند. وي مي گويد: شكاف ها 
به ويژه اگر ابعاد گســترده داشــته باشند 
مي توانند خط آهن را دچار آســيب كنند. 
البته شنيده ام وزارت راه اين خطر را احساس 

كرده و كارهايي را انجام داده است.

   فرونشست عجيب مشهد

اين اســتاد زمين شناســي درباره وضعيت 
دشت مشــهد هم اظهار مي كند: در دشت 
مشهد سمت طوس هم مشكالت فرونشست 
ديده مي شود. در شمال غرب طوس 2خط 
لوله گاز وجود دارد كــه از داخل محدوده 
شــكاف هاي فرونشســت عبور مي كنند و 
مي توانند بسيار خطرناك باشند. در شمال 
مشــهد روســتايي به اسم حســن خردو 
وجود دارد كه شــكاف ها تا داخل روســتا 
 رفتــه و روســتاييان را با مشــكل مواجه 

كرده است.
وي با بيان اينكه در شــهر مشهد وضعيت 
جالب توجه تر اســت، مي گويد: از آنجا كه 
به دليل استفاده از آب هاي زيرزميني شهر 
امكان فرونشست وجود داشت، استفاده از 
اين آب ها كم شد. اما االن مشكل جديدي 
ايجــاد شــده و آن باالآمــدن ســطح آب 
زيرزميني در شهر مشــهد است؛ موضوعي 
كه مي تواند موجب فرونشســت شود. مثال 
در خيابان هاي امام رضا، خيابان دانشــگاه 
و خيابان امام خميني  ايــن وضعيت وجود 
دارد. بهترين راه اين است كه اين آب ها مثال 
براي فضاي ســبز و مانند آن استفاده شود. 
درحقيقت نكته مهم حفظ تعادل آب هاي 
زيرزميني است تا مشــكالتي از اين دست 

اتفاق نيفتد.

       
دشت هاي خراســان رضوي مانند بسياري 
ديگر از نقاط كشور از برداشت بي رويه آب 
با بحران فرونشســت زخم خورده اســت. 
خراسان رضوي اما مقصد مسافران و زائران 
بسياري هم هست و به جز جمعيت شهرها و 
روستاهاي استان، مسافران هم بايد با امنيت 

در اين مسيرها رفت وآمد كنند.

۵روز از حمله طالبان به واليت نيمروز 
افغانستان مي گذرد ؛ ۵روز از زماني كه پيگيري

هزاران افغان از شــهر زرنج، مركز 
واليت نيمروز با حضور در پايانه مرزي ميلك به 
مرزهاي ايــران پناه آوردند و برخــي از آنها در 
اردوگاهي پناه داده شدند. حاال منابع محلي خبر 
مي دهند اغلب پناهندگان افغان به كشور خود 
بازگردانده  شد ه اند و مرزهاي ايران با افغانستان 

تحت كنترل شديد مرزباني و ارتش است.

شرايط عادي در مرزهاي ايران
خط مرزي ايــران- افغانســتان از دهانــه ذوالفقار در 
شمالي ترين نقطه تا ملك  ســياه كوه جنوبي ترين نقطه 
آن بــا درازاي 94۵كيلومتر در كناره جــاده99 ايران 
كشيده شده  است. پايانه مرزي ميلك در اين خط مرزي 
و در محدوده شهرستان هيرمند در نزديكي شهر زرنج، 
مركز واليت نيمروز افغانســتان پنجشنبه  )14مرداد( 
ميزبان هزاران نفر از افغان هايي بــود كه بعد از حضور 
نيروهاي طالبان در واليت نيمــروز خانه و زندگي خود 
را رها كردند و به مرزهاي ايران پناه آوردند. از ميان اين 
افراد، آنهايي كه پاسپورت، ويزا و مدارك الزم را داشتند 
از پايانه گذشتند و به داخل خاك ايران آمدند، بعد از چند 

ساعت آنهايي كه مدركي نداشــتند و به داليلي امكان 
ورودشــان به ايران نبود به خاك افغانســتان بازگشت 
داده شده و تعدادي هم با كمك وزارت كشور و مرزباني 
پناه داده شــدند. حاال منابع محلي خبر مي دهند همه 
پناهندگان افغان كه در شهرستان هيرمند مستقر بودند 
به كشورشان بازگردانده شــده اند. مديرمسئول صداي 
هيرمند با بيان اينكه پــس از ورود پناهندگان در پايانه 
مرزي ميلك ارتش، نيروي انتظامي و مرزباني آنها را ابتدا 
در اردوگاه و بعد در چند مدرســه و كمپ در هيرمند و 
نيمروز اسكان دادند به همشهري مي گويد: در اين مدت 
پناهندگان در محدوده شــهر تردد نداشتند و خيران و 
هالل احمر هم كمك ها را از طريــق فرمانداري يا دفتر 
امام جمعه و... به پناهندگان می رساندند. محسن ساراني 
با بيان اينكه در حوزه هيرمند تردد غيرمجاز از روي ديوار 
مرزي به دليل رصد كامل نيروهاي مرزباني و ارتش رخ 
نداده اســت، مي افزايد:  پس از درگيري هاي افغانستان 
تعداد زيادي از خانواده هــا به برجك هاي مرزباني ايران 
پناه آوردند كه با هماهنگي هاي مرزباني و دادســتاني 
دوباره از همان قسمت مرزي بازگشت داده شدند.  وي 
با بيان اينكه شــرايط در همه روزهاي گذشته در شهر 
دوست محمد، مركز شهرستان هيرمند و شهرستان هاي 
زهك، نيمروز و زابل عادي بوده است، گفت: تنها شرايط 
غيرعادي ما در روزهاي گذشته حضور ۳0ماشين نظامي 
افغانستاني بود كه آن هم تحت نظر ارتش صورت گرفت. 
ماشــين هاي نظامي، مهمات و تجهيزات در مقر ارتش 

اســت و نظامي هاي افغان در پروازي 14۵نفره به كابل 
بازگشت داده شــدند. به گفته وي، 2پايانه مرزي ميلك 
و گمشاد به داليل امنيتي تعطيل هستند و هيچ فردي 
بدون مجوز نمي تواند از ديوار مــرزي ايران در هيرمند 

عبور كند.

ميزباني خوب سيستاني ها 
ساراني در حالي به اين نكته اشاره مي كند كه 4بُرجك و 
بند كمال خان در واليت نيمروز افغانستان هم به دست 
طالبان تصرف شده و نيروهاي طالبان تمركز خود را روي 
قسمت هاي غربي و شمالي اين كشــور گذاشته اند. در 
ايران هم البته مرزها تحت كنترل است و فقط در روزهاي 
گذشته از روي ديوار مرزي زهك كه به دليل توفان شن 
بسته شــده بود، تعدادي پناهنده غيرمجاز وارد خاك 
ايران شده و بعد از شناسايي، آنها هم به خاك افغانستان 
بازگردانده شــدند. در نيمروز هم شرايط مانند هيرمند 
است و يكي از مسئوالن اين شهرستان تأكيد مي كند، 
امنيت كامل برقرار است و تعداد اندكي )زير 100نفر( از 
پناهندگان باقيمانده در كمپي در اين شهرستان مستقر 
هستند كه طي روزهاي آينده تعيين تكليف مي شوند. او 
تأكيد مي كند از روزي كه طالبان در شهرستان نيمروز 
افغانســتان حضور يافت و تعدادي از افغان ها به سمت 
كشــور ما آمدند، مردم و گروه هاي خيــران همياري و 

همكاري زيادي با مسئوالن شهرستان داشتند.
اين مســئول محلي می گويد كه با وجود اختالف هاي 
ايران و افغانستان بر سر حقابه هيرمند و خودداري دولت 
افغانستان از پرداخت آن، سيستاني ها به بهترين شكل 

ميزبان پناهندگان بودند.

ستاره حجتي 
خبرنگار

سيد مرتضي احمدپور
خبرنگار

پناهندگان افغان از هيرمند رفتند

زمین سست زیر پای 4میلیون نفر
فرونشست زمين د رخراسان رضوی ۶ دشت بزرگ و شهر مشهد را درگير كرده و در برخی مناطق تا نزديك خط آهن هم 

پيش رفته است و جان مسافران را تهديد می كند

حميده پازوكي 
خبرنگار

سيده زهرا عباسي
خبرنگار

فرونشست در خراسان رضوی در برخی نقاط فقط چند متر با خط  آهن فاصله دارد    عكس: ايرنا
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تشدید آلودگی هوا را باید به 
آلودگي
دایــره بالهایي كــه بر اثر هوا

تغيير اقليم در ایران ایجاد 
شــده اضافه كرد. تاكنون تغيير اقليم یا 
همــان تغييــر الگوي بارش هــا موجب 
خشكســالي، كمبود برق و آب، افزایش 
قيمت محصوالت كشاورزي، فرونشست 
خاك و حریق هاي جنگلي شده اما كاهش 
بارش ها كه محصول مستقيم تغيير اقليم 
است، آســمان شــهرها را براي افزایش 
آلودگي هوا و ریزگردها آماده كرده است.

آمارها نشان مي دهد؛ بارندگي هاي امسال 
نسبت به سال گذشــته 30درصد كمتر 
شده و این معضل در عرصه آلودگي هواي 
شهرهاي كشــور اثرگذار بوده است. در 
برخي شــهرهاي نيمه جنوبي و شــرقي 
كشــور بارش ها تا 60درصد نيز كاهش 
یافته و بر این اســاس باید منتظر تشدید 

كانون هاي گردوغبار و آلودگي هوا بود.
حسين شــهيدزاده، مدیرعامل شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران در گفت وگو 
با همشهري اثر كاهش بارندگي به عنوان 
یك پدیده حاصل از تغيير اقليم بر كيفيت 
هواي تهران و كالنشهرها را بررسي كرده 
است. به گفته وي، كاهش بارندگي 3اثر 
مستقيم و یك اثر غيرمستقيم بر كيفيت 
هوا دارد. نخســت اینكه به طور معمول 
وقتي بارندگي رخ بدهــد، در زمين هاي 
اطراف شهرها پوشــش گياهي تشكيل 
مي شود. اما وقتي بارندگي در فصل بارش 
كم  شود، پوشــش گياهي وجود نخواهد 
داشــت و وزش معمولــي بــاد مي تواند 
موجب خيزش گردوغبار شود و به تشدید 

آلودگي هوا بينجامد.
آنگونه كه شــهيدزاده گفته است، حتي 
آمارهاي موجــود موید این اثربخشــي 
باالســت. مقایســه آمــار ذرات معلق 
كمتر از 10ميكرون در تيرماه ســال99 
و ســال جاري نشــان مي دهــد، جریان 
گردوغبار در تهران افزایش یافته اســت. 
این یعني ذرات معلق درشت و خاك پایه 
وارد شهر شده اند. بنابراین وقتي بارش ها 
كاهش مي یابــد، زمين اطراف شــهرها 
خشك مي شــود و به خيزش گردوغبار 

كمك مي كند.

تأثير دیگــر كاهش بارندگــي، افزایش 
دماست. وقتي دما افزایش بيابد، مثال در 
تابستان امسال كه تهران نسبت به سال 
گذشته 1.5تا 2درجه گرم تر بود، شرایط 
به خصوص از ساعات ظهر به بعد به افزایش 
توليد ازن منجر شود. این آالینده  از نوع 
ثانویه محسوب مي شــود و هنگامي بروز 
مي یابد كه تركيبات آلي فرار و اكسيدهاي 
نيتروژن در شــرایط افزایش دما در جو 
شهر بازتوليد شوند. حال اگر بارش كمتر 
باشد، قطعا ابركمتري در آسمان تشكيل 
و تابش خورشيد بيشتر مي شود كه به تبع 
آن، ازن بيشتري توليد خواهد شد و هوا 

آلوده تر از قبل مي شود.
تأثير ســوم كاهش بارش ها نيز اینگونه 
است كه وقتي هوا رطوبت كمتري داشته 
باشد، خاك انسجام بيشتري مي یابد و با 
جریان باد، جابه جا نمي شود. اما اگر زمين 

خشك باشد، كمترین 
ســرعت باد مي تواند 
به خيــزش گردوغبار 

منجر شود.
امــا تأثير مســتقيم 
كاهش بارش بر تشدید 
آلودگي هــوا اینگونه 
اســت كه وقتي بارش 
نباشــد، رودخانه هاي 
كشــور با كــم آبي و 
خشكســالي مواجــه 

مي  شوند و به تبع، توليد برق نيروگاه هاي 
برقابي نيــز كاهش مي یابــد. در پي این 
چرخه، نيروگاه هاي حرارتــي باید وارد 
سيكل توليد برق شوند و به این ترتيب بار 
دیگر شرایط براي آلودگي هواي شهرهاي 

كشور مهيا مي شود.
 مدیرعامــل شــركت كنتــرل كيفيت

هواي تهران همچنين 
دربــاره اثــر كاهش 
بارندگي ها بر آلودگي 
هواي 6ماه دوم ســال 
كه شرایط وخيم تري 
نسبت به نيمه نخست 
ســال دارد، مي گوید: 
با توجه بــه پيش بيني 
كاهش بارش ها نسبت 
به سال هاي اخير، اگر 
محدودیت هاي ترددي 
برقرار نشود، در پایيز امسال روزهاي آلوده 
بيشتري نسبت به گذشته خواهيم داشت 

و آلودگي هوا به وضوح افزایش مي یابد.

عرصههاياثرگذاريتغييراقليمدرهوا
یكي از مهم ترین موضوعاتــي كه تغيير 
اقليم در زندگي شــهري برجا گذاشته، 

آلودگي هواي كالنشــهرها است. عوامل 
دخيل در آلودگي هوا سياهه اي به درازاي 
همه دخالت هاي بشري در محيط زیست 
دارد. از مصرف ســوخت هاي فســيلي و 
 پاالیش نشدن آنها گرفته تا سوءمدیریت 
در عرصه هاي طبيعي و جنگلي. تغييرات 
اقليمي یكــي از نتایج افزایش انتشــار 
آالینده ها  در مناطق كالنشــهري است 
كه هم اكنون تمام جوانب زندگي بشر را 
تحت الشعاع خود قرار داده است. در عين 
حال تغييرات اقليمــي مي تواند از طریق 
گرمایش جهاني، تشدید انتشار برخي از 
آالینده هاي اصلي مثل ازن و ذرات معلق، 
آتش سوزي جنگل ها، مهاجرت، افزایش 
جمعيت كالنشهرها، تهدیدات سالمتي 
انسان شهرنشين، وارونگي و ایجاد جزایر 
 حرارتي بــر كيفيت هواي كالنشــهرها

تأثير بگذارد.

رابطهمتقابلتغييراقليموآلودگيهوا
تغيير اقليم نه تنهــا عامل آلودگي هوا كه 
گاه خود زایيده این آلودگي اســت. آرش 
قرباني ســپهر كه به تازگي پژوهشــي با 
عنوان »بررسي اثر تغيير اقليم بر آلودگي 
هواي كالنشــهرها« در این باره منتشــر 
كرده است به همشهري مي گوید: عرصه 
تغيير اقليم و آلودگي هوا عرصه اثرگذاري 
متقابل اســت. همان اندازه كه آلودگي 
هوا به گرم شــدن زميــن و فرایندهاي 
تغيير اقليــم كمك كــرده، تغيير اقليم 
نيز به تشــدید آلودگي هواي شــهري 
منجر شده اســت. یافته ها نشان مي دهد 
گازهایي نظير دي اكســيدكربن، متان، 
اكســيد نيتروژن، هيدروكربن ها و دي 
اكســيدگوگرد ماندگاري طوالني مدتي 
در جو دارند و این مانــدگاري گرمایش 
زمين را در پــي دارد. ایــن یعني جرقه 
تغيير اقليم با عامل انســاني زده شــده 
 و تغييــر اقليم طبيعي به تبــع آن ایجاد 

مي شود.
در ســال هاي اخير توجه زیادي به تأثير 
تغييرات اقليمي بر ميزان آلودگي هوا در 
مراكز بزرگ جمعيتي شده است. مطالعات 
به خوبي نشــان مي دهد كه تركيب جو 
به دليــل تغييــرات مرتبط بــا تغييرات 

اقليمي تغيير مي كند.
جابه جایــي جمعيت به نواحــي بزرگ 
شهري سبب افزایش جمعيت شهرها و در 
نتيجه مصرف منابع انرژي و توليد بيشتر 
آالینده هاي هوا در مراكز بزرگ شــهري 
مي شود. وقوع ســيل از دیگر پيامدهاي 
گرمایش جهاني است كه این واقعه پس 
از مدتي بعد از وقوع حادثه ســيل سبب 
انتشــار انواع آالینده  هــوا ازجمله ذرات 
معلق ناشي از گل والي حمل شده توسط 
سيالب، آالینده هاي سمي ناشي از حمل 
مواد شــيميایي و فاضالب هاي صنایع و 
بيمارستان ها، انتشار گازهاي گلخانه اي 
ناشي از نشــت لوله هاي انتقال سوخت و 
جایگاه هاي سوخت در نقاط مختلف شهر 
و انتشار ســایر آالینده هاي مضر دیگر به 
فضا مي شــود. بنابراین مي توان گفت كه 
ارتبــاط تنگاتنگی بين اقليم و ســالمت 
انسان و فعاليت هاي او وجود دارد و باید 
از جنبه هاي مختلف براي كاهش آلودگي 
هوا از یك سو و كاهش تبعات تغيير اقليم 

در كشور تالش مضاعفي انجام داد.

یادداشت

اخيرا كليپي مســتند در رسانه هاي جمعي پخش شــد كه در آن به 
ارتباط بين خشك كردن بخشــي از هورالعظيم با فعاليت هاي نفتي 
شركت خارجي پرداخته مي شود. جمع بندي مستند مذكور این بود 
كه به مالحظات محيط زیستي توجه نشده و شورایي باالدستي رأسا 
مجوز صادر كرده است. سؤال این است كه ســازمانهاي متولي چه 
موضع و كاركردي در این خصوص داشــتهاند؟ شایسته است همه ما 
پاسخگو باشيم. مگر نه این است كه استان هاي جنوبي خود در معرض 
ریزگردهایي با منشــأ داخلي و برون مرزي هستند، پس توسعه یك 
كانون منشأ ریزگرد چگونه توجيه دارد؟ این آسيب در زمره بسياري 
از پيامدهاي ازبين بردن تاالب هاست كه بسياري از آنها قابل برگشت 
نيستند. البته به طور قطع در تخریب بوم سازگان هاي خوزستان عوامل 
انسان ساخت دیگري از جمله توسعه بي رویه فعاليت هاي زراعي با نياز 
آبي زیاد و انحراف آب بين حوضهاي ناشي از بي توجهي به اصول آمایش 
سرزمين هم نقش داشته اند. بر این عوامل مي توان كاهش جریان هاي 
ورودي از رودخانه هــاي برون مــرزي را هم اضافه كرد كــه با انفعال 

دیپلماسي آب در كشور همراه است.
معضل تقابل بين توســعه پایدار و توسعه بخشــي و غيرموزون را در 
دانشگاه ها تدریس مي كنيم، غافل از اینكه مصداقهاي این موضوع را 
در كشور شاهدیم. تعدادي روشن و گویا مانند بحران دریاچه اروميه و 
تعدادي طبقه بندي شده! ما در دانشگاه ها مشغول فرمولها و نظریه ها 
شدهایم! اما فاصله دانش و سياست موجب شده تا جامعه در عمل از این 
دانسته ها بي بهره باشد. غرض از این مطلب، اشاره به وزارتخانه یا سازمان 
خاصي در دولتهاي مختلف نيســت، بلكه به ضرورت داشتن تفكر 
جامع نگر و سيستمي در امر توسعه و اعمال حكمراني مبتني بر دانش 
تأكيد دارد. توسعه و جذب ســرمایه خارجي ضروري است و مي تواند 
سودمند باشد. ولي باید ضوابط و مالحظات ملي ازجمله محيط زیستي 
و الزامات توسعه پایدار كامال لحاظ شوند. در هر شورایي كه مجوزهاي 
مذكور را صادر كرده است، آیا الاقل یك فرد متخصص محيط زیست یا 
منابع طبيعي به عنوان عضو اثرگذار حضور داشته است؟ آیا پيوست هاي 
محيط زیستي و اجتماعي-فرهنگي براي پروژه  هورالعظيم وجود داشته و 
به درستي لحاظ شدهاند؟  زماني در چين با ورود بي رویه صنایع خارجي، 
توسعه صنعتي با ردپاي اكولوژیكي گســترده اتفاق افتاد و حاصل آن 
تخریب سرمایه هاي طبيعي آن كشور بود. حال ما كشوري شدهایم كه 
اگر امور تخصصي را به اهل آن نسپاریم قرباني برنامه هاي توسعه اي آنها 
خواهيم شد. شایسته است كه به رابطه حاكميت با طبيعت با نگاه ژرف تر 
توجه كنيم. توجه به اصالت محيط زیست و حفاظت آن به عنوان یك 
ضرورت حياتي و نه یك بستر و ابزار ازجمله وظایف حكمراني محسوب 
مي شود. اميد اســت این درس آموخته تلخ براي پروژه هاي توسعهاي 

مدنظر سياستگذاران و برنامهریزان كشور قرار گيرد.

عبرتهورالعظيم

سيدمحمدفخار
خبر نگار

پاییز آلوده ای در پیش است
   پيش بيني كاهش30 درصدي بارش ها در پایيز نشان می دهد

كه در كالنشهرها باید منتظر روزهای آلوده تری بود
   مدیرعامل شركت كنترل كيفيت هوای تهران: تابستان امسال

در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش آلودگی هوا بودیم

اميرسعدالدين
دانشيارگروه آبخيزداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
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مدیرعامل شــركت 
كنترل كيفيت هواي 
 تهــران پيــش بينی
می كنيم: پایيز امسال، 
آلوده ترین پایيز ایران 

باشد 
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دوباره محرم رســيد و شهروندان در 
تكاپــوي عــزاداري بــراي حضرت گزارش

اباعبداهلل الحسين)ع( هستند. امسال با 
كســب تجربه از محرم ســال گذشــته در شرايط 
كرونايي، قرار است كه مراسم عزاداري هيئت ها در 
فضاهاي باز شــهر اعــم از ميدانگاه هــاي محلي و 
فرامنطقه اي، بوســتان ها، ورزشــگاه هاي بزرگ، 
مدارس، شبكه معابر شــهري برگزار شود. تعامل 
شهرداري تهران براي حمايت از برگزاري مراسم ها 
سبب شد تا امسال شهر مثل سال هاي قبل با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي رنگ 
و بوي حسيني بگيرد. براي اين منظور، همزمان با 
شــب اول محرم و در آيين »ســام بر محرم« در 
»كوشك هنر« اراضي عباس آباد، پرچم هزار متري 
»يا حسين« و در ارتفاع 200متري با حضور عليرضا 
جاويد، سرپرست شهرداري تهران و مهدي چمران، 
رئيس شوراي شهر تهران در اين محدوده به اهتزاز 

درآمد.

   پالزاي صالحيه آماده شد

شهرداري منطقه يك به واســطه حضور جمعيت 
زيادي از نقاط شــهر در جوار امامزاده هاي صالح و 
علي اكبر، عاوه بر سياهپوشــي فضاهاي شهري و 
برافراشتن پرچم عزاي حســيني در معابر اصلي و 
فرعي منطقه به مناســبت آغاز  ماه محرم به صورت 

ويژه ميدانگاه صالحيه)ع( را آماده  كرده  است. 
اين عرصه  همگاني كــه چند ماه پيش با جابه جايي 
پايانه حمل ونقل عمومي به يك پازاي بزرگ تبديل 
شده است، هم اكنون مي توانند ميزبان هيئت هاي 

مذهبي باشد.

   آماده سازي بوستان ها و ورزشگاها

شــهرداري منطقه3 به مناســبت فرارسيدن  ماه 
محرم، تعــدادي از فرهنگســراها، بوســتان ها، 
امامزاده ها، مساجد را در اختيار هيئت های مذهبي 

قرار داد.
با توجه به لزوم رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي در 
مجالس عزاداري ماه محــرم، فضاهاي باز امامزاده 
اســماعيل)ع(، زمين هــاي ورزشــي نونهاالن و 
بسكتبال تخارستان، بوستان هاي )ملت، شريعتي، 
پرستو، اقاقيا، نيل، صبا، ارغوان، محصل، پايداري و 
فرهنگ(، سراي محات )ونك و آرارات(، كتابخانه 
داووديه، ميدان هــا )نيلوفر و ونــك( و پاركينگ 

215فضای روباز شهري 
ميزبان عزاداران ساالر شهيدان 

 
  سيدعليرضا فاطميون، معاون فرهنگي سازمان 

فرهنگي هنري شهرداري تهران:
سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به مناسبت 
فرا رســيدن  محرم و صفر برنامه هاي ويژه اي با لزوم 
رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي در 215نقطه فضاي باز 

شهري تدارك ديده است.
 با توجه به اوج گيري دوباره شــيوع ويروس كرونا در 
كشــور و رعايت نكات ايمني و بهداشتي در مجالس 
عزاداري ماه محرم، نشست مشتركي ميان سازمان 
و ســتاد مقابله با كرونا را به منظور دريافت نكات و 
توصيه هاي ســتاد براي برگزاري مراسم  ماه محرم 

برگزار كرديم. 
در اين راستا، برگزاري مراســم در زمان كمتر از دو 
ســاعت، برگزاري در فضاي روبــاز، رعايت فاصله 
اجتماعي و استفاده از ماسك توسط عزاداران به عنوان 

4شرط اين ستاد تعيين شد.
 در اين ميان برگزاري مراســم عــزاداري محرم در 
فضاهاي روباز شهر تهران از اولويت هاي امسال است 
كه حدود 215نقطه در همه مناطق تهران براي برگزاري 
برنامه هاي عزاداري در 3نوبت اعم از ادعيه خواني و 
زيارت عاشــورا در صبح، اجراي تعزيه در بعدازظهر 
و برپايي روضه خواني و ســينه زني براي شب درنظر 

گرفته شده است. 
با توجه به اين شــروط، ســازمان فرهنگي هنري 
شهرداري تهران با هماهنگي با ساير نهادها در قالب 
برنامه »تكيه« فضاهاي روباز تعدادي از فرهنگسراها، 
بوستان ها، امامزاده ها، مساجد و مدارس شهر تهران 

را در اختيار هيئت هاي مذهبي قرار مي دهد. 
هيئت هاي شــهر تهران براي رزرو اماكن مي توانند 
 بــا ســامانه  1837 تمــاس بگيرند، به نشــاني

  gelveysoog.farhangsara.ir مراجعه كنند 
يا با شــماره تلفــن 09920225702 تماس بگيرند. 
هم اكنون حدود 94 فضاي روباز توسط هيئت ها رزرو 
شده است.  عالقه مندان همچنين مي توانند به صورت 
حضوري به ميدان امام حسين يا ستاد سازمان فرهنگي 
هنري شــهرداري تهران مراجعه كنند. براي حمايت 
و پشــتيباني از هيئت ها برنامه هــاي ديگري مانند 
»جلوه سوگ« نيز در دست اجراست و در اين برنامه 
چهارپايه خواني در مقابــل درب منازل خانواده هاي 

شهداي سادات برپا خواهد شد. 
تامين نيــاز برخي از حســينه ها اعــم از صندلي، 
نورپردازي، تقويت صوت، موكب، ســازه اســتيج و 
 معرفي آنها به نمايشگاه عطر سيب براي خريد اقالم 
مورد نياز ازجملــه برنامه هاي ديگــر در  ماه محرم 

امسال است.

ث
مك

    زهرا كريمی 
خبر نگار

ميدانگاه صالحيه تجريش آماده برگزاري مراسم محرم شد    عكس: سليمه رودكي

عزاداري زيرآسمان شهر
 شهرداري هاي 22گانه مناطق تهران، فضاهاي روباز و عرصه هاي همگاني را براي مراسم  ماه محرم 

و برگزاري عزاداري حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( آماده كرده اند

عمومي مجيدپور بــراي اين مهــم درنظر گرفته 
شده است .

   عزاداري در ميدانگاه هاي مركز شهر

منطقه۶ نيز به عنوان يكي از مناطق مركزي تهران 
با ميدانگاه هاي هفت تير، وليعصر و بوســتان هاي 
فرامنطقه آماده ميزباني از هيئت ها براي برگزاري 
مراسم  عزاداري شده است. شــوراياري ها به عنوان 
نماينده مردم مي تواننــد هيئت ها را براي برگزاري 
مراسم عزاداري به بوستان ها و پازاها دعوت كنند. 
هم اكنون شهرداري اين منطقه مقدمات عزاداري 
تكايــاي بزرگ ميدان فلســطين، فاطمــي و النه 
جاسوسي ســابق را در فضاي باز فراهم كرده است 

و عزاداران با رعايت پروتكل ها مي توانند بعد از نماز 
مغرب و عشا در اين تكاياي روباز حضور داشته باشند.

در ديگر منطقه محدوده مركزي شهر تهران، كاروان 
خودرويي به منظور عزاداري در قلب تهران در دهه 
اول راه اندازي شــده اســت. علي محمد سعادتي، 
شهردار منطقه12 در اين ارتباط گفت: »در تهران 
قديم، حضور آحاد و اقشار مختلف مردم در مجالس 
عزاي امام حســين)ع(، حاكي از شــور و شــعور 
شهروندان و عشق آنها به ساالر و سرور شهيدان بود. 
اين كاروان از ساعت 1۶ تا 20 از، سبزه ميدان، ميدان 
امام خميني، بهارســتان، خراسان، قيام، محمديه، 
وحدت اسامي، شــوش و هرندي گذر خواهد كرد 
و در هر قسمت 20دقيقه توقف و مراسم تواشيح و 

نوحه سرايي خواهد داشت.«

   فراواني فضاهاي روز باز شرق تهران

 در شــرق تهران هــم فضاهــاي روز بــاز فراواني 
آماده ميزبانــي از عزاداران اباعبداهلل حســين)ع( 

شده است. 
شــهرداري منطقه8، به همين منظور زمين چمن 
فدك را براي استفاده مشــترك چند هيئت آماده 

كرده است. 
به گفته مســعود رنجبريان، شــهردار اين منطقه 
همچنين تــداركات الزم براي برگزاري مراســم 
عزاداري در محله هــا به صورت مجازي، خودرويي، 
طرح روضه هاي خانگي، اجــراي طرح كوچه هاي 
حســيني و مراســم چاووش خوانــي و مراســم 

تعزيه خواني فراهم شده است.

    مراسم شيرخوارگان حسيني در منطقه15

برگزاري مراسم شــيرخوارگان حســيني يكي از 
پرطرفدارترين مراســم ها در ايام  ماه محرم است و 
در اين باره شهرداري منطقه1۵ پيشقدم شده است. 
وحيدرضا اناركي محمدي، شــهردار منطقه1۵ در 
اين باره گفت: »امسال به منظور قطع زنجيره ويروس 
كرونا مراســم شــيرخوارگان به صورت مجازي در 
منطقه برگزار خواهد شد. برپايي مراسم تعزيه خواني 
با اجراي گروه هاي تعزيه مــورد تأييد و داراي مجوز 
از بنياد تعزيه و برگزاري برنامه كوچه هاي حسيني 
»چهارپايه خواني« با موضوع مداحي و سخنراني در 
معابر پرتردد خودرويي، برگزاري نمايشــگاه كتاب 
»شور حســيني« با موضوع كتاب هاي عاشورايي و 
ديني در فضاي باز با رويكــرد ترويجي نذر كتاب و 
برگزاري برنامه روضه هاي خانگي با موضوع حمايت، 
تبليغ و ترويج روضه هاي خانگي با مشاركت سازمان 
تبليغات اسامي و خانه مداحان از ساير برنامه هاي 

اين ايام خواهد بود.«

   »زير آسمان روضه« در بوستان هاي بانوان

 بوستان هاي بانوان شهر تهران هم با هدف بسترسازي 
مناسب براي برگزاري روضه هاي بانوان در فضاي باز 
و پيشگيري از شيوع بيماري كرونا آماده شده اند. به 
همين منظور در  ماه محرم مراسمي در بوستان هاي 
مختص بانوان، با عنوان »زير آسمان روضه« برگزار 

مي شود. 
زهرا بهروزآذر، مديركل امور بانوان شهرداري تهران 
در اين رابطه گفت: »اين مراسم با مشاركت سازمان 

تبليغات اسامي برگزار مي شود. 
در سال گذشــته با توجه به اباغ ستاد ملي مقابله با 
ويروس كرونا، اين اداره بر آن شد تا فضاي 4بوستان  
بانوان را در اختيار روضه هاي بانوان قرار دهد، كه با 
شروع مراسم ها، با اســتقبال زياد عزاداران ارجمند 
مواجه شــديم و در همان دهه اول  ماه محرم بنا به 
درخواست بانوان، فضاهاي ساير بوستان هاي بانوان 
را نيز جهت اجراي اين مراسم ها آماده سازي و تجهيز 
كرديم.« بر اين اساس، هيئت هاي بانوان مي توانند 
براي رزرو فضا براي مراسم هاي عزاداري در بوستان 
بانوان بهشت مادران منطقه3، بوستان بانوان مرضيه 
حديدچي )دباغ( منطقه4، بوســتان پرديس بانوان 
منطقه1۵، بوستان بانوان منطقه1۶، بوستان بانوان 
نرگس منطقه18، بوستان بانوان منطقه19، بوستان 
بانوان منطقه20، بوستان بانوان منطقه21، بوستان 
بانوان ريحانه منطقه22 از طريق تماس با شهرداري 

منطقه يا سامانه هاي137 و 1837  اقدام كنند.
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گراني كاغذ معضلي است كه اين روزها دامنگير 
حوزه نشر شده است؛ معضلي كه رمق ناشران را 
گرفته و اغلب آنها را با چالش هاي جدي مواجه 
كرده و برخي ديگر را هم به خط پايان حرفه شان 
نزديك كرده است؛ به ويژه ناشراني كه تازه وارد 
اين حرفه شــده اند و اصطالحا نوپا به حساب 
مي آيند. گراني كاغذ، به ويژه از ابتداي ســال 
1400به شكلي بوده كه تقريبا صنعت نشر كتاب 
را از تكاپو انداخته است. مشكل اصلي از زماني 
شروع شد كه به واسطه تحريم ها قيمت دالر سر 
به فلك گذاشت و واردات كاغذ محدود شد. در 
گفت وگو با تعدادي از ناشران نوپا و البته فعال، 
موضوع گراني كاغذ و تأثيري را كه بر عملكرد 

آنها داشته است، بررسي كرده ايم.

          گراني كاغذ و زمينگير شدن ناشران

گراني كاغذ تأثيري منفي 
بر كسب وكارمان گذاشته؛ 
به طوري كه بســياري از 
ناشــران به ويژه ناشــران 
نوپا و تــازه كار در همان 
ابتداي كار بسيار متضرر 
شــدند و در شــرايطي قرار گرفتند كه مجبور شدند 
دست از كار كشيده و از حوزه نشر خارج شوند. احمد 
تهوري، مدير انتشارات آفتابكاران با بيان اين مطلب به 
همشهري مي گويد: »گراني كاغذ كمر صنعت نشر را 
شكسته و تأثير بدي بر نويسندگان، مولفان و ناشران 
گذاشته است. بسياري از ناشران خرده پا و كوچك كه 
مي  خواســتند در حوزه فرهنگ فعاليت كنند، حذف 
شــدند؛ چراكه با اين گراني نمي توانستند كار كنند. 
قطعا خريد كاغــذ از بازار آزاد بــا قيمت بندي حدود 
600هزار تومان براي هيچ كس مقرون به صرفه نيست. 
همين موضوع باعث شده بسياري از ناشران زمينگير 
شوند و بسياري ديگر هم دست از كار بكشند و منتظر 
بمانند تا ببينند در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد. اين 
موضوع باعث شده تا توليد كتاب و قيمت نهايي آن با 
مشكالت عديده اي مواجه شــود. ديگر توليد كتاب با 
قيمتي كمتر از 200هزار تومان حتي براي ناشراني كه 

سابقه آنچناني و توانايي مالي بااليي دارند هم به صرفه 
نيست. اما بســياري از ناشــران براي اينكه بتوانند به 
نوعي به فعاليت خود ادامه داده و مشتريان خود را از 
دست ندهند، سعي مي كنند يارانه اي را براي كتاب ها 
درنظر بگيرند تا اين كاالي فرهنگي با قيمتي مناسب و 
متعادل به دست مشتريان و مخاطبان برسد. انتشارات 
ما هم با همين رويكرد به تازگي كتاب 600 صفحه اي 
را با قيمت ۷4 هزار تومان روانه بازار كرده اســت تا در 
اين آشفته بازار و گراني بتوانيم هم بازار كسب وكارمان 
را حفظ كنيم و هم مشــتريان با قيمت مناسب كتاب 

موردنظر خود را خريداري كنند.«
مدير انتشــارت آفتابكاران مي گويد، هم گراني كاغذ 
و هم شــيوع ويروس كرونا باعث شــده تــا از ميزان 
فعاليت هاي شــان كاسته شود: »در گذشــته در  ماه 
حدود 16 عنوان كتاب چــاپ مي كرديم، اما اكنون با 
اوضاع پيش آمده از ابتداي سال 1400 كه ۵ ماه از آن 
مي گذرد تنها 4عنوان كتاب را به چاپ رســانده ايم و 

كارمان به شدت افت كرده است.«
تهوري اميدوار است كه حمايت مسئوالن گره  از كار 
ناشــران باز كند و قيمت ها كاهش يابــد: »ما در اين 

اوضاع و احوال كه هيچ پيش بيني اي از آينده نداريم، 
تنها اميدمان اين است كه مسئوالن از ناشران حمايت 
كنند و با اتخاذ تدابير درست و خردمندانه و توزيع كاغذ 
دولتي از حجم گراني ها بكاهند. من خودم اخيرا با يكي 
از مديران ارشاد گفت وگويي داشتم، اما هيچ نتيجه اي 

از اين گفت وگو حاصل نشد.«

          ديگر كاغذي براي چاپ نداريم

اگر گراني كاغذ و افزايش 
بي رويــه آن بــه همين 
شــكل ادامه يابد، موجب 
ورشكســتگي ناشــران 
مي شــود و ديگــر ادامه 
فعاليت براي ما امكان پذير 
نخواهد بود. محسن فرجي، مدير نشر خزه كه حدود 
3سال اســت در اين حوزه فعاليت مي كند با بيان اين 
مطلب به همشهري مي گويد: »مشــكالت ناشران و 
فعاالن اين حــوزه به گراني هاي اخيــر كاغذ محدود 
نيست، بلكه شيوع ويروس كرونا هم تاحدودي باعث 

شد تا فعاليت ناشران كم رونق شود. از آن زمان تاكنون 
با وجود همه تعطيلي ها و سختي ها ما در  ماه 4 عنوان 
كتاب چاپ مي كرديم، اما هم اكنــون افزايش قيمت 
كاغذ باعث شده تا ميزان چاپ كتاب هايمان به 2عنوان 
در  ماه برسد. ديگر كاغذي هم براي چاپ كتاب نداريم 
و كاغذي هم كه هم اكنون استفاده مي كنيم كاغذي 
اســت كه از چاپخانه قرض گرفته ايم. اگــر اين روند 
ادامه پيدا كند، ديگر چاپخانه هــم كاغذي ندارد كه 
به ما قرض بدهد و مجبوريم كاغــذ موردنياز خود را 
از بازار آزاد فراهم كنيم. كاغــذ در بازار آزاد هم تقريبا 
۵برابر كاغذ دولتي است و با اين نرخ و هزينه هاي فعلي 
و قيمت هاي كنوني، فعاليت ناشــران به صرفه نيست. 
گراني ها و اوضاع اقتصادي موجود كمر ناشران را زير بار 
مشكالت خم كرده است؛ بنابراين نياز است كه توجه 

خاصي به اين حوزه شود.«
فرجي مي گويد، تنها راه برون رفت از اين مشــكالت 
توزيع كاغذ توســط وزارت فرهنگ وارشــاد اسالمي 
است: »وزارت ارشــاد اين نويد را به ناشران داده است 
كه به زودي يك سهميه كاغذ به همه ناشران اختصاص 
داده خواهد شد. اين موضوع باعث مي شود تا تعادلي 

در حوزه نشــر و قيمت ها ايجاد شــود. اگر اين كار را 
نكنند و راهكار مناسبي در اين زمينه پيدا نشود، قيمت 
نهايي و پشت جلد كتاب به شدت افزايش مي يابد و اين 
افزايش قيمت ريزش مخاطب را به دنبال خواهد داشت 
و اين موضوع به مرور باعث حذف كتاب از سبد خانوار 
مي شــود و لطمه بزرگي بر پيكره فرهنگ كشور وارد 
مي كند؛ بنابراين مسئوالن بايد هرچه زودتر به دنبال 
راه  حل مناســبي درخصوص توقف گراني ها و كاهش 

قيمت ها باشند.«

         دست دالل ها بايد از بازار كاغذ كوتاه شود

هم اكنــون گرانــي كاغذ 
و قيمت هــاي بي ثبــات 
باعث شــده تا دســت از 
كار بكشيم و كتابي چاپ 
نكنيم تا ببينيم گراني ها 
تا كجا ادامه خواهد داشت 
و قيمت ها چه زمانــي ثبات پيدا خواهــد كرد. علي 
كهوند، مدير انتشــارات گرانش كه 3ســال است در 
حوزه نشر فعاليت دارد با بيان اين جمله به همشهري 
گفت: »قيمت كاغذ به ناگهان بســيار افزايش يافت 
و بسياري از ناشران و دســت اندركاران اين حوزه را با 
مشكل مواجه كرد؛ به ويژه ناشــراني را كه چند سال 
بيشتر از فعاليت شان نمي گذرد و به نوعي تازه اول راه 
هســتند. قيمت كتاب هم به تبع گراني كاغذ افزايش 
يافته است و كتابي كه قبال 80 هزار تومان بود، اكنون 
به 1۵0 هزار تومان رسيده است. اين افزايش قيمت نه 
براي ناشران و نه براي مخاطبان به صرفه نيست. البته 
ما با انجام يكسري از كارها مانند كوچك كردن فونت 
و كارهايي از اين دست سعي كرده ايم كه قيمت كتاب 
را پايين نگــه داريم، اما اين راهكارها موقتي اســت و 
نمي توان در بلندمــدت از آن بهره برد.« كهوند معتقد 
است با به كارگيري يكسري راهكارها مي توان از گراني 
كاغذ جلوگيري كرد و مانع افزايش قيمت ها شد: »به 
اعتقاد من مسئوالن با انجام يكسري اقدامات مي توانند 
گراني هاي موجود را كنترل كنند و به قيمت ها ثبات 
بخشــند. مهم ترين اين اقدامات كوتاه كردن دســت 
دالل ها از بازار كاغذ است. با حذف دالل ها و ايجاد نظم 
در بازار كاغذ و همچنين توزيع كاغذ دولتي نه تنها ديگر 
افزايش قيمتي وجود نخواهد داشت، بلكه قيمت ها هم 

ثبات پيدا خواهند كرد.« 

ناشران نوپا از حال و هواي اين روزهاي حرفه شان مي گويند

گراني كاغذ، نفس ناشران را به شماره انداخته است
سعيده مرادي

خبر نگار

تازه هاي نشر

   همين حوالي
رمان همين حوالي نوشــته جومپــا الهيري را 
راضيه خشنود به فارســي برگردانده و به تازگي 
از سوي نشر ماهي منتشر شده است. اين كتاب 
نخستين رمان اين نويســنده به زبان ايتاليايي 
است. راوي، زني 4۵ساله است كه در فصل هاي 
خيلي كوتاه، يك سال از عمرش را براي خواننده 
روايت مي كند؛ گرچه به ظاهــر هركدام از اين 

فصل ها وقايع پيش پاافتاده و روزمره اش است، اما در هركدام، بخش 
مهم و تأثيرگــذاري از زندگي اش را بازگو مي كنــد. درونمايه اصلي 
داستان تنهايي و تغيير اســت؛ تغييري كه به واسطه روزمرگي شايد 
چندان به چشم ما نيايد، اما جومپا الهيري با تكه تكه كردن و فشرده 
و مختصرگويي توانسته نظر ما را به اين تغييرات به ظاهر ساده جلب 
كند. رمان به كالژي مي ماند كه از برش هاي كوچك زندگي به صورت 
هنرمندانه  ساخته شــده اســت. همين برش هاي خيلي كوتاه و در 
عين حال به هم پيوســته به تدريج ذهن ماليخوليايي شــخصيت را 
نشان مي دهد؛ دنيايي كه كمتر به آن توجه مي كنيم. مثاًل او مدام به 
خاطرات دوران كودكي اش  بازمي گردد و زمان حال او به گذشته اش 
پيوند مي خــورد و درمي يابد كه در اوج پختگي و ميانســالي چگونه 
كودكي اش همراه با او مي آيد. نشر ماهي اين رمان 144صفحه اي را با 
شمارگان هزار و ۵00نسخه به بهاي 32هزار تومان منتشر كرده است.

   پيش از آنكه قهوه ات سرد شود
»پيش از آنكه قهوه ات ســرد شــود« نوشــته 
توشيكازو كاواگوچي را روشنك ضرابي به فارسي 
برگردانده و به تازگي از ســوي نشر مون منتشر 
شــده اســت. در رمان »پيش از آنكه قهوه ات 
سرد شــود« با 4مشــتري همراه مي شويم كه 
براي سفر به زمان گذشــته انگيزه هاي خاصي 

دارند: مواجهه با مــردي كه آنها را ترك كــرده، گرفتن 
نامه اي از شوهري كه دچار آلزايمر زودرس شده، ديدن خواهري براي 
آخرين بار و ديدن دختري كه هرگز فرصت خوب شناخته شــدنش 
به دست نيامده است. اما سفر به گذشــته، خطرات خاص خود را هم 
دارد: مشتريان بايد روي يك صندلي خاص بنشينند، آنها نمي توانند 
كافه را ترك كنند و درنهايت بايد پيش از آنكه قهوه سرد شود به زمان 
حاضر بازگردند. داستان زيباي توشيكازو كاواگوچي سؤالي به قدمت 
مواجهه بشــر با مقوله تفكر را پيش مي كشــد: اگر بتوانيد در محور 
زمان به عقب بازگرديد، چه تغييراتي مي كنيد؟ مهم تر از آن، در اين 
بازگشت چه كسي را مي خواهيد مالقات كنيد؟ شايد براي آخرين بار 
در عمرتان؟ رمان كاواگوچي با ريتم آرام خود و ايده منحصربه فردش، 
يكي از آثار خواندني ادبيات تخيل محور است؛ رماني كه در آن فضاها 
و شخصيت ها به خوبي ساخته شــده اند و در خدمت بافت كلي رمان 
هستند. نشر مون اين كتاب 200صفحه اي را با شمارگان ۵00نسخه 

به بهاي 49هزار تومان منتشر كرده است.
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جوالن مرگبار كرونا در كشور، تيغ تيز 
ديگر قاتل حرفــه اي ايرانيان، يعني گزارش

تصادفات را ُكند نكرده است. آمارهاي 
رسمي نشان مي دهد كه به رغم شــيوع كرونا و با 
وجود انواع و اقسام محدوديت هاي تردد در كشور، 
روند مرگ و مير ايرانيان بر اثر تصادفات رانندگي، 
كاهش چنداني پيدا نكرده اســت؛ تصادفاتي كه 
اگرچه اين روزها زير سايه پاندمي كرونا، توجهي را 
برنمي انگيزند، اما پيامدهايــي دارند كه مي تواند 
منجر به آســيب هاي رواني، اقتصادي و اجتماعي 

گسترده در كشور شود. 
نگاه صرفا آمــاري به حــوادث رانندگــي نوعي 
محدودنگــري يا بــه تعبير بهتر چشم پوشــي از 
پيامدهاي گوناگون اين حوادث اســت. رواج اين 
نوع نگاه در كشــورمان در عمل منجر به غفلت از 
آســيب هاي رواني، اقتصادي و اجتماعي ناشــي 
از تصادفات شــده و تاثيــر طوالني مدتي كه اين 
حوادث بر كيفيت زندگي آســيب ديدگان بر جاي 
مي گذارند را زير ســايه فراموشــي برده است. اگر 
پيامدهاي مختلف حــوادث ترافيكي از جنبه هاي 
مختلف ســامت و درمان، اقتصادي و اجتماعي 
در يك منظومه و به شــكل دقيقي اندازه گيري و 
هزينه هاي ناشي از تصادفات به واحد پولي و حتي 
غيرپولي تبديل شــود، سياســتگذاران با جديت 
بيشتر مي توانند براي كاهش تصادفات برنامه ريزي 

و تصميم گيري كنند.
براي آشنايي با ابعاد وضعيت ايران در زمينه پيامدها 
و هزينه هــاي مادي و غيرمادي ناشــي از حوادث 
رانندگي با همايون صادقی بازرگانی، رئيس مركز 
تحقيقات پيشــگيری از آســيب حوادث جاده ای 
گفت وگو كرديم. او از شــاخصي با نام DALY نام 
مي برد كه معياری بــرای چگونگــی تحت تاثير 
قرار گرفتن زندگی و كيفيت آن توســط بيماری 
يا جراحت است كه در مقياســی از صفر )نداشتن 

معلوليت( تا يك )مردن( محاسبه می شود.

صادقي بازرگاني در گفت وگو با همشــهري درباره 
وضعيت ايران در اين شــاخص عنــوان كرد: »اگر 
بخواهيم همه آسيب هاي ناشي از حوادث رانندگي 
نظير آســيب نخاعي يا انواع ناتواني ها نظير قطع 
انگشــت، از دســت دادن بينايي، ضربه مغزي و 
اختال در عملكرد شناختي و... را با هم بسنجيم، 
به شــاخصي با عنوان بار مصدوميت مي رســيم. 
مطالعه اي با حمايت ســازمان جهاني بهداشت در 
  DALYاين زمينه انجام شــده كه در آن شاخص
سال هاي از دست رفته عمر و سال هايي كه افراد با 

ناتواني زندگي مي كنند را بيان  مي كند. 

از دست رفتن یک میلیون و 400هزار سال عمر
براســاس آمارهايي كــه رئيس مركــز تحقيقات 
پيشگيری از آسيب حوادث جاده ای درباره ميزان 
عمر از دست رفته ايرانيان در پي حوادث رانندگي 
می دهد، ســاالنه بيش از يك ميليون و 400 هزار 
سال عمر در ايران بر اثر تصادفات از دست مي رود. 
به اين ترتيب كه اگر 84 ميليون جمعيت ايران را بر 
100 هزار نفر تقسيم و در 1700سال ضرب كنيم، 

اين عدد عجيب به دست مي آيد.

وضع تركیه 2.5 برابر بهتر از ایران
همايــون صادقی بازرگانــی در زمينه مقايســه 
آمارهاي تصادفات بين ايــران و تركيه، مي گويد: 
»تحليل آمارهاي تصادفات رانندگي در ايران طي 
چند سال اخير نشان مي دهد كه به طور متوسط 
17هزار مرگ در ســال بر اثر تصادفات رانندگي 
اتفاق مي افتد؛ يعني ســاالنه 20 نفــر به ازاي هر 
100 هزار نفر در ايران بر اثر سوانح رانندگي فوت 
مي كنند، امــا اين عدد در تركيه حــدود 7 نفر به 
ازاي هر 100 هزار نفر است؛ يعني وضعيت تركيه 
در زمينه فوتي هاي ناشي از ســوانح رانندگي به 
اندازه 2.5 برابر بهتر از ايران است. با توجه به اينكه 
شاخص هاي ســامت و درمان در ايران و تركيه 
نزديك به هم است؛ بنابراين براي ريشه يابي علت 
اين اختاف در زمينه آمارهاي سوانح رانندگي بايد 
به دنبال ديگر متغيرهاي تاثيرگذار در تشديد اين 

حوادث برويم. اگر ميزان فوتي هاي ناشي از حوادث 
رانندگي را بخواهيم در دقيقه نگاه كنيم، در 5سال 
اخير در هر نيم ساعت يك نفر در ايران بر اثر سوانح 

رانندگي مي ميرد.«  

تصادف عامل نیمی  از آسیب هاي نخاعي در ایران
اما ميزان مصدوميت هاي حوادث رانندگي در ايران 
در مقايسه با دنيا نشان مي دهد كه كشورمان در اين 

شاخص هم جايگاه مناســبي ندارد؛ به طوري كه به 
گفته صادقي بازرگاني »به ازاي هر مورد فوتي حوادث 
رانندگي در دنيا بين 15 تــا 25 مورد جرحي قابل 
توجه گزارش مي شود كه اين آمار در ايران بين 20 
تا 22 جرحي به ازاي هر فوتي است؛ يعني در هر 1.5 
دقيقه در كشورمان يك نفر به دليل حوادث ترافيكي 
بستري مي شــود و نزديك به نصف كل آسيب هاي 
نخاعــي و ضربه هاي مغــزي در ايــران مربوط به 

مصدوميت هاي ترافيكي است. بستري هاي ناشي از 
حوادث ترافيكي اگر منجر به فوت نشود، طول مدت 
بستري شان بيشتر از ديگر افرادي است كه به داليل 
ديگري در بيمارستان بســتري مي شوند؛ بنابراين 

بــاري كه بســتري هاي 
مصدوميت هاي حوادث 

رانندگي بر نظام درمان كشورمان تحميل مي كند، 
بيش از ساير بيماري هاست.«

رئيس مركز تحقيقات پيشگيری از آسيب حوادث جاده ای 
می گويد: هر نيم ساعت يك نفر جانش را در تصادفات 

رانندگی از دست می دهد

زخم کاری تصادفات رانندگی

نیما شایان
خبر نگار

يادداشت

 اصالح فقط 28درصد 
نقاط پرتصادف جاده اي

براي شناســايي و كاهش نقاط پرتصادف 
راه هاي كشور، در سال 1393دستورالعمل 

چگونگي شناســايي و رفع نقاط پرتصادف در راه هاي كشــور به 
تصويب كميسيون ايمني راه هاي كشــور رسيد كه بر اين اساس 
و با توجه به تحليل آمار تصادفات در يك بازه زماني سه ساله طي 
سال هاي اواخر 93تا ابتداي 97، در مجموع 1585نقطه پرتصادف 

در راه هاي كشور شناسايي شد.
براي رفع و اصــاح اين نقاط پر تصــادف، ســازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي در مرحلــه اول، اقدامات اجرايي كوتاه مدتي 
ازجمله اجراي طرح هاي ايمن سازي شامل آشكارسازي، كاهنده 
سرعت و همچنين تكميل، تجهيز و نصب عائم و... را انجام داد. 
در گام دوم اجرايي و براي بررسي فني و تهيه طرح ها و نقشه هاي 
اجرايي متناسب با اين نقاط، موضوع به مهندسين مشاور ذيصاح 
واگذار شد و طرح هاي اجرايي مربوطه در قالب اقدامات كوتاه مدت، 
ميان مدت و بلندمدت تهيه و پس از تصويب طرح ها در ســازمان 
راهداري، مراتب بــه ادارات كل راهــداري و حمل ونقل جاده اي 
استان هاي سراسر كشــور اباغ شد تا متناســب با اولويت بندي 
اعام شده و اعتبارات اباغي، اقدامات اجرايي الزم را عملياتي كنند.

به موازات اين اقدام و با توجه به تحليل هاي انجام شــده از سوي 
فرماندهي نيروي انتظامي كشور مبني بر اينكه بيش از 30درصد 
تصادفات در 251نقطه از مجموع 1585نقطه پرتصادف قرار دارد، 
اين نقاط در اولويت اقدام براي رفع و اصاح قرار گرفتند كه بر اين 
اساس تاكنون 212نقطه از مجموع 251نقطه پرخطر يعني معادل 
85درصد آن نقاط با اعتباري بالغ بر 2هزار ميليارد ريال با اجراي 
طرح هاي هندســي به طور كامل رفع و اصاح و به تأييد مشترك 
ادارات كل راهداري و حمل ونقل جاده اي و پليس راه هاي سراسر 

كشور رسيده است.
همچنين عاوه بــر اين موضوع و بــه موازات اقدامــات اجرايي 
انجام شده، تعداد 228نقطه ديگر نيز عاوه بر 212نقطه پرخطر 
طي 2ســال اخير رفع شــدند كه در مجموع تعداد 440نقطه از 
مجموع 1585نقطه پرتصــادف رفع و اصاح شــده اند كه البته 
اين رقم تنها 28درصد از كل نقاط پرتصادف جاده اي را تشــكيل 
مي دهد كه هر سال نيز به آن اضافه مي شود. اكنون براي سنجش 
چگونگي تأثير اين اقدامات در راستاي كاهش وقوع تصادفات در 
نقاط پرتصادف، الزم است در بازه زماني مشخص، حوادث احتمالي 

به وقوع پيوسته بررسي و تحليل شوند و مورد ارزيابي قرار گيرند.

* مدیركل دفتر نگهداري ابنیه فني راه هاي سازمان راهداري و 
حمل ونقل جاده اي

محمدرضا زمانیان*

اختالل استرس بيماري شايع در بين مصدومان تصادفات
اولین پیامدي كه از سوي رئیس مركز تحقیقات پیشگیري از آسیب حوادث 
جاده اي نام برده مي شــود، موضوعات مرتبط با سالمت روان آسیب دیدگان 
سوانح جاده اي و اطرافیان آنهاســت. همایون صادقي بازرگاني در این باره به 
همشهري مي گوید: »آسیب هاي ترافیكي یک ویژگي خاصي دارد كه خیلي 
ناگهاني اتفاق مي افتد. كسي كه با ســرطان دست وپنجه نرم مي كند، خود و 
خانواده اش به مرور زمان موضوع را مي پذیرنــد ولي ناگهاني بودن حوادث 
ترافیكي، فشار رواني باالیي را به فرد و اطرافیانش وارد مي كند. در حوادث 
رانندگي ممكن است دو یا چند نفر از یک خانواده دچار مشكل جدي یا فوت 
شوند كه این بار رواني را تشــدید مي كند. افسردگي وPTSD 2پیامد خیلي 
رایج ناشي از تصادفات هستند. PTSD اختالل استرس بعد از تروماست كه 
مطالعات نشان داده بین 6تا 45درصد افراد بعد از حادثه ترافیكي دچار این 

عارضه می شوند. غالبا این عارضه خود را یک تا 2 ماه بعد از حادثه ترافیكي 
نشان مي دهد.«

این در حالي است كه در كشورمان معموال توجه به مصدومان ترافیكي فقط تا 
پایان بهبود جسمي در بیمارستان ادامه پیدا مي كند و فرد آسیب دیده پس از 
ترخیص از بیمارستان به نوعي رها مي شود. صادقي در این باره اذعان مي كند: 
»سیستم سالمت در كشورمان به شناسایي، غربالگري و مداواي عوارض رواني 

مصدومان پس از ترخیص از بیمارستان توجه كافي نمي كند.«
او مي افزاید: »داده هاي اولیه مطالعه كوهورت ترافیک پرشین نشان مي دهد 
از هر دو عابر پیاده كه دچار حادثه شده و بستري مي شوند، یک نفر نیازمند 
ویزیت روانپزشک و روانشناس است و درجاتي از PTSD و افسردگي در آنها 
اتفاق مي افتد و حدود 20درصد آنها دچار PTSD و افسردگي جدي مي شوند.«

ث
مك

 ادامه 
در صفحه 21
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 روز گذشــته طرح »لغو 
بررســي طرح حمايت از اينترنت

حقوق كاربران و خدمات 
پايــه كاربــردي فضاي مجــازي ذيل 
اصــل85 قانــون اساســي« بــه رأي 
نمايندگان گذاشته شــد. اين طرح در 
جلسه غيرعلني صبح مجلس، اكثريت 
آراي نمايندگان را به دست آورده بود، اما 
در جلسه علني نتوانست اين اكثريت را 
حفظ كند. به اين ترتيب، طرح صيانت 
در كميسيون ويژه مجلس بررسي و به 
احتمال زياد تصويب خواهد شــد. طي 
هفته هــاي اخير، بســياري از كاربران، 
كارشناســان، بازيگران حوزه فناوري و 
كســب وكارهاي ديجيتال و همچنين 
بخشــي از نمايندگان مجلس در مورد 
طرح صيانت اظهارنظر و درخواست ها و 
پيشنهادهاي خود را مطرح كردند و آن 
را ناكارآمد دانستند. با اين حال، ديروز 
در صحن علنی، نماينــدگان مجلس با 
130رأي تصميــم گرفتنــد كه طرح 
صيانت به دور از چشم مردم و نمايندگان 
آنها در كميسيون، بررســي و تصويب 
شود. اين در حالي است كه هنوز مي توان 
به مسكوت ماندن اين طرح با استفاده از 
ظرفيت هــاي قانونــي اميــدوار بود. 
همچنين تعامل دولت جديد و مجلس، 
روزنه اميد ديگري است تا موضوع، طي 
اليحه اي از ســوي دولــت تدوين و به 

مجلس ارسال شود.

ظرفيت هاي قانوني 
مــاده167 آيين نامه داخلــي مجلس 
تصريــح مي كند كه »پــس از تصويب 
طرح يا اليحه در كميســيون ها، تعيين 
مدت اجراي آزمايشــي آن در دســتور 
كار مجلس قرار خواهــد گرفت. به اين 
ترتيب كه »مصوبه كميسيون« به همراه 

پيشــنهاد مدت اجرا، 48ساعت قبل از 
طــرح در مجلس تكثير مي  شــود و در 
اختيار نمايندگان قرار مي گيرد«. آرش 
كريم بيگي، مديرعامل شــاتل موبايل 
هم در گفت وگــو با همشــهري با ابراز 
اميدواري از اينكه طرح صيانت در يك 
كميســيون ويژه و با نــگاه تخصصي و 
كارشناسي بررسي شــود، ويژگي اين 
كميسيون را عالوه بر حضور نمايندگان 
از كميســيون هاي مختلــف، حضــور 
نمايندگان اصناف ذينفع، بازيگران اين 

حوزه و اپراتورها مي داند.
كريم بيگي با اشــاره به اينكه اين طرح 
با يك متــن قابل قبول فاصلــه زيادي 
دارد، عنوان كرد كه با تشــكيل چنين 
كميســيوني اميدوار اســت اين امكان 
فراهم مي شــود تا طرح با توجه به نياز 
به ويرايش، به بهترين وجه اصالح شود.

طرحي در تاريكي 
مجتبــي توانگر، نماينده مــردم تهران 
و رئيس كميســيون اقتصاد ديجيتال 
مجلس كــه از ابتدا مخالفــت خود را با 
طرح صيانت اعالم كرده بود، روز گذشته 
در صحن علني مجلــس، حتي اجراي 

ميان مدت اين طرح را زيانبار دانســت 
و از بررســي چنيــن طــرح مهمي در 
»تاريكخانه« انتقاد كرد. توانگر با اشاره 
به اينكه طرح موجود به اعتمادســازي 
ميان مردم و نظام و تقويت اعتماد به نفس 
جامعه كمكي نمي كند، ادامه داد: »اين 
طرح بيش از آنكه بر توسعه فناوري بومي 
تأكيد داشته باشد، به محدوديت، نفي و 
مانع تراشي براي كاربران و كسب وكارها 
پرداخته اســت.«  رئيس كميســيون 
اقتصاد ديجيتال مجلــس اين طرح را 
در مواردي تشــديدكننده تحريم ها و 
محدوديت ها دانســت و هشدار داد كه 
»مردم نسبت به هر تصميمي كه ثبات 
دسترســي به فضاي مجازي را تهديد 
كند، حسي توأم با ترس، خشم و انزجار 
دارند«. به گفته توانگــر، »برخي از مواد 
اين طرح چنان خام است كه به تنهايي 
براي ايجــاد اختالل در ســازوكارهاي 
فضاي مجازي كشــور كافي اســت«. 
حاميان طرح پيش از اين بارها اين طرح 
را مورد حمايت حاكميت و شوراي عالي 
فضاي مجــازي خوانده انــد. توانگر روز 
گذشــته گفت: »در جلســه غيرعلني 
همكاران گفتند كه شوراي عالي فضاي 

مجازي موافق اين طرح است. ما از شورا 
پرسيديم و آن را تأييد نكردند.«

نسبت دادن مخالفان به دشمنان
رضــا تقي پور انــوري، نماينــده مردم 
تهــران و وزيــر اســبق ارتباطــات و 
فنــاوري اطالعــات كه ســخنان او در 
مورد كافي بودن سرعت 128كيلوبيتي 
اينترنت، اين روزهــا در فضاي مجازي 
به كرات شنيده و مشاهده مي شود، روز 
گذشته در مجلس با لغو بررسي اين طرح 
طبق اصل 85 مخالفت كرد و جرياني كه 
در فضاي مجازي در مخالفت با اين طرح 

به راه افتاده را بازي دشمنان دانست.
تقي پور در حالي طرح موضوع پنهانكاري 
در اين طرح را توهين مي داند كه برخي 
از نمايندگان مجلــس و همكاران خود 
را به اين دليل كــه اصل طرح صيانت را 
زير سؤال مي برند، متهم به همسويي با 

دشمنان انقالب اسالمي كرد.
اين نماينده در حالي از 8سال خيانت در 
فضاي مجازي كشور و در اختيار دشمن 
قرار دادن آن سخن  گفت كه امروز شاهد 
پوشش تقريبا 100درصدي اينترنت در 

كل كشور هستيم.

روز گذشته با راي نمايندگان اصل هشتاد و پنجمي شدن طرح مجلس براي اينترنت پابرجا باقي ماند و اكنون بايد در 
انتظار بررسي آن در پشت درهاي بسته كميسيون بود

ابتالي برخي افراد كامال واكسينه 
شده به واريانت دلتاي كوويد-19، دانش

باعث ايجاد ابهام درباره اثربخشي 
واكسن هاي تأييدشده موجود در برابر اين بيماري 
شده است. به گزارش سي ان بي سي، متخصصان 
همچنان معتقدند كه واكسن هاي موجود افراد 
كامال واكسينه شــده را در برابر عفونت شديد، 
بستري شدن و مرگ ناشي از اين ويروس بسيار 
محافظت مي كند. اما با اين حال، بروز موارد ابتال 
به كروناويروس در ميان آنهايي كه چند هفته از 
دريافت دوز دوم واكسن شان نيز مي گذرد، باعث 

ايجاد ترس و نگراني شده است.
به گفته كارشناســان اين امر به داليل مختلفي 
اتفــاق مي افتد. نخســتين نكته اين اســت كه 
هيچ يك از واكســن هاي موجــود در دنيا، حتي 
فايــزر و مدرنا هم به طور 100درصــد از ابتال به 
كوويد-19 جلوگيري نمي كند. عــالوه بر اين، 
سويه هاي جديد كوويد، مانند نوع دلتا كه قابليت 
انتقال پذيري بســيار بااليي دارد و بيماري زايي 
آن نيز بيشــتر اســت و اكنون در سراسر جهان 
شايع است، تصوير اثربخشي واكسن را پيچيده 
كرده اســت. همچنين اطالعات ناقصي در مورد 
مدت مانــدگاري مصونيــت از كوويــد پس از 

واكسيناسيون وجود دارد.
هنگامي كــه داده هاي اوليه در ســرزمين هاي 
اشــغالي كه يكــي از ســريع ترين برنامه هاي 
واكسيناسيون را داشت در اواخر  ماه ژوئن منتشر 
شد، زنگ هشــدار در مورد موج جديد ابتال به 
كوويد به صدا درآمد. با اين حال، طبق تحقيقات 
انجام شــده،  با تبديل نوع دلتا به ســويه غالب، 
همچنان 2دوز واكســن، محافظ قوي در برابر 

بيماري هاي شديد و بستري شدن افراد است.
ايــن داده ها همچنين نشــان مي دهــد كه اثر 
واكسيناســيون با فايزر نيز كاهش يافته است؛ 
چراكه تنها 16درصد از افرادي كه 2دوز واكسن 
در  ماه ژانويــه گرفته بودنــد،  در برابر عفونت با 
عالمت، ايمن بودند. براي افــرادي كه تا آوريل 
2دوز دريافت كرده بودند، اين ميزان اثربخشي 
79درصد بود. اما مطالعه انجام شده در انگليس 

از آوريل تا  ماه مه، نشان مي دهد كه 2دوز واكسن 
فايزر 88درصــد در برابر بيمــاري عالمت دار و 
واريانت دلتا، مؤثر بوده اســت؛ ايــن در حالي 
است كه داده هاي اثربخشــي اوليه كارآزمايي 
واكسن ها، كه توسط فايزر سال گذشته منتشر 
شد، نشان مي دهد كه واكسن در برابر گونه اوليه 
ويروس 95درصد مؤثر بوده اســت. پروفســور 
الرنس يانگ، ويروس شــناس دانشگاه وارويك 
در انگليس معتقد است كه موارد كوويد در افراد 
واكسينه شده نشــان مي دهد كه واكسن ها اثر 
100درصدي ندارند. او مي گويد: 2فاكتور ديگر 
نيز روي اثربخشي واكسن ها اثر مي گذارد؛ يك 
كاهش ايمني؛ يعني ما هنــوز نمي دانيم ايمني 
محافظتي ناشي از واكسن چقدر طول مي كشد. 
اين به احتمال زياد در افراد مسن و آسيب پذيرتر 
كه در اوايل برنامه راه اندازي واكســن واكسينه 
شده اند، يكي از عوامل اوج گيري دوباره بيماري 
اســت. فاكتور دوم در عفونت هاي موفقيت آميز 
در افراد واكســينه شــده به دليل گسترش نوع 
دلتاســت كه عفوني تر است و همين امر موجب 
قوت گرفتن برنامه هاي واكسيناســيون با دوز 

تقويت كننده مي شود.

تاكنون، در انگليس و آمريكا هنوز تصميم قطعي 
براي واكسيناســيون با دوز تقويت كننده گرفته 
نشده است و متخصصان همچنان در حال رايزني 
هســتند. پيش از اين رئيس ســازمان بهداشت 
جهاني نيز خواســته بود تا كشورهاي پيشرفته 
به منظور دسترسي كامل جوامع در حال توسعه 
به واكسن، برنامه هاي واكسيناسيون تقويتي را 

عقب بيندازند.

راز ابتالي واكسينه شده ها به كوويد
افراد واكسينه شده حتي با اثربخش ترين واكسن هاي جهان هم ممكن است بار ديگر به 

بيماري كوويدـ19 مبتال شوند، اما شدت بيماري در آنها بسيار ضعيف تر خواهد بود

طرح اينترنت در تاريكي  باقي ماند دنيای رمز ارز

صلح جهاني با بيت كوين

جك دورســي، مديرعامل توييتر كه يكي از عالقه مندان پر و پا 
قرص و معروف بيت كوين اســت، ادعا كرد كه اين ارز ديجيتال، 
ســرانجام جهان را متحد خواهد كرد. به گزارش وب سايت ورج، 
بعدازظهر دوشنبه، اصالحيه اي در بسته زيرساخت هاي مجلس 
سنا كه مي توانست دخالت دولت در ارزهاي ديجيتال را افزايش 
دهد، مسدود شــد. كمي پس از آن، دورســي در توييتي نوشت: 
»#بيت كوين يك كشور عميقا تقسيم شــده را متحد مي كند. )و 
ســرانجام: جهان(.« دورسي مشــخص نكرد كه منظورش كدام 
كشور است، اما با توجه به اينكه در مورد اين اصالحيه، توييت هاي 
فراواني كرده است، به نظر مي رسد كه او درخصوص اياالت متحده 
صحبت مي كند. البته دورسي هنوز توضيح بيشتري ارائه نكرده 

است. اين نخستين مرتبه نيست كه دورسي، بيت كوين را به عنوان 
يك راه حل مبهم براي مشــكالت بزرگ معرفي مي كند. در يك 
كنفرانس بيت كوين در ماه ژوئيه، او گفته بود كه »اميد من اين است 
كه ]بيت كوين[ صلح جهاني را ايجاد كند.« دورسي توضيح داد: 
»ايالن زودتر گفت ما همه اين انحصارهاي خشونت را داريم و فرد 
قدرت ندارد. ميزان هزينه و حواس پرتي كه امروزه از سيستم پولي 
ما ناشي مي شود، واقعي است و توجه را از مشكالت بزرگ تر دور 
مي كند. همه اين حواس پرتي هايي كه ما بايد روزانه با آنها سر و كار 
داشته باشيم، همه آن اهداف بزرگ تري را كه بر تك تك افراد روي 
اين كره خاكي تأثير مي گذارد، به طور فزاينده اي از ما دور مي كند. 
ممكن است كمي مضحك به نظر برسد، اما وقتي شما پايه را درست 
كنيد، همه  چيز باالتر از آن، به طرز چشمگيري، بهبود خواهد يافت. 
اين مهم البته طوالني مدت خواهد بود، امــا اميد من قطعاً صلح 
است.« با اين حال هنوز مشخص نيســت كه چگونه بيت كوين، 
رمزارزي كه بيش از 46هزار دالر قيمت دارد و با هزينه هنگفتي 
كه استخراجش به محيط زيست تحميل مي كند، مي تواند به حل 
برخي از مشكالت اساسي جهان كمك كند. دورسي مدتي است 
كه مرتب درباره بيت كوين صحبت مي كند، تبليغات آن را مي كند 
و حتي پيشنهاد داده بود كه تبديل به واحد پول جهان شود. به نظر 
مي رسد كه او در آينده اي نزديك بر طبل بيت كوين بكوبد و شايد 
به زودي اجازه دهد كه شــركت ها، صاحبــان كاال و... با پرداخت 

بيت كوين آگهي هاي تبليغاتي شان را در توييتر منتشر كنند.

عمادالد  ين قاسمي پناه
خبر نگار

زهرا خلجي
خبر نگار
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ميزان شادكامي و رضايت از زندگي ايرانيان: كمتر از متوسط 
ارديبهشت امسال بود كه سازمان ملل طبق روال هر ســال رتبه بندي شادترين كشورهاي جهان را منتشر كرد. 
رتبه بندي كشورها از سال2012 انجام مي شود و اين سازمان هر سال در فهرستي، ميزان خوشبختي در كشورها را به 
شكل اعداد نمايش مي دهد. آخرين گزارش هم براساس نظرسنجي از بيش از 350هزار نفر در 95كشور دنيا، جمع آوري 
شده است. در آخرين گزارش سازمان ملل، ميزان شادي ايراني ها نسبت به سال قبل ميالدي افزايش داشته اما تعداد 
كشورهاي شركت كننده درنظرسنجي جديد هم كمتر از دوره هاي قبل بوده است. ايران با كسب امتياز۴٫۸۶5 رتبه ۷۷ 
را از بين 95كشور به دست آورد و بعد از كشورهايي مثل ساحل عاج، آفريقاي جنوبي و كامرون قرار گرفت. سال 
گذشته ايران با كسب ۴٫۶۷2امتياز رتبه 11۸ را به خود اختصاص داده بود و بعد از ايران كشورهايي مثل اوگاندا، ليبريا، 
كنيا، تونس، لبنان، فلسطين، ميانمار و كومور قرار گرفته  بودند. احتماال درصورتي كه تمامي 153كشور رتبه بندي 
مي شدند، ايران همان رتبه 11۸ خود را حفظ كرده بود و تغييرات مثبت آنچناني نداشت. از سوي ديگر، در آخرين 
نظرسنجي انجام شده از سوي شركت تحقيقاتي گالوپ در آمريكا كه ابتداي سال99 منتشر شد، ايران بعد از چاد، 
نيجريه، سيرالئون و عراق در رده پنجم غمگين ترين كشورها قرار گرفت. رتبه بندي غمگين ترين كشورهاي جهان 
براساس تحقيقات اين مؤسسه طبق آمار سال201۸ كه در ميان مردم 1۴0كشور دنيا انجام شده به دست آمد. البته همان 
سال اين آمار با مخالفت ها و واكنش هاي مختلفي مواجه شد و برخي آن را يك نظر سياسي و غرض ورزانه دانستند. 
اين شركت تحقيقاتي هرساله ميزان شادي مردم را در كشورهاي مختلف طبق آمارهاي به دست آمده مي سنجد و 
منتشر مي كند. در اين نظرسنجي هزار نفر از مردم هر كشور، مشاركت داده مي شوند، از هر نفر هم 5سؤال مشخص 
پرسيده مي شود. پاسخ به اين سؤال ها ميزان شادي يا غمگيني جوامع را نشان مي دهد. همچنين در آخرين گزارش 
جهاني شادكامي )2020ميالدي(، نمره شاخص شادكامي ايران در اين سال نسبت به سال قبل افت پيدا كرده بود. در 
اين رتبه بندي امارات با نمره۶.۷91 از 10 و كشور مصر با نمره۴.151 بيشترين و كمترين ميزان شادكامي را به دست 
آوردند. ايران هم با نمره۴.۶۷2 در رتبه نهم و پايين تر از امارات، عربستان، تركيه و لبنان قرار گرفت. بررسي وضعيت 
شادكامي در ايران بين سال هاي 2013 تا 2020 نشان مي دهد كه ايران تنها در سال201۸ يك روند نسبي بهبود در 
شادكامي را تجربه كرده اما تنها در 2سال يك سقوط 1۶پله اي را تجربه كرد. نكته مهم در اين رتبه بندي اين است كه 

مردم ايران در ۷سال، ميزان شادكامي و رضايت از زندگي خود را كمتر از متوسط ارزيابي كرده اند.  

ث
مك

دچار تورم ارتباطي شده ايم
 حسين ميرزايي - جامعه شناس و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران

يكي از عناصر مهمي كه در ميزان شادماني افراد مؤثر است و در دوران كرونا به شدت مختل شده، ارتباطات بين فردي و اجتماعي است. يك تعريف از انسان در جامعه شناسي، ارتباط گر 
بودن اوست. حتي اگر بخواهيم طبق تعريف ديگري از انسان، او را موجودي ناطق هم بدانيم بايد توجه داشته باشيم، زبان و ناطق بودن او هم به نوعي در ارتباط داشتن با ديگران تعريف 
مي شود. همه اينها در شرايطي است كه ماه هاست كرونا برقراري ارتباطات را بسيار متفاوت كرده؛ به گونه اي كه مي توان گفت با نوعي تورم ارتباطي مواجه شده ايم؛ يعني وقتي بخش 
عمده اي از افراد جامعه مجبور به ماندن در خانه شده اند، روابط با تورم مواجه شده، همين خانه نشيني به مدت طوالني تري نسبت به قبل، در آنها مشكل ارتباطي ايجاد كرده است؛ 
مشكالتي كه قبال هيچ شناختي از آن نداشته اند. خارج شدن از چنين وضعيتي، چه در ارتباطات خانوادگي و چه در سطح اجتماعي نيازمند برنامه ريزي، بررسي و ساماندهي است. از 
سوي ديگر، از ابتداي پاندمي كرونا، حتي با فروكش كردن ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي، همچنان مردم ارتباطاتي مانند گذشته ندارند و رفت وآمدشان با دوستان و آشنايان 
مختل شده است؛ اينها مسائلي است كه افراد قبال با آن مواجه نبوده اند؛ به همين دليل در مواجهه طوالني با اين اختالالت، جامعه به تدريج به سمت غمگين شدن و در نهايت افسردگي 
مي رود. هر چند كه خيلي ها به سمت ارتباطات مجازي رفته اند، اما اين نوع ارتباطات، نمي تواند جايگزين خوبي براي حضور در جامعه و ديدار افراد با همديگر باشد. هم اكنون ما از سويي 
با تورم ارتباطي در خانواده ها و از سوي ديگر با كاهش و فقدان ارتباط در جامعه مواجهيم كه هردوي اينها مشكالت و اختالالتي را ايجاد مي كند و حتما بايد به طور جدي، مورد توجه 
قرار گيرند. انسان موجودي زيستي - اجتماعي است و بي توجهي به مشكالت ارتباطي اش، مي تواند سالمت جسم و روانش را به هم بزند. اين موضوع نيازمند كارهاي تحقيقاتي است، 
اما شاهد هستيم كه در كشور ما اقدامي در اين خصوص انجام نشده است. اگر هم تحقيقات و تامالتي شده و موضوعاتي به ميان آمده، تاكنون هيچ اقدام عملي صورت نگرفته است.

ث
مك

آمــار مبتاليــان  ديروز

39139
واکســن های تزريق شــده)دوز(

16/795/107
آمــار جان باختگان ديروز

508
کل آمــار جان باختگان

95111

يكتا فراهاني/ شــهر، به دلیل شیوع گســترده کرونا بوي 
غم مي دهــد و خانواده های زيادی داغدار شــده اند. بنرهاي 
ترحیم، آدم هاي سیاهپوش و اعالمیه هاي روي ديوار. غم در 
چهره ها چین انداخته و اندوه به زندگي ها سنجاق شده است. 
از يك سال و نیم پیش، هر روز به تعداد سوگواران اضافه شده. 
در يك شبانه روز گذشــته، 508 خانواده، داغدار شدند، روز 
قبلش، 588 خانــواده و روز قبل تــرش 542 خانواده. مرگ، 
عددي است که به دلیل شــیوع کرونا  بر سر خبرها نشسته. 
در 17ماه گذشــته، آدم ها هر کجا جمع شدند از غم هايشان 
گفتند، از عزيز از دست داده شان، از کودکي که بي پدر يا مادر 
شده و زن و مردي که همسرش را از دست داده. متخصصان 
حوزه سالمت روان مي گويند، میزان مراجعه به روانپزشكان و 
روانشناسان، در همین مدت آنقدر زياد شده که خیلي ها ديگر 
وقت نوبت دهي ندارند. آنها تاکید مي کنند، مراجعه کنندگان، 
بیش از گذشته، احساس غم و ناراحتي را تجربه کرده اند. اين 
را تنها متخصصان روان نمي گويند، به استناد آمارها و نتايج 
نظرسنجي موسسه هاي جهاني، ايرانیاني که پیش از اين هم 
آدم هاي شادي نبودند، با شیوع کرونا، خموده تر شده اند. آنهم 
در شرايطي که اوضاع اقتصادي خوب نیست، تورم فشار زيادي 
وارد کرده، اجاره خانه ها باالســت، قدرت خريد پايین آمده و 
تحريم هاي بیش از گذشته، گلوي بیماران براي تهیه داروها 
را فشرده و حاال مجموع اينها، تنها يك احساس را ايجاد کرده؛ 

افسردگی و غم.

افزايش افسردگي اجتماعي در ميان ايرانيان
امیرحسین رضا جاللي، روانپزشك معتقد است که در همه دنیا 
شاخص هاي سالمت روان مثبت در دوره کوويد-19با کاهش 
مواجه شده است. او به همشهري مي گويد: »نه در ايران که در 
تمام دنیا پس از شــیوع پاندمي، میزان احساس شادکامي در 
انسان ها کمتر شده و فشــار رواني، تنش و افسردگي افزايش 
داشته است. دنیا شاهد افزايش آمار خودکشي بوده و همچنان 
هم هست.« به گفته جاللي» هر چند که تمايل به پايان دادن   
زندگي و میزان نارضايتي از زندگي در ماه هاي ابتدايي شیوع 
پاندمي کرونا کاهش پیدا کرده بود که دلیل آن هم همبستگي 
جهاني براي مقابله با اين بیماري بود در ايران هم شاهد چنین 
شرايطي بوديم و مردم با يك همبستگي ملي به همديگر کمك 
مي کردند. اهداي کمك هاي نقدي و غیرنقدي به بیمارستان ها 
و مراکز درماني، تشويق و برنامه هاي پرنشاط براي کادر درمان و 
بیماران ازجمله آنها بود که يكي ازنتايج اين همبستگي ها کاهش 
خودکشي و بهبود موقت در شاخص هاي سالمت روان بود.« اين 
روانپزشك معتقد است که اگر همین حاال میزان افسردگي را 
با شاخص هاي علمي بسنجیم ممكن است میزان افسردگي 
نسبت به سال هاي قبل، کمي افزايش پیدا کرده باشد، دلیل 
آن هم اين است که اين شاخص ها، افسردگي بالیني را به عنوان 
يك بیماري مي سنجند. اما اينكه آدم ها احساس خوشبختي و 
شادکامي نمي کنند، انگیزه ندارند و در وضعیت ياس، ناامیدي و 
دلزدگي زندگي مي  کنند، الزاما ممكن است در اين شاخص هاي 
علمي سنجیده نشود يا کمتر مورد ارزيابي قرار بگیرد. او ادامه 
مي دهد: »اسم اين شكل از افسردگي را بايد افسردگي اجتماعي 
گذاشت که وضعیتي ويژه، تحت تأثیر شرايط اجتماعي است و 
جمعیت بزرگ تري را در برمي گیرد؛ جمعیتي که دچار ترکیبي 
از ياس و دلزدگي و ناامیدي اند. اگر همین حاال در ايران مديريت 
کرونا و بازار ارز و ســرمايه و حكمراني عمومي بهبود پیدا کند 
به طور قطع ما شاهد تغییر در برخي از اين شاخص ها خواهیم 
بود. به اين معني که اگر امید و دلبستگي در مردم ايجاد شود 
حال آنها هم بهتر خواهد شد.« اين روانپزشك در پاسخ به اين 
سؤال که آيا مي توان بدون مستندات علمي ادعا کرد که مردم 
ايران دچار يك افسردگي اجتماعي با عدد بسیار بااليي شده اند، 
توضیح مي دهد: »اين ادعا نیاز به پشتوانه علمي دارد اما به نظر 
من امروز در ايران و کل دنیا با توجه به میزان جست وجوي مردم 
در شبكه هاي اجتماعي و خشمي که آنها در اين فضا، از خود 
نشــان مي دهند، مي توان به میزان افسردگي هاي اجتماعي 
آنها پي برد؛ مجموعه داده هاي بزرگي که مبتني بر وضعیتی 
ويژه از خشــم، ياس و ناامیدي است که شــرايط ويژه ای را به 
وجود آورده است.« او همچنین درباره عواقب چنین وضعیتي 
مي گويد: »ما در آينده معضالت زيادي به دلیل وضعیت موجود 
خواهیم داشت. مردم بي حوصله، کار نمي کنند و سیستم اداري 

با اختالل و بحران مواجه مي شود. 
آدم افسرده اجتماعي، چشم اندازي 
از آينده ندارد و اين مسئله خطرناك  
اســت. ما تا زماني که ديد مثبتي از 
آينده احســاس نكنیم، نمي توانیم 
فعالیت خوبي داشــته باشیم. افراد 
افسرده دلبستگي هايشان را از دست 
مي دهند و حتي نمي توانند خودشان 
را در يك افق گسترده همبستگي 
با ديگران تعريــف کنند.« جاللي 
ادامه مي دهد: »اينها درون خود فرو 
مي روند و در نتیجــه جامعه بدون 
مشارکت، سرزندگي و میل به کار، 
دوام نخواهد آورد. اين مسئله حتي 
در نسل آينده تأثیرگذار است و هر 

چند که نمي توان بسیار دقیق در اين باره اظهارنظر کرد اما بايد 
تجربه هاي اجتماعي و انساني، در گذشــته را مدنظر قرار داد. 
انسان  در وضعیت هاي اين چنیني نسلي را پرورش مي دهد که 
تلخي و ناامیدي را در خود احساس مي کنند.« اين روانپزشك، 
يكي از راهكارهاي عبور از افســردگي اجتماعي را گفت وگو 
مي داند و مي گويد: »به نظر من جامعه علمي دچار رکود شده 
است. آنها بايد شجاعت و صراحت داشته و بیانیه و پويش راه 
بیندازند. نبايد گوشه خانه نشست و سكوت کرد. هم اکنون که 
ما تغییر دولت را داريم اين امكان وجود دارد که با دولتمردان 
صحبت کنیم و مشوقانه آنها را به سمت تغییر فضا ببريم.   نبايد   

گسست را بیشتر کنیم بلكه همبستگي ضرورت دارد.« 

در آرزوي آرامش از دست رفته
ناصر قاسم زاده، روانشــناس و مديرعامل انجمن حمايت از 
ســالمت روان جامعه، به پیامدهاي زندگــي در يك جامعه 
غمگین با آدم هاي ناشاد، اشاره مي کند و به همشهري مي گويد: 
»علم روانشناسي تأکید مي کند، انسان سالم فردي است که 
نیازهايش بتواند به صورت هماهنگ و گام بــه گام، برآورده 
شود. نخستین سطح نیاز انســان ها هم نیازهاي اقتصادي و 
جسماني است که در 3ســال اخیر در ايران، فشار اقتصادي 
ناشي از تحريم ها منجر شد بسیاري از سطوح موجود در جامعه 
در اليه هاي مختلف که تقريبا 70درصد را شــامل مي شود، 

گسترده، میزان معاشرت افراد در جامعه هم بیشتر شده، در 
واقع مسئوالن هر کشوري، با تدابیر درست، توانستند فشاري 

از روي مردم براي قطع روابط بردارند.

تغيير سبك زندگي و ضربه به نظام آموزش 
به گفته قاسم زاده، سبك زندگي ما در بسیاري از معیارهاي 
اقتصادي و اجتماعي حتي قبل از کرونا هم با کشــورهاي 
ديگر متفاوت بود. با شیوع کرونا مقابله با اين ويروس براي 
مردم ايران، نسبت به ساير کشورها، سخت تر بود؛ »قبال در 
نظام آموزش و پرورش مشكالت بسیار زيادي داشتیم که 
هم اکنون و با وجود کرونا و آموزش مجازي، مشــكالت در 
اين زمینه چندين برابر شده اســت. از سوي ديگر، پرورش 
و توســعه روابط اجتماعي هم بســیار محدود شده است، 
همین موضوع تكانش هاي هیجاني بسیاري بین نوجوانان و 
جوانان ايجاد کرده است. بر همین اساس مي توان گفت که 
جامعه ما در شرايط فعلي، با بحران در بحران مواجه است. 
بي توجهي به اين موضوعات در طوالني مدت مي تواند باعث 
خشمگین ترشدن جامعه و آسیب جدي به سالمت جسم و 

روان آن شود.«

افزايش رفتارهاي مخرب
به اعتقاد قاسم زاده، هم اکنون وجود مشكالت زياد در جامعه 
مي تواند افراد را به سمت انجام رفتارهاي مخرب سوق دهد؛ 
»نوعي باورهاي فرهنگي، اعتقادي و ساختار تربیتي در افراد 
وجود دارد که در طول زمان ابتدا در خانواده شكل گرفته و با 
ورود به جوامع مختلف و تأثیرپذيري از گروه هاي همسن و سال 
به مرور تثبیت شده است. اما وقتي نمايه هاي غمگیني در جامعه 
افزايش پیدا مي کند به مرور میزان افسردگي هم باال مي رود. 
وقتي غم ماندگار مي شود و فشــارهاي مختلف آن را بیشتر 
مي کند، جامعه به سمت افسردگي تمايل پیدا مي کند. همین 
موضوع کیفیت نظم، روابط، هیجانات و میزان بهره وري افراد 
را تغییر مي دهد و باعث افت همه جانبه اي در تمام موضوعات 

زندگي مي شود.«

با جامعه غمگين چه كنيم؟
به گفته قاسم زاده، با وجود تمام ضعف هاي موجود در جامعه، 
توانمندي ها و پتانســیل هايي هم وجود دارد که مي توان با 
مديريت کارآمد آنها را شناسايي کرد. دولت هم توانايي هايي 
دارد تا در اين زمینــه  راهكارهايي ارائه دهــد. بايد روي اين 
موضوع تمرکز شود و آن را تقويت کرد. او مي گويد: »هر کدام 
از نهادهاي مختلف علمي در قالب وزارتخانه ها و سازمان هاي 
علمي مي توانند با مديريت يكپارچه و هماهنگ با همديگر 
و با استفاده از اســتانداردهاي پزشكي و علمي رايج در سطح 
جهان، کارکردهاي خود را اصالح کنند. درحالي که هم اکنون 
بودجه هايي را صرف کارهــا و برنامه هايي براي حفظ و بقاي 
جامعه مي کنند که توجیه علمي و اقتصادي مشخصي ندارد.« 
به اعتقاد اين روانشناس، در مواجهه با جامعه غمگین، مي توان 
از پتانسیل سازمان هاي مردم نهاد استفاده کرد؛ »در سال هاي 
گذشته بي مهري و بي توجهي هاي زيادي به گروه ها و نهادهاي 
غیردولتي و مردم نهاد شده است. بر همین اساس الزم است 
قانوني براي حمايت از آنها تصويب شود. در کشورهاي پیشرفته 
و موفق در مواجهه با بیماري، سازمان  هاي خیريه و مردم نهاد 
هم به کمك مي آيند و بار زيادي از دوش مردم برمي دارند.« 
به اعتقاد قاسم زاده، با انتقال بسیاري از سرمايه هاي جوان به 
بخش هاي اجرايي و مديريت کارآمد دولتي و با اســتفاده از 
اســتانداردهاي بین المللي رايج و نظارت درست، مي توان از 
هدررفت بســیاري از هزينه هاي اضافه پیشگیري و آنها را به 
نظام سالمت منتقل کرد. اين اتفاق منجر به کاهش بسیاري 
از مشكالت مي شود. يكي از وظايف نظام سالمت، حفظ بنیاد 
خانواده اســت. همین نظام بايد فرهنگسازي درستي داشته 
باشد، در مردم روحیه نشاط ايجاد کند، آنها را به ازدواج به موقع 
ترغیب کند و زمینه هاي زندگي شاد را برايشان فراهم کند. 
نظام سالمت بايد بر اين موضوع متمرکز باشد که مشكالت 
اخیر موجود در خانواده ها را شناســايي کند و با برنامه ريزي 

درست و به موقع، درصدد حل آنها برآيد. 

راه هاي خروج از وضعيت غمبار
قاســم زاده مي گويد: سرعت بخشــیدن به واکسیناسیون و 
مديريت صحیح کرونا و جلوگیــري از بروز پیك هاي بعدي 
مي تواند روي شرايط روحي و رواني مردم اثرات بسیار زيادي 
داشته باشد و از سوي ديگر اين اقدامات منجر به کاهش آمار 
جان باختگان مي شــود و در نظر داشته باشید که مرگ هاي 
کرونايي در ماه هاي گذشته يكي از داليل اصلي بروز افسردگي 

و غم در جامعه بوده است.

   تغيير نگاه جامعه به شادي و غم 
علي اکبر ارجمندنیا، روانشناس و دانشیار دانشگاه تهران هم در 
ادامه به نقش ارائه اطالعات و آگاهي بخشي براي خارج کردن 
مردم از وضعیت فعلي، اشاره مي کند و مي گويد: »صرف نظر 
از اينكه قبل از کرونا با توجه به متغیرهاي فرهنگي که ما در 
کشــور داريم نگاهمان به شــادماني و غم به چه صورت بود، 
وضعیت فعلي ما کامال متفاوت اســت؛ يعني شاخص هايي 
که در کشــورهاي ديگر مورد توجه قرار مي گیرد، در جامعه 
ما چندان اهمیتي ندارد. هم اکنون هم زير سايه کرونا، تمام 
ابعاد شخصیتي و روان شناختي افراد تحت تأثیر اين موضوع 
قرار گرفته است.« به گفته او، در بررسي تأثیر کرونا بر میزان 
شادماني و عمیق تر شدن غم و اندوه بايد به مولفه هاي شادماني 
در کشور توجه کرد. شادماني معموال با تعامل و تحرك و پويايي 
همراه است، اما محدوديت هاي کرونا مانع از تعامل افراد مانند 
قبل شده اســت؛ بنابراين همین محدوديت ها، شاخص هاي 
شادماني را تغییر داده اســت. در شرايط فعلي کمتر کسي را 
مي توان پیدا کرد که به دور از تنش و تشــويش باشد؛ حتي 
کساني که کرونا و دســتورالعمل هاي مرتبط با آن را جدي 
نمي گیرند هم بــه نوعي تحت تأثیر اين موضــوع قرار دارند؛ 
چرا که از واکنش انكار استفاده مي کنند. به گفته ارجمندنیا، 
کساني که از سواد رسانه اي، استفاده درست از آن و همچنین 
تفكر نقادانه برخوردارند و نگرش واقعي و درســتي نسبت به 
موضوعات دارند، عكس العمل بهتري در اين شــرايط سخت 
دارند و کمتر از واکنش انكار استفاده مي کنند؛ بنابراين راهكار 
مؤثر براي واکنش مطلوب تر، افزايش آگاهي مردم اســت. او 
ادامه مي دهد: »اين افزايش آگاهي مي تواند به صورت تولید 
محتواي قابل توجه و مورد قبول براي مردم در طبقات مختلف 
باشد. بايد بتوان از طريق همین آگاهي بخشي، آنها را به بینش 
نسبي درباره موضوعات مهم جامعه رساند. درحالي که با ارائه 

اطالعات متناقض بدون اينكه سازوکار مشخصي براي ارائه 
اطالعات وجود داشته باشد، نگرش و بینش سالم و درستي 
هم شكل نمي گیرد.« براساس اعالم اين روانشناس، مديريت 
انتشار مطالب مي تواند از طريق ابزارهاي مختلف انجام شود. 
موضوع مهم، يكپارچگي در ارائه مطالــب به دور از اطالعات 
کذب است. افراد براي رسیدن به پذيرش بايد بتوانند اطالعات 
درست را از منابع موثق دريافت کنند. در اين صورت است که 
مي توان از آنها انتظار رفتار درست داشت. گاهي حتي ديدن يك 
کلیپ مي تواند آنها را متاثر کند؛ به ويژه وقتي که افراد از تفكر 
نقادانه مناسبي برخوردار نباشند. تفكر نقادانه به معناي گذر 
از سطحي بیني و توجه به افكار و عقايدي است که مستندات 
و مبناي علمي دارند. هم اکنون در جامعــه ما توجه به افكار 
قالبي خیلي زياد است و سطحي بیني و سطحي نگري در مورد 

پديده ها به شدت رايج است.

ستاد مقابله با كرونا به موضوع سالمت روان ورود كند
رسیدگي به موضوع سالمت روان و مسائلي که غیرمستقیم 
با پاندمي کرونا در ارتباط هستند، جزو موضوعاتي است که از 
نظر اين روانشناس، بايد از سوي ستاد مقابله با کرونا مورد توجه 
قرار گیرد: »بايد از سوي اين ستاد با تمام سازمان ها براي مقابله 
و مواجهه با مشكالت و عوارض ناشي از بیماري کرونا، هماهنگي 
صورت گیرد؛ مثال اتاق فكري بــراي تبادل ايده ها و چگونگي 
برخورد بهتر با مسائل و مشكالت اقتصادي و اجتماعي که اين 
روزها با آن مواجه هســتیم، راه اندازي شود. اين همكاري هم 
نافي مسئولیت هاي مربوط هر سازمان نیست؛ مثال آموزش و 
پرورش مي تواند مشكالت مربوط به دانش آموزان را درخصوص 
رشد و پرورش شخصیت آنها با کمك وزارتخانه هاي ديگر و با 
هماهنگي و ارائه راهكارهايي براي چگونگي برخورد والدين با 
دانش آموزان بررسي کند.« اين روانشناس هم معتقد است که 
ارتباط مجازي نمي تواند منجر به رشد مهارت هاي شخصیتي 
و اجتماعي دانش آموزان شود: »بهترين راهكار يافتن راه هايي 
براي حضور دانش آموزان بر سر کالس هاي درس حتي به صورت 
کوتاه، با تعداد کم دانش آموزان در فضاي مناسب است؛ چراکه 
در دوران کرونا، بیشترين آسیب را دانش آموزان دوره ابتدايي 
ديدند. کودك در اين سن، براي نخستین بار با فضاي مدرسه 
آشنا مي شود؛ درحالي که شیوع کرونا، امكان رشد شخصیتي 
و يادگیري مهارت هاي اجتماعي را از اين گروه ســلب کرده 
است. البته به نظر مي رسد، دغدغه اصلي ستاد مقابله با کرونا، 
در اين روزها اولويت بخشــیدن به بهداشت جسم و به نوعي 
حفظ جان افراد است؛ درصورتي که مي توانستند به طور موازي 
به فعالیت هايي درخصوص ابعاد روان شناختي و اجتماعي اين 
بیماري هم بپردازند؛ چراکه حفظ روحیه افراد و به ويژه کاهش 
دغدغه آنها، مي تواند به سالمت روان و تقويت سیستم ايمني 
افراد کمك کند؛ موضوعي که از ابتداي شــیوع کرونا، کامال 
ناديده گرفته شده و تمام شرايط از نظر اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي، وضعیتي را رقم زده که جامعه را به سمت غمگین تر 

شدن برده است.

كرونا، آسيب هاي پنهان را آشكار كرد
براســاس اعالم ارجمندنیا، جامعه ما، قبل از شیوع کرونا با 
آسیب هاي پنهاني در نظام هاي آموزشي، ارتباطي، خانوادگي، 
اقتصادي و فرهنگي مواجه بود، اما کرونا اين آسیب ها را نمايان تر 
کرد؛ يعني هم اکنون خانواده هايي بیشتر دچار چالش شده اند 
که در گذشته هم مشكالت زيادي داشته اند. درست همانطور 
که کرونا به طور شديدتري در افراد با بیماري هاي زمینه اي بروز 
مي کند، آنهايي هم که قبل از پاندمي، مشكالت روان داشتند و 
غم زيادي را تجربه کرده بودند، در اين دوران غمگین تر شدند. 
نبايد فراموش کرد که پیامدهاي ناشاد بودن، مي تواند جامعه را 
متزلزل کند؛ چراکه میزان بهره وري افراد غمگین، بسیار کمتر 
از افرادي است که سازش پذيري بهتري دارند و احساس شادي 
مي کنند. او در ادامه به بعد اقتصادي شیوع کرونا و تأثیر آن بر 
روان افراد هم اشــاره مي کند: »ابعاد اقتصادي کرونا در ايران 
بسیار پررنگ است. اين موارد مهم در جامعه ما جدي گرفته 
نشده و به همین دلیل، شــیوع يك بیماري، خیلي سريع تر 
جوامع غمگین را از پادرآورد.« ارجمندنیا، تعطیلي مشاغل، 
افزايش بیكاري و فرسودگي شغلي در دوران کرونا را هم به گروه 
عواملي که منجر به احساس ناشادي در میان مردم شده، اضافه 
مي کند: »در مباني آسیب شناسي رواني، قاعده اي وجود دارد 
به نام »خلق ناشاد« که فاکتوري مشترك در اختالالت روان به 
شمار مي رود؛ چراکه باعث آسیب پذيرتر شدن افراد و نداشتن 
احساس رضايت آنها از زندگي مي شود. حتي امكان دارد افراد 

را به سمت پايان زندگي پیش ببرد.«

راهكاري براي خروج از وضعيت غمبار
به اعتقاد ارجمندنیا، دولت بايد راهكاري براي خارج کردن جامعه 
از وضعیت غمبار، پیشنهاد دهد: »وقتي سخنگوي ستاد مقابله با 
کرونا مي گويد رعايت پروتكل هاي بهداشتي و پیشگیري از کرونا 
به زير 40درصد رسیده است، بايد به سرعت براي آن تصمیم 
جدي بگیرد. نبايد فراموش کرد کــه رعايت پروتكل ها رابطه 
مستقیمي با تفكر نقادانه جامعه دارد؛ يعني دولت بايد درصدد 
يافتن علل و عوامل، آموزش و تعامل بیشتر با مردم برآيد و دلیل 
رعايت نكردن پروتكل ها را پیدا کند. همچنین بايد به طور رسمي 
براي تقويت تفكر نقادانه در افراد برنامه ريزي کند. نمونه نبود تفكر 
نقادانه و سطحي نگري را بیش از همه مي توان در فضاي مجازي 
ديد که در آنجا انواع داروها و روش هاي درماني تجويز مي شود؛ 
بدون اينكه پايه علمي داشته باشد. مردم هم تبعیت مي کنند.« 
او مي گويد: »بايد به مردم آموزش داده شود که هر موضوعي را 
به راحتي نپذيرند و اخبار را راستي آزمايي کنند. در کنار همه اينها 
خود افراد هم مي توانند به طور فردي، به دنبال راهكارهايي براي 
سازش پذيري، افزايش تاب آوري و کاهش تبعات کرونا باشند. 
يكي از اين اقدامات مي تواند برقراري ارتباطات محدود و ايمن يا 
مجازي باشد. البته اين موضوع به معناي داشتن دورهمي هاي 
طوالني مدت با جمعیت زياد نیست، بلكه منظور حفظ روابط 
عاطفي و روحیه همكاري در افراد است؛ اينكه ارتباطات تنها 
محدود به خانواده هسته اي نباشد و افراد بتوانند با ديگران هم 
ارتباط داشته باشند.« اين روانشناس معتقد است، هر خانواده 
بايد براي فرزند خود برنامه ريزي داشته باشد تا عالوه بر اينكه 
بتواند بیشــتر با او وقت بگذراند، ســاعت هايي را براي حضور 
در فضاي باز و بیرون از خانــه درنظر بگیرد؛ چرا که کودکان به 
اين فضاها نیاز دارند. اگر هم استرس ابتال به اين بیماري شديد 
است، بايد فضايي فراهم شود تا افراد بتوانند از رنج هايشان سخن 
بگويند، نقاشي کنند و از احساسات شان بگويند. نقاشي کردن 
کودکان از وضعیت پاندمي و صحبت کردن از احساسات شان 

مي تواند کمك خوبي به آنها باشد.

به سختي با مشكالت و مســائل اقتصادي دست و پنچه نرم 
کنند. همچنین به اين شرايط بايد شیوع گسترده کرونا، ابتالی 
چندين میلیون نفر و مرگ هزاران بیمار را اضافه کرد. همین 
مسائل مي تواند مانع از رشد انسان ها و رسیدن آنها به آرامش، 
موفقیت و در نتیجه برخورداري از شــخصیت ســالم باشد. 
مجموع اين اتفاقات افراد را به سمت ابتال به افسردگي مي برد.«

تجربه غم و اضطراب، با سركوب كردن نيازها
به گفته قاســم زاده، مردم ايران به برگزاري مراسم شادي يا 
ترحیم   اهمیت زيادي مي دهند. چرا که برگزاري اين مراسم، به 
نوعي به آنها هويت مي دهد. اما حاال مدت هاست که خیلي ها از 
برگزاري اين مراسم، محروم مانده اند و احساس بیگانگي با خود 
و اطرافیانشان پیدا کرده اند. از سوي ديگر، مشكالت اقتصادي، 
فشــار مضاعفي به مردم وارد کرده، آنطور که گفته مي شود، 
50درصد مردم زير خط فقرند و پاندمي کرونا، به اين وضعیت 
دامن زده است. اين روانشناس مي گويد: »توجه داشته باشیم 
دولت ها موظفند آسايش شهروندان را فراهم کنند و اقتصاد 
جامعه را به گونه اي مديريت کنند که بعضي از اقشار جامعه، تا 
اين میزان دچار مشكل نشوند و بتوانند از زندگي لذت ببرند. 
امنیت اقتصادي، اجتماعي و شــغلي جزو حقوق شهروندي 
است، حتي سازمان بهداشت جهاني، هم تامین چنین نیازهايي 
را از وظايف اصلي و مهم هر دولتي برشمرده است. يعني شرايط 
براي هر شهروند بايد به گونه اي باشد 
که بتواند مسكن و اشتغال داشته 
باشد و بتواند از پس مخارج زندگي 
برآيــد. اما اگر به داليــل گوناگون 
مثل تحريم يا مديريت نادرست در 
بخش هاي مختلف نتواند از چنین 
امكاناتي برخوردار شود، شهروندان 
تقصیري ندارند. در اين شــرايط، 
افراد چاره اي جز ســرکوب کردن 
نیازهايشان ندارند. سرکوب چنین 
نیازهايي در نهايــت منجر به غم و 
اندوه و همچنین اضطراب مي شود.« 
براســاس اعالم مديرعامل انجمن 
حمايت از سالمت روان جامعه، در 
چند سال اخیر، فشارهاي ناشي از 
مشكالت اقتصادي و کرونا در سبك زندگي، شرايط روحي 
افراد، احساس رضايتمندي و استرس و اضطراب و درنهايت 
غمگین شدن آنها بسیار تأثیر گذاشته است. با شیوع کرونا همه 
اين مشكالت بسیار پررنگ تر و گسترده تر شد. افراد در نهايت 
توان مقابله با بخشي از اين مشكالت را دارند، اما از جايي به بعد، 
تنها 2انتخاب بیشتر برايشان نمي ماند؛ يكي، دوري گزيني از 
جامعه است و دومي، ماندن و تحلیل رفتن انرژي شان. در اين 

شرايط، سالمت جســم و روان افراد جامعه به خطر مي افتد. 
قاســم زاده مي گويد: »شخصیت ســالم مي تواند به میزان 
جزئي از هر مشكل و بیماري را تجربه کند. اما ساختار رواني 
اشخاص به گونه اي نیست که بتوانند به میزان فراتر از انتظار با 
هجوم مشكالت کنار بیايند و در چنین شرايطي نیاز به کمك 
تخصصي دارند.« به گفته قاسم زاده، کرونا در کشورهاي بزرگ 

و پیشرو هم شايع شد، اما همین کشورها توانستند، اين بیماري 
را مديريت کنند و بار رواني ناشي از مشكالت را براي مردم شان 
کم کنند. اين در حالي است که در ايران پنجمین پیك شیوع 
کرونا هم اتفاق افتاده، مردم همچنان درگیر پیداکردن تخت 
خالي برای بســتری بیماران و تامین داروي کرونا و واکسن 
و حتي سرم هستند. در کشــورهاي ديگر با واکسیناسیون 

حال عمومي جامعه ايران خوب نیســت. متخصصان حــوزه روان مي گويند: 
میزان افســردگي اجتماعي در میان ايرانیــان باالتر رفتــه و همین موضوع، 
بر میزان احساس شادکامي آنها تاثیر گذاشته اســت. گروهی از آدم ها ، انگیزه 
چندانــي ندارند و در وضعیــت ياس، ناامیــدی و دلزدگــی زندگی می  کنند

همشــهري  در گفت وگو با روانشناســان، روانپزشكان و جامعه شناســان، تاثیرات 
 پاندمي کرونا بر روان مردم و کاهش احســاس شــادي در میان آنها را بررسي کرد

راه های خروج از وضعیت غمبار

شاخص شادکامی ایران طي 7 سال

رتبه جهاني بين 157 کشور جهان نمره شادکامي از 10سال 

20204.672118

20194.548117

20184.707106

20174.692108

20164.813105

20154.686110

در سال2014 این گزارش منتشر نشد

20134.643115

مديرعامل انجمــن حمايت از 
سالمت روان جامعه: در چند سال 
اخیر، فشارهای ناشی از مشكالت 
اقتصادی در سبك زندگی، شرايط 
روحی افراد، احساس رضايتمندی 
و استرس و اضطراب و درنهايت 
غمگین شــدن آنها بسیار تاثیر 

گذاشته است
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بدون تاريخ، بدون امضا 
چگونه از مصائب دهه 60 نوستالژی خلق شد؟

دهه60. دهه اول انقالب، دهه  آرمان و عقيده، دهه دفاع مقدس، دهه حكمراني نگاه 
ارزشي و همه آنچه آرمان هاي انقالب اسالمي خوانده مي شد با مهم ترين رخدادهاي 
سياسي و بيشترين تحوالت اجتماعي نسبت به دهه هاي40 و 50، چه ويژگي هايي 
داشت و چگونه در سينما و تلويزيون تبديل به نوستالژي شد ؟ به عنوان يك متولد 
دهه50 كه كودكي و نوجواني ام را در دهه60 سپري كرده ام، تبديل شدن برخي از 
مصاديق دهه60 مثل صف، كوپن و موشك باران شهرها به پديده هايي نوستالژيك 
كمي غريب اما قابل درك است. غريب است چون دشــواري ها و محدوديت ها و 
معذوريت هاي اين دهه هرچه بود شيرين نبود كه بابت غيبتش بشود حسرت خواري 
كرد )درحالي كه طبقه متوسط در همان مقطع زماني نوستالژي دهه هاي40 و 50 را 

داشت و از طريق تماشاي فيلمفارسي به اين نياز پاسخ مي داد(.

همراهي حقيقت با واقعيت
چرا دهه60 مهم است و چرا »وضعيت سفيد« تصوير درستي از اين دهه دارد؟

دهه 60 براي ما متولدين اين دهه، فراتر از 10ســال است. طول اين سال ها با 
سال هاي دهه هاي ديگر تفاوتي ندارد اما عرض آن به قدري زياد بوده كه تمام 
ظرف خاطرات آنهايي كه در اين دهه زيسته اند را پر كرده است. شايد حوصله 
دهه  هفتادي ها و هشتادي ها از شنيدن خاطرات پرشمار و مرور نوستالژيك 
روزهاي خاص آن دهه،  ســر برود اما دهــه پنجاهي ها و شــصتي ها، هرگز 
بي احترامي به دهه60 را برنمي تابند. سال هايي كه بيشترين متولدين ايران را 
دارد، از قضا سخت ترين سال هاي پس از انقالب بوده است. جنگ را مي توان 
بزرگ ترين دليل براي كشدار شدن اين دهه دانست. سبك زندگي، حول جنگ 
شكل گرفته بود و از آنجا كه خوشــبختانه در دهه هاي ديگر اين تجربه تكرار 

نشد، زندگي در آن سال ها يگانه و منحصر به فرد باقي مانده است. 

پيكان جوانان، كوپن، صف، جنگ و چند 
داستان ديگر 

فيلم ها و سريال هاي اين سال ها چه تصويري از دهه 60 ارائه كرده اند؟ 
وقتي وارد دهه70 شديم به نظر مي رسيد كه همه دوست دارند به سرعت از 
بسياري از مصاديق و نشــانه هاي دهه60، فاصله بگيرند. پايان جنگ و آغاز 
دوره موسوم به ســازندگي و ورود به عصري كه قرار بود دستاوردش توسعه 
و پيشرفت باشد، همان فرج بعد از شدت بود . خداحافظي با كوپن، دفترچه 
بسيج اقتصادي، ممنوعيت ويدئو، محدوديت سرگرمي و  ... با شعف و شادماني 
همگاني صورت گرفت. دهه70 دهه اميد بود؛ اميد به پيشــرفت و توسعه. 
دهه80 كه از راه رسيد اين اميد با وجود شكست ها و يأس ها و سرخوردگي ها، 

همچنان باقي بود .
16 1414

دهه60 در
فیلموسریال 

این شماره

وقتی میانساالن 
تاریخ می نویسند 

پس از فاصله اي نه چندان دراز
انگشت شمارند آثاري كه در تصوير كردن دهه60 توانسته باشند

 در نقطه تعادل بايستند

   پــس از پايان جنگ و آغاز ســازندگي و 
برآمدن موج نو تجدد، وقتي همه داشــتند 
به مــرور، نشــانه هاي زندگي گذشــته را 
دور مي ريختند كمتر كســي گمان مي كــرد آدم ها يكي دو دهه بعد دلشــان براي 
دورريختني ها تنگ شــود و كار تا آنجا پيش برود كه بازآفريني قالبي آنها طرفداران 
بسيار پيدا كند و چند سالي جاي ثابتي را در فروشگاه هاي فرهنگي به خود اختصاص 
دهد و كساني با چاپ خرده ريزها و چيزهايي مثل كتاب هاي درسي دهه60 در مقام 

مولف و ناشر پول فراواني به هم بزنند؟ 
دلتنگي براي گذشته به دهه60 محدود نمي شود. كافي است نگاهي به انبوه نوشته ها 
و پادكست هايي بيندازيد كه در يكي دو ســال اخير درباره دهه هاي40 و50 ساخته 
شده اند. دير نيست كه نگاه خاطره باز نسل امروز دورتر برود و به دهه هاي 20 و 30 و 

دوره قاجار و پيش تر برسد. 
تصوير كردن گذشــته، بــدون درنظر گرفتن شــرايط تاريخي و گفتمــان حاكم و 
گفتمان هاي رقيب و نگاه حاكميت و پسندعموم و طرز تلقي نخبگان و روشنفكران، 
نوعي محصول گلخانه اي را سبب مي شود كه يكي را حاكميت و جريان هاي وابسته 
و نزديك به آن مي پســندند و ديگري را جريان هاي رقيب و نســل تــازه نخبگان و 
روشنفكران. نبايد از خاطر برد كه در دهه 60 گفتمان هاي رقيب كه سخت در تنگنا 
قرار مي گيرند و آن قدر ضعيف مي شــوند كه رو به احتضار مي روند و در دهه هاي بعد 
تجديد حيات مي كنند و سربرمي آورند و وضعيت امروز، كه نوعي دوگانه را سبب شده 
است، ناشي از قدرت گرفتن گفتمان هاي رقيب در مقابل گفتمان رايج آن سال هاست.

دهه60 بيشتر از اينكه فقط دوره اي تاريخي يا بازه زماني ده ساله  هاي باشد، يك گفتمان 
و طرز تلقي است و نوعي سبك زندگي كه رايج مي شود و تالش مي كند همه  چيز و همه 
كس را به رنگ خود دربياورد و مجموعه اي از مؤلفه ها و نشانه هاي كوچك و بزرگ كه 
محصول آن است. دهه60 مجموعه اي از بودن ها و نبودن ها و داشتن ها و نداشتن هاست. 
فقدان و غيبت و حذف چيزهايي و پديد آمدن چيزهايي ديگر. تصوير دهه60 در سينما 
و تلويزيون امروز تابعي از نگاه ما به آن سال هاست. وقتي به فيلم هايي كه بيشترشان 
15-10 سال اخيرند، نگاه مي كنيم، به روشــني مي بينيم كه بيشترشان اسير نگاه 
گلخانه اي شده اند و به يكي از دو ســو غلتيده اند و انگشت شمارند آثاري كه توانسته 

باشند در نقطه تعادل بايستند.
وقتي تلقي بعضي از فيلمسازان كه از قضا همه آنها دهه60 را زيسته اند به خرده  ريزها 
تقليل پيدا مي كند چگونه مي توان از او انتظار داشــت كه گفتمان يك دوره را درك 
كرده باشد و بتواند به تماشاگر ســرايت دهد؟ وقتي بازيگران حتي حاضر نمي شوند 
كه زير بار گريم سنگين بروند، مبادا كه تماشاگر شكل و شمايل آشنايشان را فراموش 
كند، چگونه خواهند توانست در نقش آدم هاي يكي دو دهه قبل ظاهر شوند؟ از سوي 
ديگر، وقتي جرياني، آشكارا و پنهان، قصد مي كند يك دوره تاريخي را، ستايش كند و 
»به غير از خوبي ليلي« نبيند، چگونه مي توان از آن انتظار درك زمينه هاي تاريخي يا 
نسبت گفتمان حاكم و گفتمان هاي رقيب را داشت؟ وقتي تكثير انبوه همه  چيزهايي 
كه مي تواند اندكي همدلي تماشاگر را برانگيزاند در دستور كار قرار مي گيرد و تماشاگر 
با بمباران خرده ريزهاي به ظاهر دوست داشتني مواجه مي شود، آيا مي توان به درك 
چيزي وراي آنها انديشيد؟ وقتي فقط فقدان ها و نبودن ها و حذف ها پيش چشم گذاشته 

مي شود و دستمايه هجو قرار مي گيرد چطور؟ 
به نظر مي رسد ما، به جبر تاريخي، مثل پاندولي در تخطئه و انكار و نفي گذشته و پس 
از فاصله اي نه چندان دراز، در ستايش و قدسي  سازي آن در رفت و آمد بوده ايم و بعيد 

است به زودي به نقطه تعادل برسيم.

   بازگشــت به دهــه60، يك رويكــرد فرهنگي 
ناهماهنــگ اما همگانــي در آغاز دهــه90 بود. در 
شبكه هاي اجتماعي تكه هايي از ديدني ها و نديدني ها 
پست به پست مي گشت. سرهم بندي ترانه هاي كوچه 
و كالغ از لس آنجلسي ها با هنر دي جي هاي خودي و 
غريبه از اين فلش به آن فلش پلي مي شــد. در بازار 
كتاب از دفترهاي خاطرات پيش ساخته با جلد يكسان 
توليد شده در ســتاد توزيع كاال و منسوجات تا انواع 
خاطرات سياسي چاپ شده در داخل و يا چاپ شده در 
خارج و افست شده در داخل خبر از افتادن نان ذهن 
كتاب سازان و كتاب بازان و كتاب داران در روغن »اين 

يادته« مي داد. 
در تلويزيون خبري از تصوير رايج صدا و ســيمايي 
از جنــگ كه در آن خــط مقدم و شــخصيت هايي 
چون حاجي و ســيد و حوادثي چون ارسال فرشته 
و نورباال زدن حرف اول را مي زد، نبود. جمع شــدن 
يك خانواده شلوغ از هراس نفير وضعيت قرمز شهر 
به وضعيت زرد روســتا براي روايت حول يك عشق 
نوجوانانه، نمايش ارجاع پشت ارجاع به سرگرمي ها 
و سردرگمي هاي دهه شصتي بود. منتقدان هميشه 
گريزان از كنداكتور ســيما و تماشــاگران همواره 
دنبال سر سوزن ذوق وادار شــدند كه پاي شبكه 3 
بنشينند براي از دست ندادن غنيمت نعمت اهلل. در 
ســينماي ايران كه نهادهاي توليد كننده متمركز با 
سرمايه موجود و دفاتر فيلمسازي  پراكنده با سرمايه 
ناموجود، با اهداف سياسي رسمي و داليل اقتصادي 
رايج چشم انتظار چرخش توليد با كمك چرخه هاي 
موفق هســتند، با دو رويكرد متفاوت آســتين ها را 
باال زدند تا از تنور ســنتي دهه 60 نان فانتزي تازه 
در بياورند؛ يكي براي باز توليد ريشــه خشونت هاي 
سياسي يك دوران و ديگري براي بازيافت خاطرات 

عاطفي يك نسل.
فيلمنامه نويسان راهي دست دوم فروشي هاي انقالب 
و وي اچ اس فروش هاي پشت شهرداري و آدم هاي 
جاســنگين رفتند تا براي ســكانس هاي گريه دار 
و خنــده دار، همذات پنــداري زير پوســتي فراهم 
كنند. طراحان چهره پردازي عكس هاي پرســنلي 
را 100در 70چاپ كردند تــا در پروژه احياي فكل 
و پشــت مو، قيچي شــان راحت بچرخد. طراحان 
لباس با ياري عكس هاي 110و 135به جاي مانده 
در آخرين آلبوم هاي خانوادگي، پف شلوارهاي سند 
بادي و اپل مانتوهاي خفاشي را دوباره به خياط ها 
سفارش دادند. طراحان صحنه با همكاري پرده هاي 
سبز، علمك هاي گاز و پرايدها را پاك و به جايشان 
ايســت هاي بازرســي و پيكان ها را رديف كردند. 
هدف ســاختن دنيايي تازه از دوران كهنه اما زنده 

دهه60 بود.
آنها دنبال آب تني بودند، توان و تمايلي براي شنا نبود. 
توشه پاسخ براي انبوه سؤال ها درباره رگبار اتفاقات 
و نتايج نه چندان صلح آميز جابه جايي هاي بزرگ به 
اندازه الزم موجود نبود. زخم ها تازه و زخمي ها هنوز 

زنده اند. چه فيلم هاي نهادي و چه فيلم هاي تجاري 
قصد نداشتند روايتشان را به انبوه سؤاالت ببرند. آنها 
در ميدان ايدئولوژي ها خود سعي مي كردند تا براي 
متولدين قبل از دهه70، داستان هايي از ماجراهايي 
بسازند كه با ماجراهاي امروز تفاوت هايي دارند. اقبال 
سياســي و فروش تجاري هم در ســاختن تفاوت ها 
بود و نه رســيدن به تناقض ها. چراغ اين راه دو گانه 
ميلياردي »اخراجي ها« بود كه از بازســازي كمدي 
دوازده مرد خبيث و ناجورها در اردوگاه در لواي پرچم 
داستان ملي، براي تماشاگران خورجيني از نمادها و 
نشانه هاي دوران را بسته بندي مي كرد؛ دوراني كه با 
سال هاي دهه80 به اندازه يك شهر و در دهه 90 به 

اندازه يك كشور فرق مي كرد.
فروكاســتن از تصوير دهه60 به يك كارت پســتال 
از عبرت و لذت، يك خواســته عمومي بود. شــايد 
توصيه اي از روانكاوي تأثير كرده بود كه براي مقابله 
با ريشه ترس در دوران پيشا بلوغ نوجواني بايد آن را 
در زمان پسا بلوغ ميانسالي بازخواني كرد؛ بازخواني 
در حدي كه وقتي كتاب را بســتيم و تيتراژ پاياني با 
نور ســالن پيوند خورد، نيازي بــه مراجعه مجدد به 
روانپزشــك و باال بردن دوز قرص ها نباشد. رد تجويز 
خاطره به جاي تاريخ را مي توان در ميان پرهيزهاي 
رايج در حاشيه نسخه هاي پيچيده شده پيدا كرد. از 
همه نام ها و نشانه ها برنامه »نام ها و نشانه ها« كافي 
است؛ مســابقه تلويزيوني ای كه شــب هاي جمعه 
پخش مي شــد. پيش از آنكه برفك ها تا ظهر جمعه 
قبل از آغاز تنها ســرگرمي موجود با تصوير مبهوت 

گمشدگان، همه تصويرها را به دندان بگيرند.
در هر دو رويكرد انتظامي و تفريحي آثار بازسازي شده 
از دهه 60، دو شــهرام وجود دارد؛ يكــي نام بزرگ 
 چهره اي كه پرتره اش روي پرونده همه خشونت هاي 
خيابانــي الصاق و ديگــري نام كوچك كســي كه 
نوارهايــش در اشــياي ضبط شــده از مهماني هاي 

نامناسب درج شده.
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همراهي حقيقت با واقعيت
چرا دهه60 مهم است و چرا »وضعيت سفيد« تصوير درستي از اين دهه دارد؟

تهران در يك خانه
تصويري كه در سريال »گرگ و ميش« از تهران مي بينيم، بيشتر در خانه ها خالصه شده است

ماجراهاي سليم در جبهه
»ضد گلوله« يكي از نخستين فيلم هاي دهه90 است كه داستانش را در دهه60 روايت كرد

   همايون اسعديان در »گرگ و ميش« 
بيش از آنكه بخواهــد فضاي دهه هاي 60، 
70، 80و 90را خلق كنــد با محدود كردن 
بســياري از ماجراها به يك مكان واحد، )خانه ايران/ فاطمه گودرزي( هم 
به خانه وجهي نمادين داده و آن را نشــانه وطن )مادر، مام وطن( گرفته و 
هم خود را از دردسرها و مشكالت ساخت سريالي درباره تهراني كه ديگر 
وجود ندارد، آسوده كرده است. گرگ و ميش، بيشــترين انرژي اش را از 
روابط شخصيت ها و به ويژه عشق ياسمن و حامد مي گيرد. به همين دليل 
تصويري تازه از تهران دهه60 و 30سالي كه قصه در آن روايت مي شود به 
تماشاگرش نمي دهد. همه  چيز در طراحي مبلمان و وسايل خانه محدود 
شده اســت. چهره پردازي  جدي و تأثيرگذار نيست و گذر ايام را نمي توان 
در چهره بازيگران جوان ســريال ديد. گرگ و ميش، برخالف نمونه هايي 
همچون »وضعيت سفيد« )حميد نعمت اهلل( يا »مي خواهم زنده بمانم« 
)شهرام شاه حسيني( تالشي براي بازنمايي دوران گذشته ندارد. اصراري 
براي اينكه الماني از تهران گذشته، نشــان بيننده اش بدهد و او را به وجد 
بياورد، ندارد. بيشتر لوكيشن هاي خارجي از تهران آن روزها، همان است 
كه بارها در سريال ها ديده ايم؛ خيابان هاي نزديك دانشگاه تهران و ميدان 
انقالب. كالس هاي دانشــگاه تهران و كوچه هــاي محله هايي كه هنوز از 
گزند ساختمان سازي  جان ســالم به در برده اند. اين ميزان از نماي بسته 
در فضاهاي خارجي، كسالت بار است. لوكيشن اصلي )خانه مادر( يكي از 

بهترين ساختمان هاي باقيمانده از گذشته است كه در تعدادي از سريال  ها 
و فيلم ها ديده ايم. اســعديان آن را درســت انتخاب و از آن هوشمندانه 
استفاده كرده است. تغيير و تحول دوران را مي شود در وسايل خانه مادر و 
حتي آشپزخانه او ديد. گرگ و ميش به سبك سريال هاي محصول تركيه 
تالش كرده زندگي يك شخصيت را از جواني تا ميانسالي به تصوير بكشد 
و در اين مسير، تعداد زيادي رابطه عاشقانه چاشني قصه كرده است. از اين 
منظر، سريال در جذب مخاطب موفق بوده. اما حتي اگر همه حوادثي كه 
بر خانواده رفت، در يك دهه روايت مي شد تفاوت زيادي نداشت. جز بخش 
جنگ و شهادت احسان برادر بزرگ خانواده و رازميك )هم محلي ارمني( 

بقيه داستان ها و قصه هاي فرعي، رنگ و بويي از دهه60 نداشتند.

 
   كمدي جنگي »ضد گلوله« دومين ســاخته 
مصطفي كيايي، توليد سال 1390 و از نخستين 
فيلم هاي دهه90 اســت كه به تبع جنگي بودن 
داستانش را در دهه60 روايت مي كند  . فيلم در خط 
داستاني و موقعيت ها يادآور »ليلي با من است« 
و »اخراجي ها« هم اســت ولي درنهايت مي تواند 
بناي مستقل خود را شكل بدهد و لحن صميمي 
و پرداخت ساده و مؤثر كارگردان هم به ياري اثر 
آمده اســت.  ضد گلوله در بخش هاي شهري اش، 
نسبت به فيلم هايي كه در ســال هاي بعد درباره 
دهه60 ساخته شد، كمي خام دستانه است ولي در 
عوض فيلمساز تا حدودي موفق مي شود اتمسفر 
خاص دهه60 را در اثرش متبلور ســازد. سليم با 
بازي مهدي هاشمي به عنوان فروشنده نوارهاي 
غيرمجاز )كه از مشــاغل ظاهراً كاذب اما بسيار 
متداول دهه60 بــود( در موقعيتي قرار مي گيرد 
كه ســر از جبهه درآورد. فيلم در طراحي لباس و 

صحنه معمولي و متوسط است و قصه حضور فردي 
بي ربط با جنگ در جبهه هم تكراري است و يادآور 
كمدي هاي تبريزي و ده نمكــي.  در عوض، فيلم 
به عنوان يكي از آغازگران آثار دهه60، هيچ مسئله 
فرامتني را مورد توجه قرار نمي دهد و قرار نيست 
در فيلم حرف عجيب و غريبي زده شود. سادگي 
فيلم و پرهيزش از جلوه گري و خودنمايي كه شايد 
بخشــي اش هم محصول مناســبات توليد باشد 

)ضد گلوله فيلم ارگاني نيســت و محصول بخش 
خصوصي است( در نهايت به نفع فيلم كار مي كند. 
انتخاب شغل تكثير كننده و توزيع كننده نوارهايي 
كه در دهه60 مبتذل ناميده مي شد، به عنوان شغل 
كاراكتر اصلي هوشمندانه است و متحول نشدنش 
در انتهاي فيلم در زمان خودش نشانه اي از هوش 
و نكته ســنجي كيايي جوان را در ابتداي حضور 

حرفه اي اش در سينما به همراه داشت.

پيكان جوانان، كوپن، صف، جنگ و چند داستان ديگر 
  فيلم ها و سريال هاي اين سال ها چه تصويري از دهه 60  ارائه كرده اند؟

   وقتي وارد دهه70 شــديم به نظر مي رسيد كه 
همه دوست دارند به سرعت از بسياري از مصاديق و 
نشانه هاي دهه60، فاصله بگيرند. پايان جنگ و آغاز 
دوره موسوم به سازندگي و ورود به عصري كه قرار 
بود دستاوردش توسعه و پيشرفت باشد، همان فرج 
بعد از شدت بود . خداحافظي با كوپن، دفترچه بسيج 
اقتصادي، ممنوعيت ويدئو، محدوديت سرگرمي 
و  ... با شــعف و شــادماني همگاني صورت گرفت. 
دهه70 دهه اميد بود؛ اميد به پيشــرفت و توسعه. 

دهه80 كه از راه رسيد اين اميد با وجود شكست ها 
و يأس ها و ســرخوردگي ها، همچنان باقي بود . به 
اواخر دهه80 كه رسيديم، آن قدر از دهه60 گذشته 
بود كه بشــود از آن نوستالژي ســاخت. بچه هاي 
دهه60 حاال ســال هاي جواني شــان را پشت سر 
مي گذاشتند و به دهه90 كه رسيديم، شرايط آن قدر 
تغيير كرده بود كه به نظر مي رســيد حسرتخواري 
معمول براي گذشته، يكي از مصاديق مهمش را در 
دهه60 جست وجو مي كند؛ در سادگي و صفاي آن 

دوره كه هر نكته كوچكي مي توانست يك اتفاق مهم 
باشد. پخش سريال »وضعيت سفيد« به اين وضعيت 
دامن زد و در همين ســال ها دفترچه هاي مشــق 
دهه شصتي و ساندويچي دهه شصتي از راه رسيدند 
و بچه هاي ديروز و جوانان ســرخورده امروز، حتي 
برنامه كودك آن سال ها هم دلتنگ شدند. گذشت 
زمان و جادوي نوســتالژي انگار تمام حسرت ها و 
حرمان هاي آن دوره سخت را محو كرده بود و حاال 
همه دلتنگ دوران »آقاي حكايتي« و »هاچ زنبور 

عسل« بودند. تا چشــم به هم زديم تب نوستالژي 
دهه60 گسترش يافت و فيلم ها و سريال ها هم به آن 
پرداختند. در بيشتر اين محصوالت تصويري رؤيايي 
از اين دهه بازآفريني شــد كه برخاسته از همان 
گرايش متداول بزك كردن گذشته بود. اتفاقي كه 
بيشتر در سريال هاي تلويزيوني رخ داد و در سينما 
دو نوع مشــخص با محوريت دهه60 شكل گرفت: 
كمدي هاي اجتماعي دهه شصتي مثل »نهنگ عنبر« 
و تريلر هاي سياســي، امنيتي كه فيلم شاخصش 

»ماجراي نيمروز« بود. تصوير دهه60 در سينماي 
ايران اينگونه بازآفريني شد. در برخي از اين آثار 
بيش از آنكه روح دهه60 مورد توجه قرار گيرد بيشتر 
انرژي سازندگان به پوشاندن لوله هاي گاز شهري و 
رد نشدن پرايد از انتهاي كادر صرف شد. دهه  اي كه 
با پيكان جوانان، صف، كوپن و سريال »هزاردستان« 
و فيلم »تاراج« مصداق يافت. نوستالژي دهه60 در 
سينماي ايران اينگونه شكل گرفت و در مواردي با 

استقبال مخاطبان مواجه شد.

  دهه 60 براي مــا متولدين اين دهــه، فراتر از 
10سال است. طول اين سال ها با سال هاي دهه هاي 
ديگر تفاوتي ندارد اما عرض آن به قدري زياد بوده كه 
تمام ظرف خاطرات آنهايي كه در اين دهه زيسته اند 
را پر كرده است. شــايد حوصله دهه  هفتادي ها و 
هشتادي ها از شــنيدن خاطرات پرشــمار و مرور 
نوستالژيك روزهاي خاص آن دهه،  سر برود اما دهه 
پنجاهي ها و شصتي ها، هرگز بي احترامي به دهه60 

را برنمي تابند.
 سال هايي كه بيشــترين متولدين ايران را دارد، از 
قضا سخت ترين سال هاي پس از انقالب بوده است. 
جنگ را مي توان بزرگ ترين دليل براي كشدار شدن 
اين دهه دانست. سبك زندگي، حول جنگ شكل 
گرفته بود و از آنجا كه خوشبختانه در دهه هاي ديگر 
اين تجربه تكرار نشد، زندگي در آن سال ها يونيك و 

منحصر به فرد باقي مانده است. نسل هاي بعد بايد به 
ما حق بدهند كه حساب سال هاي خاص زندگي مان 
را بايد از بقيه ايام جدا كنيم. شــايد سؤالشان اين 
باشد كه چرا از آن ايام سخت به نيكي ياد مي كنيم و 
چرا دلمان براي آن روزها تنگ مي شود؟ حق دارند. 
سؤالشان كامال منطقي است. شايد احمقانه به نظر 
بيايد كه آدم دلش براي ايام ســخت تنگ شود اما 
نوســتالژي حكايت عجيبي دارد. احساس، با عقل 
كاري ندارد. خوشــي هاي اندك و ســرگرمي هاي 
كوچك در آن روزهاي سخت، معني بزرگي به خود 
گرفته بودند. همان خوشــي ها و سرگرمي ها حاال 
بسيار ناچيز به نظر مي آيند اما آن روزها حكم جواهر 
در انبار كاه را داشــتند. آنچنان مي درخشيدند كه 

تاللو آن همچنان در ذهن ها روشن مانده است.
نزديك ترين تصوير بــه آن روزهاي خاص را حميد 
نعمت اهلل در سريال »وضعيت سفيد« ساخته است. 
در انبوه فيلم ها و سريال هاي مربوط به آن دهه، فقط 

وضعيت سفيد دستمان را مي گيرد و مي برد به سي و 
چند سال قبل؛ آن هم بدون روتوش. خيلي از فيلم ها 
در انتخاب آكسسوار مربوط به دهه60 موفق بوده اند. 
ساخت دكور و درآوردن فضاهاي آشنا بدون كمترين 
خطا، تجربه شده اســت اما حس آدم هاي آن دهه، 
اعتقادات و روحياتشان، طرز فكر و دغدغه هايشان، 
تنوع نگاه ها و هدف مشتركشان، فقط در وضعيت 
سفيد، واقعي و عيني است. نعمت اهلل، هم با آكسسوار 
درست و صحنه آرايي دقيق در واقع نمايي موفق بوده 
و هم با شخصيت پردازي و درآوردن حس ها در روابط 

شخصيت ها به حقيقت دهه60 نزديك شده است.
ما دهه شصتي ها و البته نسل هاي قبلي ما قدر اين 

تصاوير را مي دانيم.
 اگر سريال هاي تاريخي با پروداكشن بزرگ در صدا 
و سيما پر سر و صدا مي شود، براي ما هم اين سريال 
صاحب شوكت و مكنت اســت؛ حتي اگر حقش ادا 

نشده باشد.

دهه60 در
فیلموسریال 

این شماره
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واقعيت تاريخ، واقعيت سينما
آيا نهنگ عنبر تصويري بي واسطه از دهه 60  بازتاب می دهد؟

شوخي با دهه60
»نهنگ عنبر2: سلكشن رؤيا« نسخه اي رنگ و رو رفته از قسمت اول فيلم سامان مقدم ازكار درآمد

تهران سال 60
»ماجراي نيمروز« رخدادهاي سياسي- امنيتي ابتداي دهه60 را به تصوير مي كشد

جفت شيش
»هزارپا«  متاثر از موجي است كه »نهنگ عنبر« ايجاد كرد 

خانواده اي شلوغ در زنجان دهه60
»آباجان« نمونه مثال زدني ناكامي در روايت متناسب يك دوران است

    پيــش از آنكــه بــه تصوير 
دهه 60 در فيلــم »نهنگ عنبر« 
)سامان مقدم، 1394( بپردازم، 
ناگزير از ذكر مقدمه اي هستم تا مبنايي براي بســط ايده خود فراهم سازم. 
فيلم هاي داستاني خوِد واقعيت نيستند، بازنمايي واقعيت هستند. بازنمايي، 
در خالصه ترين شكلش، سه تعريف دارد: شبيه چيزي بودن، جانشين چيزي 
بودن و نمايش چيزي براي بار دوم. هر يك از اين سه تعريف تا حدودي درباره 
فيلم صدق مي كند: فيلم شبيه واقعيت اســت، اما خود واقعيت نيست. فيلم 
جانشين و بدل واقعيت است، اصل نيســت، هرچند مي تواند اصالت داشته 
باشد. فيلم بازنمايش واقعيت اســت؛ به عبارتي، واقعيتي ثانويه است كه اين 
ثنويت دال بر بي اعتباري آن نيست و گاه اين واقعيت ثانويه مي تواند واقعيِت 
مرجع را محو كند و به جاي آن در جايگاه واقعيت مرجع بنشيند. بر اين اساس، 
مي شود فيلم داستاني را سندي از گذشته قلمداد كرد؟ مي توان فيلم داستاني 
را به شهادت درباره گذشــته فراخواند؟ مارك فِرو در كتاب »سينما و تاريخ« 
)ترجمه محمد تهامي نژاد، انتشارات علمي و فرهنگي( در فصل دوم مي نويسد: 
»راحت مي شود فكر كرد كه فيلم براي ارائه واقعيت گذشته مناسب نيست و 
در بهترين حالتش، گواهي و شهادتي ارزشمند از زمان حال فراهم مي آورد؛ يا 
اينكه صرف نظر از مستندها و فيلم هاي خبري، واقعيتي بيشتر از رمان ندارد«. 
فيلم هايي كه درباره تاريخي از گذشته دور يا نزديك ساخته شده اند، فارغ از 
اينكه چقدر واقعيت آن مقطع تاريخي را وفادارانه به تصوير كشيده اند، سندي 
تاريخي از زمان ساخت خودشان هستند. فيلمي درباره نبرد گالدياتورها چقدر 
درباره امپراتوري روم است و چقدر درباره تنش هاي سياسي روز؟ فيلمي درباره 
نبردهاي تاريخي و جنگجويان اسطوره اي چقدر از تاريخ مايه مي گيرد و چقدر 
بازتاب دهنده گفتمان هاي روز جامعه اســت؟ خوانش سينمايي تاريخ چقدر 
به تاريخ مرتبط است و چقدر با ســينما پيوند دارد؟ خوانش تاريخي سينما 
چقدر از واقعيت هاي تاريخي رويدادها پرده برمي گيرد و چقدر به رؤياگون و 
تخيلي شدن تاريخ )رؤيا و تخيل هر دو به عنوان ويژگي هايي سينمايي شناخته 
مي شوند( دامن مي زند؟ تاريخ مدعي واقعيت است، واقعيتي بي كم و كاست 
از آنچه در گذشته رخ داده. اما ســينما بازنمايي واقعيت است. اغلب، واقعيت 

سينما مورد تشكيك قرار مي گيرد، اما واقعيت تاريخـ  هرقدر سست و كم مايهـ  
به عنوان تنها روايت متقن از واقعيت پذيرفته مي شود. سينما و تاريخ در گذرگاه 
واقعيت با هم مالقات مي كنند و گاه هر دو به يك مسير و گاه هر يك به راه خود 
مي روند. حال پرسش اينجاســت كه اين واقعيت، واقعيتي از گذشته است يا 
واقعيتي از اكنون؟ بياييد اين پرسش را درباره فيلم »نهنگ عنبر« مطرح كنيم: 
اين فيلم تصويري بي واسطه از دهه 60 قرن چهاردهم هجري خورشيدي ايران 
است يا بازنمايي اي است كه نگرش فيلمسازـ  و البته سينماي دولتي ايرانـ  را 
در دهه 90 به دهه 60 بازتاب مي دهد؟ هنگامي كه به ارژنگ صنوبر، شخصيت 
اصلي فيلم، نگاه مي كنيم، يكي از جوانان دهه 60 را مي بينيم كه اين دهه را 
زندگي كرده يا كليشه اي را بازمي شناســيم كه طي سال هاي سال به دست 
رسانه ها از جوانان ذكور دهه 60 برساخته شده اســت؟ آنچه از وقايعي مثل 
ممنوعيت ويدئو، برخورد كميته با سر و ظاهر جوانان، رابطه دختران و پسران، 
مهاجرت، جنگ و... در فيلم مي بينيم حاصل واقعيت تاريخي است يا واقعيت 
رسانه ايـ  ســينمايي؟ در نهنگ عنبر تاريخ به داد سينما مي رسد و گيشه را 
نجات مي دهد يا سينما تاريخ را جرح و تعديل مي كند و تصويري تلطيف شده 
و قلب شده از آن ارائه مي دهد؟ پاســخ به اين پرسش ها ما را در درك واقعيت 

تصوير دهه 60 در فيلم نهنگ عنبر ياري مي كند.

   بعد از موفقيت فيلم نهنگ عنبر طبيعي 
بود كه قســمت دوم هم از راه برسد و مطابق 
معمول قسمت دوم با شــتاب بيشتر و دقت 
كمتر ساخته شود. نهنگ عنبر2: سلكشــن رؤيا در گذشته و حال در نوسان 
است و البته بيشتر بار شوخي ها و موقعيت هاي كمدي مربوط به قسمت هايي 
است كه ماجراهايش در دهه60 مي گذرد. سكانس معروف رفتن ارژنگ و رؤيا 
و بقيه رفقا به پارك و كليپ موزيكال فيلم به عنوان فصل هايي كه بيشترين 
انرژي شان را از نشانه هاي دهه شصتي مي گرفتند، كار را براي سازندگان فيلم 
درآوردند. مثل قسمت اول، در اينجا هم با محدوديت هاي اجتماعي دهه60 
شوخي شده بود. رضا عطاران هم به عنوان جوان شوخ و شنگ وظيفه خنداندن 

تماشاگر را عهده دار شده بود.
 فيلم در عين اينكه لحن طنزآميــزش را حفظ مي كرد و تصويري انتقادي از 
گذشته به نمايش مي گذاشت ولي بيش از هر چيز اين حال و هواي نوستالژيك 
بود كه بر هر نكته و انتقاد تلويحي غلبه مي كرد. آنچه واضح به نظر مي رسيد 

سطح پايين فيلم نسبت به نهنگ عنبر يك بود . هرچند كه تماشاگران بيشتر 
از قسمت اول از آن استقبال كردند.

   وقايع سال60 گرچه در فيلم ها و سريال هايي 
در كانون توجه فيلمســازان قرار گرفته بود ولي 
اين فيلم ماجراي نيمروز بود كه در ميانه دهه90، 
نوعي از تريلرهاي سياسي را در سينماي ايران باب كرد. آنچه به موفقيت ماجراي 
نيمروز ياري رســاند، يافتن ابزارهاي بياني تازه )و كمتر تجربه شده در سينماي 
ايران( و توجه به جزئياتي بود كه به تصاوير كيفيتي متفاوت مي بخشيد. از همان 
شروع فيلم و ســكانس تجمع و شورش مســلحانه گروهك منافقين در ميدان 
فردوسي، مهارت فيلمســاز در باور پذيركردن فضا به چشم آمد. جنس تصاوير و 
طراحي صحنه و نحوه دكوپاژ و مونتاژ، گويي تماشــاگر را با تصاويري مستند از 
سال خونبار 60 مواجه مي كرد. تهران فيلم ماجراي نيمروز، تهران ملتهبي است 
كه به صحنه درگيري هاي مسلحانه و ترورها تبديل شده است. مهارت سازندگان 
ماجراي نيمروز در بازآفريني تهران سال60 به چشم آمد و تمركز بر فعاليت گروه 
نيروهاي امنيتي كه در جست وجوي موسي خياباني هستند، هيجاني آفريد كه 
براي تماشاگر باورپذير و جذاب بود. دقت در جزئيات و جنس تصاوير در ماجراي 

نيمروز الگويي شد براي ديگر فيلم هاي مشابهي كه در سال هاي بعد از راه رسيدند 
ولي آن مهارت حرفه اي به ندرت در فيلمي ديگر تكرار شد.

   زمان: دهــه60، ژانر: كمدي، ســتاره: رضا 
عطاران. اين مثلث در نيمــه دوم دهه90 دوبار 
با نهنگ عنبر1 و نهنگ عنبر2 جواب داده بود و 
با اضافه شدن جواد عزتي، فيلم صاحب ارزش افزوده اي هم براي جذب تماشاگر 
شده بود. نتيجه اينكه هزارپا پرفروش ترين فيلم سينماي ايران در دهه90 شد و 
ركورد گيشه را جابه جا كرد . همه اهميت هزارپا هم به همين مسئله بازمي گردد  . 
فيلمي كه به رسم روز با يكي دو صحنه موزيكال و چند شوخي منشوري، كار را در 
مي آورد. زوج رضا عطاران و جواد عزتي در مجموع بامزه اند و سعيد اميرسليماني 
هم حضوري غافلگير كننده در فيلم دارد ولي فيلمنامه به هم ريخته و نامنسجم 
باعث مي شــود كه درنهايت عطاران و عزتي كل بار فيلم را بر دوش بكشــند و 
كمدي ساز متبحري چون ابوالحســن داوودي كه فيلم درجه يكي چون »نان، 
عشق و موتور هزار« را در كارنامه دارد، كامال جذب فضاي نهنگ عنبري قرار گيرد. 
فيلم با شوخي هايش حتي برخي مفاهيم و ارزش هاي دورانش )دهه60( را هم به 
شوخي مي گيرد و جز در يكي دو سكانس بامزه با بازي سعيد اميرسليماني و تكيه 

بر محبوبيت عطاران و عزتي، حرف چندانــي براي گفتن ندارد. به نوعي مي توان 
گفت هزارپا در اكران شيش آورد و به لحاظ ريالي عنوان پرفروش ترين فيلم تاريخ 

سينماي ايران را هم از آن خود كرد.

   در دهه90 وقتي پرداختن به دهه60 در فيلم ها 
و سريال ها گل كرد، عده اي از فيلمسازان در پي 
اين موج به راه افتادند و به صورتي شتابزده روايتي 
از دهه60 ارائه دادند. يكي از اين فيلم هاي شكست خورده، »آباجان« ساخته هاتف 
عليمرداني است. البته فيلم از يك جهت اثر متمايزي است. درحالي كه بيشتر فيلم ها 
و سريال هاي دهه شصتي، ماجراهايشان در تهران رخ مي دهد، در آباجان فيلمساز 
شهر زنجان را به عنوان محل رخدادهاي فيلمش انتخاب كرده است. البته اين طور كه 
كارگردان گفته دليل اصلي انتخاب زنجان، پيدانشدن لوكيشن مناسب )به خصوص 
لوكيشن خانه اي قديمي كه مهم ترين لوكيشن فيلم است و فيلمساز قصد نداشته 
سراغ لوكيشن هاي تكراري پايتخت برود( بود. اين مسئله كه در مرحله پيش توليد 
رخ داده خواه ناخواه لحني شهرستاني به فيلم آباجان بخشيده و همين نقطه تمايز 
اثر با توليدات مشابه است. آباجان نه روايت منسجمي از يك خانواده زنجاني ارائه 
مي دهد و نه مشحون از روح دهه60 است. فقدان نگاه شخصي و ذوق زدگي همراه با 
شتاب در گنجاندن موقعيت هايي كه قرار است از يك بستر زماني مشخص )دهه60( 

خلق شوند، باعث شده فيلم دچار آشفتگي و بالتكليفي شود. جمله مشهور مسعود 
فراستي توصيف حال آباجان است: »فيلم نه قصه زمان را مي گويد و نه قصه مكان را.« 

اين تهران باورپذير
دهه شصتي كه در »مي خواهم زنده بمانم« ديديم

آنچه از نخستين قسمت سريال »مي خواهم زنده 
بمانم« )شهرام شاه حسيني( توجه مخاطب را جلب 
مي كند، فضاســازي و تصويري است كه از تهران 
ارائه مي دهد. قصه سريال، هنوز در قسمت اول راه 
نيفتاده است، پس تماشاگر نمي داند در ادامه قرار 
است با چه درام نفسگيري روبه رو شود. آنچه مهم 
است و باعث مي شود مي خواهم... متفاوت به نظر 
برســد فضاســازي، لباس ها و طراحي صحنه اي 
است كه براي تماشــاگرش، تهران اواخر دهه60 
و اوايل دهه70 را زنده و باور پذير مي كند. سريال 
با سكانسي آغاز مي شود كه نادر )پدرام شريفي( و 
هما )سحر دولتشاهي( دراتومبيلشان مسائلي را با 
هم چك مي كنند كه اگر توســط مأموران كميته 
بازداشت شدند بتوانند خود را به عنوان زن و شوهر 
معرفي كنند. كميته، يكــي از نمادهاي دهه 60 
اســت؛ پديده اي كه در كمدي »نهنگ عنبر« هم 
سامان مقدم با آن شوخي كرده بود. در سكانسي 
از آن كمدي پرفروش، زوج ارژنگ )رضا عطاران( 
و رؤيا )مهناز افشار( توسط مأمور كميته سؤال پيچ 

شدند و خود را به عنوان نامزد معرفي كردند.
طراحــي لباس هــا و مغازه هــا در مي خواهم... 
تداعي كننده آن سال هاســت. روسري هاي هما، 
كت نادر و لباس هاي هما در خانه شبيه آن دوره 
اســت. كافه اي كه زوج عاشــق فيلم در آن قرار 
مي گذارند، هم از نماي بيرونــي و هم در داخل 
)صندلي و ميزها( شــبيه دهه60 است. برخالف 
اغلب ســريال هايي كه دهه60 را نشان مي دهند 
همه  چيز در يك خانه )لوكيشن( تمام نمي شود. 
دوربيــن در مي خواهم زنده بمانم بــه بيرون از 
عمارت هاي كوچك و بزرگ قصه سر مي زند؛ در 
خيابان هايي كه ردي از امروز و تحوالت گسترده 
شهرسازي و برج ســازي  در آن نمي توان يافت. 

مغازه عتيقه فروشي كه نادر از آن براي هما هديه 
مي خرد، كامال از دهه60 آمده اســت. آپارتمان 
ســاده نادر و انبــوه كتاب هايــش تداعي كننده 
روزگار سپري شده اســت. يكي از جذابيت هاي 
طراحي صحنه و لباس در مي خواهم زنده بمانم 
توجه به جزئيات اســت. لباس هــاي كاوه )علي 
شادمان( به عنوان يك جوان امروزي در آن سال ها 
و نوع پوشــش، آرايش و لباس هاي شيوا )آناهيتا 
درگاهي( هم از او در مقايسه با هما و زهره )آزاده 
صمدي( زني مدرن و خاص و تا اندازه اي فم فتال 
مي سازد. بخشي از درونمايه قصه مي خواهم زنده 
بمانم درباره آغاز دوران سازندگي و فاصله گرفتن 
جامعه از آرمان هاي انقالب به بهانه توسعه است. 
امير شــايگان در بياباني وســيع با بهمن دشتي 
)مهران احمدي( قــرار مي گذارد؛ محوطه اي كه 
قرار است در دوران سازندگي، آباد و محلي براي 
پولسازي و كسب قدرت باشد. حتي اين لوكيشن 
وســيع ظاهرا ســاده هم هويت دارد و مي تواند 
بخشي از غرب يا شمال شــرق تهران باشد كه از 
اواخر دهه 60 و اوايل دهه70، آباد شــد و اكنون 

بخشي پرجمعيت از شهر است.
شخصيت ها در تهران پرسه مي زنند. هما و نادر، 
در كوچه هاي دلباز شهر به مالقات هم مي روند؛ 
تهران جوي هاي تميز پرآب و درخت هاي قديمي. 
در همين تهــران و در خانه هاي كوچك و بزرگ 
ضيافت هايي با حال وهواي آن دوره برپا مي شود. 
تولد پــدر )بابــك كريمي( موســيقي اي كه در 
مراسم پخش مي شــود، دوربين فيلمبرداري و 
لباس خانم ها، مانتوهاي اپــل دار و بلند، يادآور 
آن روزهاســت؛ يادآور مهماني هــاي خانوادگي 
با چاشــني رقص و موســيقي لس آنجلســي. 
تهــران دهــه 60 در تنهايــي و هجــران هم با 
شخصيت هاســت؛ وقتي هما تنهــا و ويران در 
شهر قدم مي زند يا كاوه در همين شهر درندشت 

به دنبال سرپناه مي گردد.
مي خواهم زنده بمانم، قصه شخصيت هاســت؛ 
قصه ديوي كه عاشق دلبر مي شود. قصه معلمي 
خودويرانگر، اما بيش از همه اينها قصه شــهري 
است كه زير پوست آن هيوالهايي زندگي مي كنند 

كه براي بقا، عشق را به مسلخ مي برند.

 دهه 60 در يك كپسول
سكانس افتتاحيه بمب يك عاشقانه؛ تصويری اسنادی از يك دوران است

بمب، يك عاشقانه اســت كه با تصوير سايه زني 
افتاده روي شيشه مات پنجره خانه اي با آجرهاي 
نارنجي شروع مي شود. زن از پله ها پايين مي آيد. 
از در داروخانه خارج مي شــود و قدم به خيابان 
مي گذارد. از كنار سنگر ساخته شده با كيسه هاي 
شــن مي گذرد، از كنــار چســب هاي پهني كه 
ضربدري روي شيشه هاي ابزارفروشي چسبانده 
شده اند، ميوه فروشــي با جعبه هاي چوبي چيده 

شده در پياده رو، آن طرف تر، جعبه هاي زردرنگ 
نوشابه، سنگر با كيسه هاي شني در مقابل پناهگاه 
حمله هاي هوايي عراق، زن از كنار جدول ســياه 
و ســفيد خيابان، تنگ ماهي هاي چيده شــده 
روي هم مي گذرد.  تاكسي نارنجي پيكان، ژيان 
و ميني بــوس از خيابان عبور مي كنند. شــاگرد 
جگركي در پياده رو جگرها را با بادبزن حصيري باد 
مي زند. زن عرض خيابان را قدم مي زند، آن سوي 
خيابان، بچه ها در چرخ و فلك سيار مي چرخند، 
باجه زردرنگ تلفن عمومي، چسب هاي ضربدري 
روي شيشه هاي گل فروشي، گاري باقالي پخته، 

نوازنده دوره گرد، آكاردئون مي نــوازد، مردي از 
دوچرخه لحاف دوزي پياده مي شود... لبوي داغ 
روي گالري، پنچرگيري در پياده رو و صف كشيدن 
براي فالوده بهشــت، يك پيكر لت و پار شده را با 
برانكارد از صحنه بيرون مي برند. نام نويســنده و 
كارگردان روي تصوير مات حياط مدرســه: پيام 
معادي. صداي گوشــخراش زنگ مدرسه روي 
همهمه بچه ها بلند مي شود. شير آبخوري چكه 
مي كند، پرچم ايران باال مــي رود. براي خالصه 
كردن تمام دهــه60 در ويدئويي چند دقيقه اي، 
شروع »بمب، يك عاشقانه« بهترين گزينه است.
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این شماره

بدون تاريخ، بدون امضا 
چــگونـــه از مصائـب دهه 60 نوستالـژی خلق شد؟

   دهه60. دهه اول انقالب، دهه  آرمان و عقيده، دهه دفاع مقدس، دهه حكمراني نگاه ارزشي و همه آنچه آرمان هاي انقالب اسالمي خوانده مي شد 
با مهم ترين رخدادهاي سياسي و بيشترين تحوالت اجتماعي نسبت به دهه هاي40 و 50، چه ويژگي هايي داشت و چگونه در سينما و تلويزيون تبديل 
به نوستالژي شد ؟ به عنوان يك متولد دهه50 كه كودكي و نوجواني ام را در دهه60 سپري كرده ام، تبديل شدن برخي از مصاديق دهه60 مثل صف، 
كوپن و موشك باران شهرها به پديده هايي نوستالژيك كمي غريب اما قابل درك است. غريب است چون دشواري ها و محدوديت ها و معذوريت هاي 
اين دهه هرچه بود شيرين نبود كه بابت غيبتش بشود حسرت خواري كرد. )درحالي كه طبقه متوسط در همان مقطع زماني نوستالژي دهه هاي40 و 
50 را داشت و از طريق تماشاي فيلمفارسي به اين نياز پاسخ مي داد(. از طرف ديگر نوستالژيك شدن دهه60 قابل درك است چون هر آنچه تبديل 
به گذشته مي شود، وقتي از بســتر امروز به آن نگاه كنيم احتماال با »يادش به خير« و »عجب دوراني بود« توصيف مي شود. در سرزميني كه همه 
نسل ها خودشان را نسل سوخته مي دانند، گذشته با همه مصايب و گرفتاري هايش مي تواند رؤيايي باشد؛ به خصوص اگر دوران كودكي و نوجواني در 

آن دوران سپري شده باشد و يا جواني پشت سر گذاشته شده در اين سال ها بعد از بحران معمول و متداول ميانسالي، كاركردي نوستالژيك بيابد.

سعيد مروتي 
روزنامه نگار

   دهه60 از نگاه حاكمیت مي تواند دهه غبطه برانگیزی باشد؛ دهه اي 
كه شكاف هاي اجتماعي مثل امروز پررنگ نبود. دهه اي كه رسانه در آن 

روزنامه هاي كیهان و اطالعات و اخبار راديو و تلويزيون بود. 
دهه اي كه اين میزان اعتراض به وضع موجود عمومیت نداشت.  رسیدن 
به جامعه يكدســت و همگون دهه اول انقالب به مانند الگويي مطلوب 
به كوشش هايي براي بازتولید مناســبات دهه60، بازآفريني اين دهه 
در قالب فیلم و ســريال، از اين منظر مفهوم يافت و يكي از نخستین و 
مهم ترين محصوالتش هم »وضعیت سفید« بود. دقت در جزئیات و تبحر 
در نمايش نشانه ها و عناصري از دهه60 كه خاطره جمعي همه كساني 
اســت كه اين دوران را تجربه كرده اند در نهايت به تصويري مطلوب و 

نوستالژيك منجر شد. 
محدوديت هاي دهه60 از چیزهايي خاطره جمعي مي ســاخت كه در 
شــرايط عادي بعید بود به چنین اتفاقي منجر شــود. وقتي تلويزيون 
در طول هفته فقط 2فیلم ســینمايي پخش مي كرد، طبیعي بود فیلم 
پخش شده در عصر جمعه از شبكه يك، سوژه گفت وگوي دانش آموزان 
در صف هاي صبحگاه صبح شــنبه باشــد. محدوديت، خاطره جمعي 
مي ســاخت چون همین بود و چیز ديگري نبود. حتــي در آنچه وراي 
فرهنگ رسمي هم جريان داشــت و با پديده اي مثل ويدئو امكان نمود 
مي يافت هم باز گل كردن پديده ها كه مي توانســت راكي )اســتالونه(، 
فرانكي)ژان كلود ون دم( میان پسربچه ها و خواندن رمان هاي عاشقانه 
توســط دختران باشــد، محدوديت منابع، خودش ســلیقه و خاطره 

مي ساخت.

   آنچه فرهنگ رســمي از دهه60 نمايش مي داد و البته مورد تأيید 
طیف هاي مختلفي از جامعه قرار داشــت و همه آن روايت ها از حماسه 
و مقاومت و شــهادت و ايثار و در صحنه ماندن و نام پرافتخار شهدايي 
كه ابتدا بر حجله ها و بعد بر سر در كوچه و خیابان ها حك مي شد، همه 
آن خرده روايت ها از ايستادن در صف و داستان كوپن و دفترچه بسیج 
اقتصادي و فرهنگ قناعت و گذشــت بخشي از تاريخ اين دهه هستند. 
تب انقالب هنوز داغ بود كه جنگ شروع شد و ايستادن در برابر دشمن 
داخلي )گروهك ها( و خارجي )رژيم بعث عراق( با آرمان خواهي پیوند 
يافت و ساده زيستي و پرهیز از هر آنچه بعدها به عنوان ضروريات زندگي 
به رسمیت شــناخته شــد، ولي آن زمان تجمل گرايي دانسته مي شد، 
حال و هوايي را ساخت كه تكرارش حاال براي عده اي آرزوست. سريال 
»وضعیت سفید« باز تولید مفاهیم، نشانه ها و عناصر دوراني است كه با 
تكیه بر جزئیات در بازآفريني و جادوي خاطره جمعي، كار را در مي آورد 
و از دشواري هاي زيستن شــهروندان در ســال هاي جنگ نوستالژي 
مي سازد. وضعیت سفید به جاي داستان، شخصیت دارد و شخصیت ها 
در موقعیت هاي دهه شصتي، انگار آلبوم خاطره انگیز مخاطبان را ورق 
مي زنند. سريال توصیف دهه60 از منظر يك نوجوان است  و نه نخستین 
مجموعه تلويزيون درباره اين دهه بود و نه آخرين آنها كه اتفاقا در اين 
سال ها سريال هاي فراواني ساخته شده كه  داستانشان در بستر دهه60 
روايت مي شد . آنچه وضعیت سفید را به توفیق رساند غلبه نوستالژي و 
خاطره جمعي بر داستان بود  . نعمت اهلل از محدوديت ها و مصايب دهه60 
به عنوان مصالح سريال استفاده و آن را با شــیريني روايت كرد؛  شبیه 
خاطرات به جا مانده از دوران مدرسه و ســربازي كه در گذر زمان انگار 

زهرش گرفته مي شود.
و اين ديگر تاريخ نیســت بازنمايي نوســتالژيك تاريخ است كه از دل 
جزئیات به وجود مي آيد ولي همه آنچه گذشته را در كانون توجهش قرار 
نمي دهد و در عوض تماشاي دسته جمعي سريال »هزار دستان« در شب 
عید سال موشك باران تهران و حفظ بودن ديالوگ هاي فیلم »تاراج« را 
با انبوهي نكته ريزبینانه كه فقط در گوشــه ذهن كساني زنده است كه 
آن دوران را ديده اند، مي ســازد؛ كاري كه تقريبا هیچ كدام از رهروان و 
مقلدان وضعیت سفید موفق به تكرارش نشدند. اينكه اين تصوير رؤيايي 
و شــیرين به روح دهه60 وفادار اســت يا نه و از توصیف جزئیات فراتر 
هم مي رود براي ستايشگران وضعیت سفید اهمیتي نداشت. بازنمايي 
دهه60 با وفاداري به فرهنگ رسمي گرچه تداوم يافت ولي موفقیتي از 

جنس سريال نعمت اهلل در هیچ مجموعه اي تكرار نشد.

   جنگ به عنوان مهم ترين رخداد دهه60 در فیلم ها و ســريال هاي زيادي در كانون توجه فیلمسازان قرار گرفته است. فیلم جنگي 
بخشي از تصوير تكثیر شده دهه 60 است كه رخداد دفاع مقدس را در بستر جبهه و خط مقدم و سلحشوري رزمندگان روايت مي كند  . 
اين روايت مسلط و مكرر با همه خوانش هاي متفاوت از جنگ و آدم هاي درگیرش، در نهايت در چند قالب مشخص دسته بندي مي شود 
و زير مجموعه ژانر جنگي قرار مي گیرد. در روايت پشت جبهه باز ما يك روايت رســمي داريم و كنارش نگاه انتقادي به پديده جنگ و 
تأثیرش بر شهروندان دهه60؛ »بمب: يك عاشقانه« پیمان معادي اين تصوير را مي سازد و به جزئیاتي اشاره دارد كه سینماي ايران قباًل 
خیلي نخواسته يا نتوانسته بود به آن نزديك شود. فیلم سرماي روابط زوج جوان را كنار مدرسه اي شلوغ قرار مي دهد و در نوسان بین 
جديت و افسردگي و طنز و كنايه به تصويري از دهه60 مي رسد كه مطلوب نگاه رسمي نیست. درگیري طبقه متوسط شهري با پديده 
جنگ با خط ملودرام فیلم و رابطه سرد پیمان معادي و لیال حاتمي، نوعي افسردگي دهه شصتي را هم بازتاب مي دهد كه نمونه هايش 

را در ادبیات معاصر بیشتر ديده ايم تا سینما.

   وقايع سال پرحادثه60 در بستري كه مشحون از نگاهي ايدئولوژيك است، بعد از شكست نمونه هايي چون »ماهي 
سیاه كوچولو« )مجید اسماعیلي( كه فاقد تعین و ناتوان از نمايش رخداد بود يا »امكان مینا« )كمال تبريزي( كه فاقد 
لحن متناسب و روايت باورپذير بود، دشواري هاي بازنمايي دهه60 را هم نمايان مي كردند؛ همچنان كه سريال هاي 
تلويزيوني با موضوعات مشابه، بیشتر درگیر آكسســوار صحنه بودند تا ورود به عمق ماجرايي كه سال هاي ابتدايي 
دهه60 را از خود متاثر كرد. در اين مدل تصوير سیاسي و ايدئولوژيك از دهه 60، »ماجراي نیمروز« )محمد حسین 
مهدويان( سرآمد است  ؛ تريلري كه بخشي از ماجراي ســال60 را روايت مي كند و تمركزش بر ماجراي گیر انداختن 
موسي خیاباني، مرد شماره دو سازمان در بهمن سال 60 است و به ندرت تمركزش بر هدفي كه تعیین كرده را از دست 
مي دهد. ماجراي نیمروز، نوعي زيبايي شناسي براي خلق حال و هواي دهه شصتي پیشنهاد مي دهد كه از جنس نگاتیوها 
و گرين دار بودنشان شروع مي شود و به دوربین روي دست و نماهايي كه التهاب در آنها موج مي زند، ختم مي شود. فیلم، 
بیشتر دستاوردهايش را در تكنیك جست وجو مي كند و مي كوشد براي بیان مفاهیم ايدئولوژيك مطلوب، راه حل هاي 
بیانگر سینمايي بیابد . محدوديت تعريف شده براي فیلمساز تا حدودي به نفع فیلم تمام مي شود و ماجراي نیمروز بخشي 
از فضاي هولناك خیابان هاي تهران سال60 را به نمايش مي گذارد؛ تهراني كه بازآفريني اش در فیلم باورپذير از كار 
درآمده است. محدوديت تعريف شده براي فیلمساز و حیطه اي كه فیلم امكان ورود به آن را دارد با تمركز بر فضاسازي 
و خلق حال و هوا، قرار است به تصاوير، كیفیتي اسنادي ببخشد. ماجراي نیمروز، نخستین فیلم امنیتي دهه شصتي 
سینماي ايران نیست ولي توفیق فیلم در جشنواره فیلم فجر و همراهي بخشي از منتقدان كه معموال استقبالي از آثاري 
كه مهدويان نمايندگي اش مي كند به عمل نمي آورند، باعث مي شود موجي از آثار مشابه با محوريت رخدادهاي سیاسي 
دهه60 به راه بیفتد . ماجراي نیمروز: رد خون ساخته مهدويان ادامه داستان را در سال 6۷ پي مي گیرد و با پروداكشن 
عظیم تر و بلند پروازي و البته شتاب بیشتر مي خواهد موفقیت قسمت اول را تكرار كند. در فیلمي چون »لباس شخصي« 
به كارگرداني امیر عباس ربیعي دستگیري عوامل حزب توده در سال 62 به عنوان يكي از رخدادهاي مهم سیاسي - 
امنیتي دهه60 كه سینماي ايران سراغش نرفته بود، دستمايه قرار مي گیرد؛ فیلمي كه مشخصا در پي تكرار الگوي ماجرا 
نیمروز است. فیلم هاي امنیتي دهه شصتي كه بیشترشان در نیمه دوم دهه90 ساخته شدند، با خود باري ايدئولوژيك 

به همراه دارند كه قرار است در قالب تريلر تماشاگران را با بخشي از تاريخ معاصر آشنا كنند.

   اما پرداختن به دهه60 به عنوان پديده اي نوستالژيك 
و مفرح و با مناســبات تولید بخــش خصوصي و بدون 
وابســتگي به دوگانه فیلم ارگاني و فیلم روشنفكري، با 
» نهنگ عنبر« به كارگرداني ســامان مقدم شروع شد. 
در نهنگ عنبر دهه60ســتايش نمي شــود و ورود به 
اين دوران بهانــه اي براي بیان مضامیــن ايدئولوژيك 
يا مفاهیم روشنفكري نیســت. فیلم با محدوديت هاي 
اجتماعي دهه60 كار مي كند و با انتخاب لحن طنزآمیز 
مي تواند هم تصويري از آن سال ها بسازد و هم ماجراي 
مردم معمولي و شــهرونداني كه دنبــال زندگي عادي 
و دلمشــغولي هايي دور از فضاي مسلط دهه60 بودند 
را روايت كند  . براي تماشــاگري كه اشراف چنداني به 
حال و هواي دهه60 ندارد و فاقد تجربه زيستي در اين 
دوران اســت هم نهنگ عنبر يك كمدي بامزه اســت. 
موفقیت تجاري نهنگ عنبر به تداوم تولید كمدي هاي 
دهه شصتي با بازي رضا عطاران انجامید. »نهنگ عنبر: 
سلكشن رويا« ادامه ماجراهاي ارژنگ صنوبر )عطاران( 
با قصه اي كمرنگ تر از قســمت اول و تكیه بیشــتر به 
چند موقعیت كمدي است كه بقیه فیلم به نوعي حكم 
پاساژهايي طوالني بر اين صحنه ها را دارد. ساخته شدن 
»هزار پا« )ابوالحسن داوودي( و اســتقبال فوق العاده 
تماشاگران از فیلم كه آن را به پرفروش ترين اثر سینماي 
پس از انقالب و يكي از پرتماشــاگرترين فیلم هاي اين 
ســال ها تبديل كرد نشــان داد كمدي دهه شصتي با 
بازي عطاران مي تواند در گیشــه مثل معدن طال عمل 
كند . شــوخي هاي فیلم با مفاهیم جــدي آنقدر مفرح 
نبود كه ارجاعاتش به خالف هاي دهه شــصتي. در اين 
مدل از كمدي ها بســیاري از لحظــات طنز آمیز از دل 
موقعیت هايي ساخته مي شوند كه در دهه60، باعث رنج 
و عذاب شهروندان بودند. تماشاگران دهه90 به چیزهايي 
مي خنديدنــد كه در دهه60 جزو مصايب شــهروندان 

محسوب مي شدند.

   شــبكه نمايش خانگي به عنوان رســانه اي كه هم 
از تلويزيون و هم از سینما دســت بازتري داشته است، 
بیشــتر يا با قصه هاي روز كار كرده يا در فضاي تاريخي 
قرار گرفته است. بین اين ســريال ها »مي خواهم زنده 
بمانم« مجموعه اي است كه بخش هايي از آن در دهه60 
مي گذرد. شیوه مواجهه سازندگان سريال با كاراكترهايي 
كه در دهه 60 واجد نــگاه رســمي و حاكمیتي بودند 
حساسیت هايي را برانگیخت و نشــان داد پرداختن به 
گذشــته آنقدرها هم كه عده اي مي گويند كار آســاني 
نیست. دهه 60 فقط پیكان جوانان، باجه تلفن و صف و 
كوپن و كمیته و جنگ و موشك باران نیست. اينها همه 
مصاديقي اند از دهه عجیب و غريب 60 و روح جمعي و 
حال و هواي اجتماعي اي كــه در دهه هاي بعدي آنقدر 
تغییر كرد كه مي شود گفت تقريباً چیز زيادي از آن باقي 
نمانده است. در مجموعه نسبتا متنوع و مفصل فیلم و 
سريال، به ندرت تاريخ به مفهوم روايت داستاني رخدادها 
و مهم تر از آن روح و اتمسفر خاص اين دهه مورد توجه 
قرار گرفته و امضاي شخصي فیلمساز هم معموال زير بار 

سنگین سفارش ها و توصیه ها گم شده است.
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 فينال حذفي كه  سلطاني  فر نبود
 پس چرا قهرمان نشدند؟

 محمدحسين كنعاني زادگان، مدافع سابق پرسپوليس در گفت  و گو با همشهري ورزشي
 از خاطراتش با قرمز ها و دليل جدايي اش از اين تيم مي گويد:

  بدون غول مهربان

عليرضا ابراهيمي همراه با مس سرچشمه و مس 
كرمان در ليگ برتر بوده و در 2 فصل اخير هم با 

گل گهر در اين ليگ حضور داشته است

سوپرجام اروپا امشب بين چلسي و ويارئال برگزار مي شود

  سالم
 پاريس

مسي روز گذشته خودش را به 
فرانسه رساند تا رسما از تيم 
جديدش رونمايي كرده باشد
19
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ويارئالچلسي 23:30

               كري هاي من در چارچوب ادب است 
           بحث من با پرسپوليس، پول نبود

            مثل كوه پشت پرسپوليس هستم
           يك روز دوباره به پرسپوليس برمي گردم

  كاپيتان گل گهر 
جانشين كنعاني زادگان
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حدادي فر: بايد به پرسپوليس احترام گذاشته شود
كاپيتان ذوب آهن پس از پارگي رباط در 38 سالگي در تالش است تا به فوتبال برگردد

اميرحســين اعظمي| قاســم حدادي فر كه ارديبهشت ماه 
رباط صليبي پاره كرد، اين روزها در سن 38 سالگي تمرينات 
اختصاصي اش را پشت ســر مي گذارد تا بار ديگر به فوتبال 
برگردد. او در گفت و گو با همشهري ورزشي بار ديگر تأكيد كرده 
دوست دارد در زمين فوتبال از دنياي بازيگري خداحافظي كند.

 وضعيت آسيب ديدگي ات چطور است؟
خدا را شــكر شــرايط خوبي دارم و مراحل درمانــي و تمرينات 
اختصاصي را به صورت فشــرده انجام مي دهم تا آماده بازي شوم. 
حدود 4 ماه از جراحي من مي گذرد و اميــدوارم بتوانم به ميادين 

برگردم و يك فصل ديگر هم بازي كنم.

 به نظر مي رسد دير شروع شدن ليگ هم به نفع 
تو باشد؟

بله، همينطور اســت، اميدوارم همه  چيز برايم خوب پيش برود و 
دوباره برگردم.

 آيا باشگاه ذوب آهن با تو مذاكره داشته است؟
خير، هنوز باشگاه با من مذاكره نكرده است. اگر مرا خواستند در 
خدمت تيم هستم و قبال هم گفتم كه دوست دارم در زمين فوتبال 

خداحافظي كنم.

 در مورد فصل سختي كه ذوب آهن پشت سر 
گذاشت صحبت كن.

واقعاً فصل سختي بود و كار به جايي رسيد كه ما از ماندن تيم 
در ليگ برتر خوشحال شديم، اين در حالي است كه نبايد كار 
تيم ريشه داري مثل ذوب آهن به اينجا مي رسيد. هواداران ما 
در سال هاي گذشته هميشــه عادت داشتند تيم را در باالي 
جدول ببينند و در آسيا هم هميشــه حضور داشتيم. من از 
هواداران تيم عذرخواهي مي كنم چون بخشــي از علت اين 
نتايج ما بوديم، هر چند كه تمام آن ما نبوديم. اميدوارم تيم 

در فصل آينده شرايط خوبي داشته باشد.

  توقع تو از مديران باشگاه و كارخانه براي فصل 
بعد چيست؟

من شنيده ام كه شايد بودجه كمي به تيم اختصاص پيدا كند 
كه اميدوارم اينطور نباشــد. ذوب آهن در فوتبال ايران يك 
تيم معمولي نيست و بودجه مناســبي بايد براي تيم درنظر 
گرفته شــود تا در فصل آينده بتوانيم در باالي جدول باشيم 
و با تيم هــاي ديگر به خوبي رقابت كنيــم. اگر بودجه خوبي 
 در اختيار تيم قرار بگيرد مي تــوان يك تيم پرقدرت و خوب 

بست.

  چرا مجتبي حسيني در ذوب آهن نتايج خوبي 
نگرفت؟

با آن وضعيتي كه در نيم فصل داشــتيم هر فردي ريســك 
نمي كرد به تيم ما بيايد ولي آقا مجتبي اين كار را انجام داد. 
من از نزديك ديدم كه ايشــان چقدر تــالش كرد و زحمت 
كشيد ولي گاهي اوقات هر كاري انجام مي دهيد چيزي تغيير 
نمي كند. حسيني مربي توانا و صاحب سبكي است و براي اين 
مربي آرزوي بهترين ها را دارم. اميدوارم حسيني در تيم هاي 

بزرگ مربيگري كند و دوباره همديگر را ببينيم.

  در مورد قهرماني پرســپوليس در ليگ چه 
صحبتي داري؟

وقتي تيمي 5 بار قهرمان مي شود پس اين افتخارات اتفاقي 
به دست نيامده است. در اين سال ها پرسپوليس ثبات خوبي 
داشت و وقتي بازيكني هم از دست مي داد خيلي زود برايش 
جايگزين پيدا مي كرد. اعتقاد من اين است كه فوتباليست ها، 
مربيان و جامعه ورزش بايد به پرســپوليس احترام بگذارند. 
 اميــدوارم اين تيــم بتواند در آســيا هم جشــن قهرماني
 بگيرد. موفقيت تيم هاي ايراني در آســيا قطعاً باعث افتخار 

ماست.

4 كليدواژه اي كه  استقالل را زمين زد
باورهاي غلط، راز بزرگ ناكامي آبي هاست
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نكته بازي

آماربازي

خيلي ممنون آقاي مجيدي!

300ميليون به نيت 300هزار نفر

2 ماه ديگر هم كسي يادش نمي آيد

بعد از شكست استقالل برابر فوالد در 
فينال جام حذفي، ترديدهايي در 
مورد آينده فرهاد مجيدي به وجود 
آمد و همه منتظر بودند تا مديريت 
باشگاه در اين مورد تعيين تكليف 
كند. اصال مهم نيست چه كسي با چه 
كيفيتي مدير اســت؛ به هر حال چارت سازماني مي گويد او 
بايد براي تيم تصميم بگيرد. در چنين شرايطي و درست در 
اوج سكوت احمد مددي و همكارانش، فرهاد مجيدي با انتشار 
يك بيانيه روي اينستاگرام، رسما خودش را ابقا كرد! مجيدي 
نيمچه خط و نشاني هم براي بقيه كشيد و گفت در طول 14روز 
باقي مانده در بحث نقل وانتقاالت با هيچ كس تعارف نخواهد 
داشت. واقعا خدا را شكر؛ استقالل نخستين تيم تاريخ است كه 
مربي بازنده بعد از آخرين و بدترين شكست فصل، سايرين را 

تهديد هم مي كند. ممنونيم آقاي مجيدي!

امسال همه بازي ها بدون تماشاگر 
برگزار شــد و كميته انضباطي 
نتوانست آنطور كه بايد از محل 
فحاشي و بدرفتاري تماشاگران 
پول در بياورد. در گذشته هر هفته 
از مسابقات ليگ كلي براي فدراسيون 
درآمد داشت كه اين فرصت در ليگ بيستم از بين رفت. با 
اين حال شانس يار آنها بود كه عصباني ترين قلعه نويي تاريخ 
بعد از بازي استقالل و گل گهر هر چه به زبانش رسيد گفت و 
فرصت الزم را به آقايان داد. كميته انضباطي سرمربي گل گهر 
را 300ميليون تومان جريمه كرده تــا به طور كامل تالفي 
غيبت تماشاگران را دربياورد. امير بعد از آن بازي گفته بود 
نبايد به يك شهرستان 300هزار نفري اينقدر ظلم شود؛ به 
نيت همين عدد هم او را 300ميليون تومان جريمه كردند. 

باز خدا را شكر سيرجان جمعيت بيشتري نداشت!

روزي كه محمد نادري تصميم گرفت 
از پرســپوليس راهي اســتقالل 
شود، در مورد اينكه واكنش ها به 
چنين انتقالي چه خواهد بود يك 
مصاحبه جالب انجام داد: »20 سال 
ديگر كسي يادش نمي ماند من چه كار 
كردم.« امروز كه خبر جدايي نادري منتشر شده، بايد گفت با 
اين مدل حضور شما در استقالل، همين 2 ماه ديگر هم همه 
يادشان خواهد رفت اصال چنين فوتباليستي در جمع آبي ها 
حضور داشته است. يعني با اين حجم از اثرگذاري، نمايش هاي 
درخشــان، آمار عالي گل و پاس گل، همين 2 ماه را هم داريم 
زياد مي گوييم! قديم مهدي هاشمي نســب از پرســپوليس 
مي رفت استقالل و طوري گل مي زد كه 15سال در موردش 
حرف زده شود، االن ياغي ما شده محمد نادري كه اصال كسي 

نفهميد چطوري آمد، چطوري رفت و كال دنبال چه بود.

متريكا

تيم فــوالد با انجــام 42بــازي در طول 

فصل1400-1399بيشترين تعداد بازي 42
را در ميان تمامي تيم هــاي ايراني انجام 
داد. سرخپوشان خوزســتان مثل تمام 
تيم هاي ليگ برتري 30بازي در اين رقابت ها انجام دادند. آنها در ليگ 
قهرمانان آسيا هم از مرحله پلي آف حاضر بودند، يعني برخالف 3تيم 
ديگر ايران كه 6بازي در اين مســابقات برگزار كردند فوالد 7بازي در 
آسيا انجام داد. در جام حذفي هم فوالد تا قهرماني پيش رفت و بنابراين 
5بازي در اين مسابقات انجام داد. به اين ترتيب شاگردان نكونام در اين 
فصل 42بازي انجام دادند. پرســپوليس و استقالل هر كدام 41بازي 
انجام دادند. پرسپوليس عالوه بر ليگ برتر، 3بازي در جام حذفي، يك 
بازي در ســوپرجام، 6بازي در ليگ قهرمانان2021و همچنين فينال 

باقيمانده از ليگ قهرمانان2020را برگزار كرد.

 تيم فــوالد در 42بــازي اش در تمامي 

رقابت ها 15برد، 18مســاوي و 9باخت 63
داشت. اگر  5بازي فوالد در جام حذفي و 
تك بازي اين تيــم در پلــي آف را هم با 
فرمول 3امتياز براي پيروزي و يك امتياز براي تساوي محاسبه كنيم 
آنها در مجموع  63امتياز از اين 42بازي دريافــت كرده اند كه دقيقا 
معدل 1/5امتياز از هر بازي را نشان مي دهد. بهترين معدل امتيازگيري 
فوالد طبيعتــا در جام حذفي بوده كه اين تيم 5بــازي اش را با 3برد و 
2تساوي به پايان رسانده است. به اين ترتيب معدل امتيازگيري فوالد 
در جام  حذفي 2/2امتياز از هر بازي اســت. تيم نكونــام در ليگ برتر 
1/47امتياز از هر بازي گرفته و در آسيا هم معدل امتيازگيري اين تيم 

1/14بوده است.

براساس آمارهاي متريكا، فوالد خوزستان 

در اين فصل از ليگ برتر در 3آيتم توانسته  18.3
رتبه اول را بين همه تيم ها به دست بياورد. 
اين تيم در هر بازي به طور ميانگين 7بار به 
حريفان خود فرصت شوتزني داده كه اين كمترين و بهترين آمار در بين 
16تيم ليگ برتر است. همچنين ميزان اميد گلي كه فوالدي ها در طول 
30بازي به حريفان داده اند 18/3بوده كه اين هم كمترين عدد در بين 
تمامي تيم هاست. رتبه اول فوالد در اين دو بخش نشان مي دهد تيم 
نكونام در انجام تاكتيك هاي دفاعي اش مقابل حريفان كامال موفق عمل 
كرده است. فوالد همچنين در نبردهاي هوايي هم موفق ترين تيم ليگ 
بوده و ميانگين نبردهاي هوايي اين تيم )25/2( باالترين عدد در بين 

تمامي تيم هاست.

بهروز رسايلي| فتح جام حذفي شايد به  خودي خود دستاورد 
بزرگي نباشد، اما بعضي مواقع اين شادي كوچك براي افزايش 
انگيزه و پيمودن ادامه مســير الزم است. استقالل اين فصل 
از اين جهت به قهرماني در جام حذفي نياز داشــت، اما آنها 
در بدترين زمان و شــرايط ممكن ضمن ارائه بدترين نمايش 
فصل به فوالد باختند و اين موقعيت را از دست دادند. باخت 
در ورزشــگاه نقش جهان، همه تلخي هاي اين مدت را در كام 
اســتقالل تازه كرد و حس نوميدي به هواداران اين تيم داد. 
طوالني شدن دوره ناكامي استقالل، داليل متنوعي دارد، اما 
بي گمان بخشــي از اين ماجرا به باورهاي غلط نهادينه شده 
در اين مجموعه مربوط مي شود؛ تفكرات نادرستي كه مانع از 
حقيقت گرايي و مطالبه گري از تيم و بازيكنان شد. اين مطلب 

4كليدواژه اي را مرور مي كند كه استقالل را زمين زد.

   وزير پرسپوليسي
اين آســوده ترين انتخاب ممكن براي انكار توانايي هاي تيم رقيب بود. 
قهرماني هاي پياپي در فوتبــال اروپا چيز غريبي نيســت. يوونتوس، 
بايرن مونيخ، پاري سن ژرمن و... در كشورهاي مختلف چنين دستاوردي 
داشــته اند، احتماال بدون اينكه به برخورداري از حمايت هاي نامشروع 
متهم شوند. در پرسپوليس نسل خوبي پا گرفت و كادرفني مناسب هم 
از آن پشتيباني كرد. در نتيجه آنها به موفقيت هاي درخور توجهي دست 
يافتند. اگر اين كاميابي ها فقط محدود به داخل كشور بود، شايد مي شد 

ادعاي گروهي از هواداران استقالل را باور كرد، اما پرسپوليس در همين 
سال ها 2 فينال و يك نيمه نهايي آسيا را هم تجربه كرده است. اين تيم اگر 
بيشتر از استقالل »ستاره خروجي« نداشت، كمتر از آبي ها هم جراحي 
نشد. استقاللي ها اگر قدرت رقيب سنتي را مي پذيرفتند و با همه وجود به 
سمت پايين كشيدن اين تيم حركت مي كردند، شايد سرنوشت ديگري 

برايشان رقم مي خورد.

  ستاره سوم
در تمام اين سال ها، عبارت »ستاره سوم« اسم رمز تحميل فشار مضاعف 
بر هر مربي تازه واردي بود. كليدواژه ستاره سوم ريشه در تفاخر آبي ها به 
2 قهرماني قبلي در آسيا دارد؛ آنچه رقيب سنتي از آن بهره اي نبرده. با اين 
حال توقع باالي كسب فوري سومين قهرماني در آسيا، نوعي روياپردازي 
است كه استقالل را از مسير عادي و طبيعي اش خارج مي كند. اين تيم 
بايد اهدافش را واقعي كند، ترميم شــود، ابتدا در ليگ به قامت مدعي 
سنتي برگردد و بعد در آسيا دنبال موفقيت باشد. اين حرف ها فانتزي 
است. فقط به درد كري خواني مي خورد. 2 ستاره اي كه در ابعاد بزرگ 
روي آستين بازيكنان اســتقالل درج شده، چه كمكي به اين تيم كرده 
است؟ پيراهن تيم، فن پيج هواداري نيست كه روي آن كري خوانده شود. 

استقالل بايد گام به گام جلو برود و احيا شود.

  مدير بي كفايت
قطعا مالكيت سرخابي ها از سوي دولت مردود است و قطعا اغلب مديراني 

كه در تاريخ پرسپوليس و استقالل براي اين دو باشگاه برگزيده شده اند، 
بهترين نفرات ممكن نبوده اند. با اين حال اصــرار گروهي از هواداران 
اســتقالل براي اينكه هر مديري را غيرخودي و ناكارآمد بخوانند، هيچ 
سودي براي اين تيم نداشــته اســت. تنها پيامد اين رويكرد آن است 
كه مديريت باشــگاه اعتبارش را نزد بازيكنان از دست مي دهد و ديگر 
سنگ روي سنگ بند نمي شود. اگر استقالل مديران ضعيفي داشته، در 
پرسپوليس هم امثال محمدحسن انصاري فرد، مهدي رسول پناه، ايرج 
عرب و... سر كار آمده اند كه به هر كدام از آنها انتقادات زيادي وارد است. 

ظلم بالسويه شايد عدل نباشد، اما ديگر محل اعتراض هم نيست.

 نمي گذارند موفق شويم
باز هم ارجاع به بيرون و باز هم ســلب مســئوليت از داخــل. با همه 
مشكالت اين سال ها، اســتقالل مي توانســت قهرمان ليگ هجدهم 
شود، اگر فرشــيد اســماعيلي پنالتي اش را در داربي نوروزي تهران 
چيپ نمي زد يا اگر اواخر همان فصل وينفرد شــفر را آنطور شتاب زده 
اخراج نمي كردند. همين امسال در جام حذفي، در بازي استقالل برابر 
پرسپوليس ارسالن مطهري مي توانســت كارت قرمز بگيرد و اخراج 
شــود، در بازي با گل گهر پنالتي اول آبي ها نبايد اعالم مي شد، با همه 
اينها باز اگر فرشيد اسماعيلي و داريوش شجاعيان در فينال برابر فوالد 
خوزستان پنالتي هايشان را گل مي كردند شايد استقالل جام مي گرفت، 
اما كم كاري درون زمين باعث ناكامي شد. باالخره يك بار يك جا بايد اين 

داستان ارجاع به بيرون تمام شود.

برنامه بازي ها

۱۱ شهريور ۱4۰۰

۱۶ شهريور ۱4۰۰ 

۱۵ مهر ۱4۰۰

۲۰ مهر ۱4۰۰

۲۰ آبان ۱4۰۰ 

۲۵ آبان ۱4۰۰ 

۷ بهمن ۱4۰۰

۱۲ بهمن ۱4۰۰ 

4 فروردين ۱4۰۱ 

۹ فروردين ۱4۰۱

ايران - سوريه

 عراق - ايران

امارات - ايران

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مرحله مقدماتي جام جهاني - نهايي

پايان حضور شيخ دياباته در استقالل به بدترين شكل ممكن رقم 
خورد. مطلقا هيچ كس حتي تصورش را هم نمي كرد آقاي گل ليگ 
نوزدهم در ليگ بيستم چنين شرايطي پيدا كند. با اين حال مهاجم 
ماليايي چنان دچار افت شد كه شايد اگر اصال در استقالل ماندني 
نمي شد، بهتر بود. همين يك ماه پيش تأخير دياباته در بازگشت از 
مرخصي جنجال بسيار زيادي به پا كرد و حتي باعث موضع گيري 
گروهي از هواداران استقالل عليه وزارت ورزش شد. با اين حال او 
بعد از بازگشت به ايران، فقط چند دقيقه در بازي با سايپا به عنوان 
يار ذخيره به ميدان رفت كه طبيعتا ثمر خاصي براي تيم نداشت. 

شايد خيلي ها منتظر بودند شيخ به بازي هاي پاياني استقالل در جام 
حذفي برسد، اما حتي اين اتفاق هم رخ نداد. او در مسابقه با گل گهر 
به ميدان نرفت و براي فينال برابر فوالد حتي راهي اصفهان، محل 
انجام اين مسابقه نيز نشــد. البته مجيدي در يكي از مصاحبه هاي 
اخيرش گفته بود دياباته هنوز با استقالل قرارداد دارد و تكليف او 
روشن نيست، اما با اين شرايط بسيار بعيد به نظر مي رسد مديران 
و حتي مربيان باشگاه خواهان حفظ آقاي مهاجم باشند. قصه او در 
استقالل به پايان رسيده. اين اتفاق به بدترين شكل ممكن هم رخ 

داده است.

دوشنبه ۲۲ شهريور

سه شنبه ۲3 شهريور

استقالل ايران - الهالل عربستان

استقالل تاجیكستان - پرسپولیس ايران

شارجه امارات - الوحده امارات 

النصر عربستان - تراکتور ايران 

ليگ قهرمانان-يك هشتم

بدترين پايان
شيخ دياباته حتي به اصفهان هم نرفت
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كاپيتانگلگهر،جانشينكنعانيزادگان
 عليرضا ابراهيمي همراه با مس سرچشمه و مس كرمان 

در ليگ برتر بوده و در 2 فصل اخير هم با گل گهر در اين ليگ 
حضور داشته است

در نخســتين روزهاي نقل وانتقاالت تابستاني، باشــگاه پرسپوليس با عقد 
قراردادي 2ساله با عليرضا ابراهيمي از نخستين خريد فصل جديدش رسما 
رونمايي كرد. ابراهيمي 31ســاله طــي 4فصل اخير در تيــم گل گهر بازي 
كرده و در ليگ يك و ليگ برتر همراه اين تيم حضور داشته است. اين مدافع 
186سانتي متري و سرزن متولد آذرماه 1368اســت و هم اكنون 31سال و 
8ماه سن دارد. او همراه با 3تيم از استان كرمان در ليگ برتر حاضر بوده و 2بار 
همراه تيم هايش از ليگ برتر سقوط كرده است. در ليگ يازدهم )1390-91( 
ابراهيمي 5بازي براي مس سرچشمه انجام داد اما در پايان فصل همراه با تيمش 
از ليگ برتر سقوط كرد. بعد از اينكه يك فصل همراه با مس سرچشمه و استقالل 
خوزستان در دسته اول بازي كرد به مس كرمان پيوست و همراه با اين تيم در 
ليگ سيزدهم حضور داشت اما باز هم در رتبه آخر جدول قرار گرفت و راهي 
دسته يك شد. پس از اين سقوط، ابراهيمي 5فصل به همراه نيروي زميني، مس 
كرمان و گل گهر در ليگ يك بازي كرد تا اينكه درنهايت با گل گهر به ليگ برتر 
صعود كرد. او طي 2 دوره اخير در ليگ برتر كاپيتان گل گهر بوده و با پيراهن 
اين تيم 3گل به پرسپوليس زده است. در ليگ نوزدهم و در بازي رفت ابراهيمي 
در تهران دروازه پرسپوليس را باز كرد اما نتوانست مانع شكست 2بريك تيمش 
شود. در بازي برگشت در ســيرجان نيز او 2گل ديگر براي گل گهر زد كه گل 
دومش در دقيقه96بازي را 3-3مســاوي كرد و باعث فرار گل گهر از شكست 
مقابل پرسپوليس شد. ابراهيمي در نيم فصل امســال هم مورد توجه باشگاه 

پرسپوليس قرار داشت اما نتوانست از گل گهر جدا شود.

132رتبهپايينترازكنعانيزادگان
عليرضا ابراهيمي در ليگ بيستم كه تازه به پايان رسيده 21بار به عنوان بازيكن 
اصلي و 4بار به عنوان بازيكن جانشين براي گل گهر به ميدان رفت و در مجموع 
1867دقيقه براي تيمش بازي كرد. برخالف ليگ نوزدهم كه ابراهيمي گل هاي 
خوبي براي گل گهر زده بود در ليگ بيســتم او هيچ گلي نزد و هيچ پاس گلي 
هم به نامش ثبت نشد. او با ميانگين نمره6/71پانزدهمين بازيكن برتر تيمش 
بود و در ميان تمامي بازيكنان ليگ بيستم هم رتبه166را به خود اختصاص داد. 
اين مدافع جانشين محمدحسين كنعاني زادگان شده كه در فصل گذشته با 
نمره7/09رتبه34را در جدول بازيكنان كســب كرد و يكي از 2 مدافع مياني 

برتر فصل بود.

ديروزوددارد،سوختوسوزندارد
در مورد شايعه قطع همكاري زنوزي با تراكتور كه تكذيب شد

به تازگي جمشيد نظمي، مديرعامل تراكتور با انتشار يك استوري از قطع 
همكاري موقت محمدرضا زنوزي، مالك باشــگاه تبريزي با اين تيم خبر 
داده و گفته بود او تا اطالع ثانوي ديگر براي سرخپوشــان هزينه نخواهد 
كرد. اين مسئله در رسانه هاي رسمي كشــور بازتاب وسيعي پيدا كرد و 
بسياري از خبرگزاري ها و ســايت ها پايان دوران زنوزي را به طور رسمي 
اعالم كردند. با اين حال ساعاتي بعد موضوع تكذيب و حتي اصل خبر از 
خروجي چند سايت حذف شــد. به اين ترتيب فعال فرض بر آن است كه 
همكاري زنوزي با تراكتوري ها ادامه دارد، اما نكته اينجاســت كه دير يا 
زود باالخره اين اتفاق رخ خواهد داد و به نظر مي رســد تراكتوري ها بايد 
خودشــان را براي دوران پس از زنوزي آماده كنند. حقيقت آن است كه 
دوران 3 ســاله حضور زنوزي در تبريز چندان براي اين باشگاه خوشايند 
نبود و مجموعه سياســت  هاي آقاي مالك بازدهي مورد نظر را نداشت. 
قطعا بررسي اين3 سال نياز به يك پرونده مفصل دارد، اما اگر قرار باشد 
فقط به صورت تيتروار حوادث تراكتور را مرور كنيم، مي توان به مسايلي 
همچون انتخاب مربيان خارجي سرشناس، ريخت وپاش هاي فراوان براي 
جذب مهره هاي ناكارآمد داخلي و خارجي، عقد قرارداد با آديداس و پايان 
زودهنگام آن، وعده بي ثمر تاسيس استاديوم جديد خانگي و... اشاره كرد. 
مجموعه همين مســايل در كنار كوهي از بدهي هاي داخلي و خارجي و 
پنجره هاي بسته باعث شده حتي گروهي از هواداران تراكتور هم مثل قبل 
حامي زنوزي نباشند. بنابراين خبر قطع همكاري او شايد دير و زود داشته 

باشد، اما سوخت وسوز ندارد.

نقل و انتقاالت

فوتبال ايران

فينال حذفي كه سلطاني  فر نبود 
پس چرا قهرمان نشدند؟

محمدحسينكنعانيزادگان،مدافعسابقپرسپوليسدرگفتوگوباهمشهريورزشي
ازخاطراتشباقرمزهاودليلجدايياشازاينتيمميگويد

سالمپاريس
 مسي خودش را به فرانسه رساند 

تا رسما از تيم جديدش رونمايي كرده باشد
خورخه، پدر مســي صبح  ديروز تأييد كرد كه پســرش در راه پاريس 
است و به زودي قراردادش را امضا مي كند. امير سابق قطر اندكي پيش 
از پدر جنجالي مسي، پاريسي شدن اين ستاره را تأييد كرده بود.ستاره 
دنياي فوتبال عصر ديروز خودش را به پاريس رساند تا پس از حضور در 
تست هاي پزشكي قرارداد نهايي اش را امضا كند. خورخه در پاسخ به سؤال 
خبرنگاري كه پرسيده بود آيا پسرش از شرايط ناراحت است، گفت: »مگر 
خودت او را نديدي؟« اسطوره ناراحت بارسلونا حاال مي تواند در كنار آن 
همه ستاره گران قيمت، تيمي پلي استيشني و رؤيايي را بسازد و با راموس 
به عنوان بازيكناني كه متخصص ليگ قهرمانان اروپا هستند، رؤياي ناصر 
الخليفي را به واقعيت تبديل كند. پيش از قطعي شدن اين انتقال، اخبار و 
شايعاتي درباره عالقه برخي تيم هاي ديگر به جذب اين آرژانتيني منتشر 
شده بود. گوارديوال كه خيلي زود اعالم كرد براي اين خريد برنامه اي ندارد؛ 
چلسي هم دنبال مهاجمي بود كه پشت به دروازه بتواند براي مهاجمان 
كناري اش موقعيت بسازد و براي همين پولش را صرف خريد لوكاكو كرد، 
منچستريونايتد هيچ وقت جدي و با جيب پرپول وارد رقابت نشد و ديه گو 
سيمئونه هم به عنوان هموطن به مســي تعارف زد كه اگر دوست دارد 
مي تواند به اتلتيكو مادريد برود. با همه اينها به نظر مي رسد پاريس جاي 
بهتري برايش باشد. يك شب پيش تر فردي به نام فران رورتر كه مدير 
اجرايي باشگاه بارسلوناست با توجه به اعتراض و نارضايتي هواداران بار 
ديگر تالش كرد تا مسي را از رفتن منصرف كند. اين تالش به نظر مي رسد 
تنها كاركرد رفع اتهام و سلب مسئوليت داشته باشد. هواداران، باشگاه را 
متهم به كم كاري كرده اند. باشگاه مي خواست با اين كار توپ را به زمين 
مسي بيندازد و بگويد خودش نخواست بماند. گويا شماره10 و شماره19 
فعال منتفي است و مسي قصد دارد پيراهن شماره30 را بردارد كه دليل 

آن هنوز مشخص نشده است.

بدون غول مهربان
سوپرجام اروپا امشب بين چلسي و ويارئال برگزار مي شود

ساعت23:30امشبفينالسوپرجاماروپادرورزشگاهويندزور
پاركدربلفاستايرلندشماليراازدستندهيد.مصافچلسي
وويارئال،چهلوششمينبازيســوپرجاماروپادرتاريخفوتبال
است.البتهاينبازيميتوانســتبينچلسيومنچستريونايتد
برگزارشودياداربيمنچسترباشداماچلسيوويارئالباقهرماني
درليگقهرماناناروپاوليگاروپاراهياينديدارشدند.ويارئال
كهنخستينجاماروپاييتاريخشرابردهوهرگزرنگسوپرجام
اروپارانديدهاماچلسييكباردرسال1998باپيروزييكبرصفر
مقابلرئالمادريداينجامرافتحكردهاست.آبيهادرسال2012در
همينجام4بريكبهاتلتيكومادريدباختند.آنهاهمانسالليگ
قهرمانانرابردندودوبارهيكســالبعدشدرسوپرجامشركت
كردندواينبارپسازتســاوي2-2دروقتهايقانونيواضافه،
درضرباتپنالتيمغلوبحريفشدند.همينسرنوشتدرانتظار
باشگاهلندنيدرسال2019بود؛جاييكهچلسيبهعنوانقهرمان
ليگاروپاباليورپولفاتحليگقهرمانانبازيكردومسابقه2-2
شداماچلسيدرضرباتپنالتيجامراازدستداد.اينپنجمين
تالشتيملندنيبرايايــنكاپخواهدبود.بارســلوناوميالن
پرافتخارترينتيمهایســوپرجاممحسوبميشوند.بارسا5بار
يعنيبهاندازهتعدادجامهايشدرليگقهرمانانفاتحسوپرجام
شدهو4بارهمدراينمسابقهبهحريفانباخته.ميالنهم5قهرماني
و3شكســتدرســوپرجامداردورئالمادريدكهپادشاهليگ

قهرماناناستو13باراينتورنمنترافتحكرده،درسوپرجامتنها
7بارشركتكردهكه3تايآنراهمباخته.دليلتعدادكمحضور
رئاليهادرسوپرجامايناستكهاينجامازسال1972آغازشدوبه
قهرمانيهايابتداييمادريديهادرجامباشگاههاياروپاقدنداد.
چلسيوآبراموويچمثلهميشهباخياليآسودهستارهميخرند
وبرخالفاسپانياييهاوايتالياييهاترسيازهزينهكردنندارند.
شــكارگرانقيمتاينفصلآنهابازيكنســابقخودشاناست
كهقدرشراندانســتند.اورابهاورتونقرضدادندوبهمنچستر
فروختندووقتيدراينترميــالنديدندمهاجميبهناملوكاكوكه
چهرهاشآشناستميدرخشــد،اورابا115ميليونيورودوباره
خريدند.البتهلوكاكوبهبازيامشــبنميرسد.اوتازهتستهاي
پزشكيراپشتسرگذاشــتهوهنوزنميداندپيراهنشماره9
آبراهامراميتواندبرداردياخير.چلسيژولكندهراهمازسهويا
ميخواهدوحاضراستبرايخريداينمدافع،كورتزوماراهم
قربانيكند.درويارئالخبريازخريدنيستوهمهچيزسوتوكور
است.پائوتورس،تنهابازيكنيكهاينتيمميتوانستبارقمخوبي
اورابفروشد،درسراسرتابستاندرگيريورووالمپيكبودووقت
نكردترانسفرشود.رئالوچندباشــگاهديگرشرايطاورادنبال
ميكردند.بازيامشــببينتوماستوخل،ســرمربيچلسيو
همتايش،اونايامهريكهمتخصصليگاروپاستو4باراينليگ

رابرده،شايدرقابتجذابيباشد.

محمدزارعي|محمدحسينكنعانيزادگانپايههمهكريهايقرمزوآبيبود؛چه
زمانيكهياغيشدوبهاستقاللرفتوچهموقعيكهپشيمانشدوبهپرسپوليس
برگشت.گاهيشــوخيهاوكريهاياوهواداران2تيمراآزاردادهاماخودشدر
مصاحبهباهمشهريازرفتارشدفاعميكندوكريهايشرادرچارچوبادبميداند.

گفتوگوبامدافعايرانيتازهاالهليقطررابخوانيد.

اوضاعدراالهليچطوراست؟درنخســتينتجربهلژيونريهمهچيز
روبهراهاست؟

قبل از هر چيز توضيحي بدهم؛ پيشنهاد من زودتر از پايان فصل رسيد اما طبق تعهدي كه 
داشتم و قولي كه به هواداران براي قهرماني پنجم داده بودم، تا آخر فصل ماندم. منتي نيست 
چون براي خودم هم خيلي مهم بود گالت را بياوريم. خدا را شكر امسال با سوپرجام 2تا جام 

برديم. من براي تجربه يك چالش جديد پرسپوليس را ترك كردم.

حاالچراقطرراانتخابكردي؟
 براي اينكه سال ديگر جام جهاني در قطر برگزار مي شود. دليل اصلي اينكه تيم محبوبم را 

ترك كردم همين بود. به خاطر جام جهاني آمدم اينجا. پيشنهاد اروپايي هم داشتم.

االندراردويخارجيهستيد؟
بالفاصله بعد از آنكه ليگ تمام شد براي تست پزشــكي به قطر رفتم و بدون استراحت به 
اردوي تيم در تركيه ملحق شدم. اردوي ما در همان كمپ و هتل گيرين پارك است كه سال 
قبل با پرسپوليس براي پشت سر گذاشتن دوران بدنسازي به آنجا رفته بوديم. االن هم كنار 
بچه هاي تيم هستم و داريم تمرين مي كنيم. هر 3روز يك بار هم يك بازي دوستانه انجام 

مي دهيم و فشار خيلي باال ست.

آمارشراداريكهچندتاجامباپرسپوليسگرفتي؟
خدا را شكر 2سالي كه در پرسپوليس بودم 4تا جام و يك نايب قهرماني آسيا داشتيم. شايد 

مي توانستيم بيشتر جام بياوريم.

ازعملكردتراضيبودي؟
از روز اولي كه به پرسپوليس آمدم با جان و دل براي هواداران و پيراهني كه تنم كردم، جنگيدم 
و خوشبختانه طبق گفته كارشناسان و مربيان و همينطور كامنت هايي كه در فضاي مجازي و 
حقيقي دريافت مي كردم، از عملكردم راضي بودند. همين براي من خيلي لذت بخش بود و بهترين 

دوران فوتبالم را در پرسپوليس گذراندم. ان شاءاهلل يك روز دوباره به پرسپوليس برمي گردم.

فكرميكنيچقدردرليگهايخارجيدوامبياوري؟
توكل به خدا. همه فكر و ذهنم را مي گذارم روزبه روز پيشرفت كنم و بهتر شوم. حاال در ليگ 
قطر يا ليگ هاي اروپايي فرقي ندارد مي خواهم پيشرفت كنم اما يك روزي به خانه خودم 

پرسپوليس برمي گردم.

برخيبازيكنانماننــدمهديطارميازليگقطرشــروعكردند.در
برنامههايتاينراميبينيكهمثلطارميبهاروپابروي؟

صددرصد؛ همه  چيز به عملكرد خودم در طول فصل برمي گردد. البته اگر من عضو تيم هايي 
مثل السد، الدوحيل و ديگر مدعيان اصلي بودم، بيشتر ديده مي شدم. االهلي معموال بين 

تيم هاي متوسط جدول است. اما اگر تيمي بود كه مدعي قهرماني بودند، صددرصد توجه 
ايجنت هاي خارجي و خيلي از مربيان اروپايي بيشتر بود اما با اين حال من تمام تالشم را 
مي كنم امسال عملكرد خيلي خوبي داشته باشم. جدا از اينكه شرايط تيم ما خوب يا بد است، 
خودم بايد عملكرد خوبي داشته باشم تا پيشنهادهاي خوبي از اروپا برايم بيايد و براي ايران 

افتخار آفريني كنم.

درگذشتهبازيكنانايرانيزياديدرتيماالهليقطربازيكردهانديكياز
آنهاسيدجاللحسينيبود.آيابرايحضوردراينتيمبااومشورتكردي؟

صددرصد من قبل از اينكه بيايم با آقا سيدصحبت كردم و اينكه شرايط اين باشگاه چگونه 
است و چه كار كنم. من هميشه و در همه كارها از سيدجالل مشورت مي گيرم. در تيم ملي 
و پرسپوليس با او همبازي بودم. يك چيز جالب بگويم، آقا سيد از ملوان شروع كرد و من هم 
از ملوان شروع كردم. بعدش پرسپوليس بودم آقا سيد هم پرسپوليس بود و اينكه تيم ملي 
با هم بوديم. دوباره با هم پرسپوليس بوديم يعني مي خواهم بگويم شرايط به گونه اي بود كه 
كنار يك بازيكن بزرگ و اسطوره واقعا بزرگي را از او ياد گرفتم. خيلي چيزها از او ياد گرفتم. 
در نهايت اينكه سيد االهلي بود و من براي يك فصل  به اين باشگاه آمدم. خيلي صحبت ها در 

مورد باشگاه االهلي و ليگ قطر با من انجام داد و من هم استفاده كردم.

هنوزباپرسپوليسيهادرارتباطي؟
بله، هنوز با كادرفني و بچه هاي تيم در ارتباطم. در باشگاه االهلي هم با ايرانيان زيادي برخورد 

دارم. يا ايراني هاي مقيم قطر كه خيلي لطف دارند.

پسزياددلتنگنميشوي.
واقعا شــرايط خوبي در اينجا وجود دارد اما مطمئنا اين دلتنگي وجود دارد؛ چراكه من در 
تيمي )پرسپوليس( بودم كه وابسته اين تيم و هوادارانش شده بودم و االن مسير فوتبالي ام 
طوري شده كه از پرسپوليس جدا شده ام و از اين به بعد بايد تمام توان را براي االهلي بگذارم.

ممكناستسيدجاللحسينيبااتماماينفصلازفوتبالخداحافظي
كند.خودتدراينارتباطبااوصحبتكردهاي؟

راستش، من اين آقا سيد را مي بينم دارد مثل يك جوان 20ساله تمرين مي كند. در همين 
بازي هاي امسال 5-4 گل زد و واقعا شــرايط خيلي خوبي دارد. بعيد مي دانم با اين بدن به 
خداحافظي فكر كند اما بحث خداحافظي به تصميم خودش برمي گردد. به من كه باشــد 
دوست دارم و مطمئنم آقا جالل تا چند سال ديگر هم مي تواند در باالترين سطح بازي كند.

ازحسرت2فينالآسيابگو.
واقعا حيف شد.  اي كاش بازي فينال بالفاصله بعد از بازي هاي دور مقدماتي برگزار مي شد 
چراكه ما در دور مقدماتي خيلي آماده بوديم اما متأسفانه آن يك ماه توقف كه ما داشتيم تا 
بازي هاي شرق آسيا هم شروع شود، تيم ما را دچار مشكل كرد اما اگر همان موقع بازي هايمان 
برگزار مي شد، خيلي آماده تر بوديم. اصال در شرايط بازي قرار داشتيم اما تيم ژاپني بالفاصله 
بعد از اتمام مرحله مقدماتي با ما بازي كرد؛ تيمي كه واقعا ضعيف تر از ما بود و ما اين را در 
زمين مسابقه حس مي كرديم اما چون در شرايط بازي قرار داشتند، يك مقدار كار را براي ما 
سخت كردند. ضمن اينكه ما چند بازيكن محروم هم داشتيم. در كل حيف شد با 2تا ضربه 
پنالتي بازي را واگذار كرديم. متأسفانه ما نمي توانيم در برابر قدرت البي شرقي ها براي تعيين 

زمان بازي حق مان را بگيريم.

بهترينروزتدرپرسپوليسكيبود؟
همان روزي كه قهرماني پنجم را كسب كرديم.

 
بعدازقهرمانياليوداديوگريهكردي.فكرنميكرديماينقدراحساساتي

باشي.
 بله، من جدا از فوتبال واقعا آدم احساسي هستم. شايد خيلي ها در مورد من حرف هايي بزنند 
كه برايم مهم نيست ولي واقعا وابسته پرسپوليس بودم و در اين 2سال نشان دادم كه چگونه 
براي تيم سرم را هم گذاشتم، كمرم را گذاشتم، مچ پايم را گذاشتم و كل بدنم را گذاشتم؛ فقط 
به خاطر اينكه اين تيم را دوست داشتم و از االن به بعد هم به عنوان يك هوادار شش آتيشه و 

مثل كوه پشت اين تيم هستم. هوادار مي مانم تا اگر خدا بخواهد دوباره بر گردم.
 

گوياازيكتيمداخليپيشنهاد25ميليارديداشتيوشايداگراينپول
راپرسپوليسبهتوميداد،ميماندي؟

پرسپوليس خيلي كمتر از اين را هم كه مي داد مي ماندم. بحث من پول نبود. به اين تجربه 
نياز داشتم.

فكرميكنيفرشادفرجيجانشينخوبيبرايتوباشد؟
 فرشاد بازيكن خوبي است كه نيم فصل دوم به تيم ما اضافه شد حاال درست كه كمتر بازي 
كرد ولي 4-3 بازي آخر كه بازي كرد نشــان داد كيفيت خوبي دارد. جوان است اميدوارم 
دركنار سيدجالل تجربه هاي گرانبهايي كسب كند؛ مثل خودم كه خيلي چيزها از سيدجالل 
ياد گرفتم و مديونش هستم. از شجاع خليل زاده هم خيلي چيزها ياد گرفتم. فرشاد اگر از 

حاشيه ها دور بماند، مي تواند ستون دفاع باشد.

بهنظرتپرسپوليسميتواندقهرمانيششمراهمكسبكند؟هواداران
تيمرقيب)اســتقالل(ميگويندباتوجهبهاينكهسلطانيفررفت،ديگرقهرماني

پرسپوليسهمپايانمييابد.
 اگر واقعا بحث دخالت وزير بود اســتقاللي ها مي توانستند در فينال حذفي قهرمان شوند. 
ديگر زمان برگزاري فينال حذفي كه وزير نبود. هر سال تمام تالش پرسپوليس اين است كه 

بهترين عملكرد را داشته باشد، سال بعد هم همينطور خواهد بود.

رقصوشاديگلمخصوصخودترادرتيماالهليتكرارميكني؟
شايد هواداران پرسپوليس ناراحت شوند كه در تيم االهلي هم انجام بدهم و بگويند اين شادي 
فقط در پرسپوليس بايد باشد اما اين شادي مخصوص من است؛ مثل رونالدو كه يك شادي 

مخصوص به خود را دارد و من در االهلي هم گل بزنم آن را انجام خواهم داد.

كريهاييكهبعدازقهرمانيپرســپوليسداشتيباعثدلخوري
استقالليهاشد...

كري قشنگ است؛ مسائل حاشــيه اي اش به كنار، اما فوتبال با كري خواندن هيجان پيدا 
مي كند. البته كتمان نمي كنم كه اين بايد با احترام و ادب همراه باشد. فوتبال قشنگي اش 

به كري است. يك روز ما مي بريم و يك روز آنها مي برند. من هيچ وقت قصدم بي ادبي نبوده.

يعنيادعاميكنيهمهكريهايتهمراهباادبواحترامبوده؟
بله ديگر. همه ديدند.
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حذف امير و سيد از واليبال 
بعد از المپيك گفته شد غفور و موسوي هم مثل معروف از تيم ملي خداحافظي مي كنند؛ آنها به تيم آسيايي دعوت نشده اند تا اين شايعه جدي تر شود 

تيم ملي واليبال ايران يك ماه ديگر در مســابقات قهرماني 
آسيا شركت مي كند. تا قبل از بازي هاي المپيك توكيو و ليگ  
ملت ها، مي شــد پيش بيني كرد ايران مشكلي براي قهرماني 
ندارد اما حاال با نتايج ضعيف در اين دو تورنمنت، نگراني ها براي 
قهرماني در آسيا هم زيادشده است. به خصوص كه ستاره ها به 
تيم دعوت نشده اند و سرمربي تيم ملي هم بعد از 11سال يك 
سرمربي ايراني است.اوايل ســال همزمان با آمدن والديمير 
آلكنو به ايران، سرمربيگري تيم آسيايي هم به بهروز عطايي 
سپرده شد، مربي كه به صورت همزمان هدايت تيم جوانان را 
هم برعهده دارد. در چند ماه گذشته، عطايي با تيم  ملي دوم و 
تيم جوانان در اردو بود اما عصر دوشنبه كه او 15بازيكن آسيايي 
را معرفي كرد، تازه خيلي ها متوجه شدند كه او سرمربي است. 
سال2010 مرحوم حسين  معدني آخرين سرمربي ايراني بود كه 
روي نيمكت تيم ملي واليبال نشست و حاال هواداران واليبال 
معترضند كه چرا فدراسيون از خوليو والسكو، لوزانو، آلكنو و... 
به مربي ايراني رسيده و چرا اين مربي بازيكنان بزرگ واليبال 

را حذف كرده است؟

  چرا ستاره ها نيستند؟
سعيد معروف، سيدمحمد موسوي و امير غفور 3چهره سرشناس واليبال 
هستند كه به تيم ملي دعوت نشده اند. معروف بعد از المپيك توكيو در 
صفحه اينستاگرامش از تيم ملي خداحافظي كرد و همان موقع گفته شد 

كه غفور و موسوي هم قصد خداحافظي دارند. حاال كه اين 3نفر به تيم 
ملي دعوت نشده اند، گفته مي شود اگر قرار بود سرمربي اين بازيكنان 
را كنار بگذارد، بهتر بود غفور و موســوي هم مثل معروف خداحافظي 
مي كردند. جمشــيد حميدي، عضو كميته فني فدراسيون واليبال به 
همشهري مي گويد قرار نبوده اين بازيكنان به مسابقات آسيايي بروند: 
»طبق نظر اعضاي كميته فني، پوست اندازي تيم ملي بايد از مسابقات 
آسيايي شروع شود. ژاپن و ايران براي مسابقات قهرماني جهان انتخاب 
شده اند و از بابت شكســت و پيروزي تيم نگراني وجود ندارد. بازيكنان 
بزرگ درگير مســابقات بوده اند و خسته هستند. نيازي نبود كه آنها به 
مسابقات آسيايي بروند. در مسابقات بعدي اگر به آنها نياز باشد، به تيم 

ملي دعوت مي شوند.«
اين توضيحات حميدي، با تصور عمومي تفاوت چنداني ندارد و به نظر 
مي رســد ديگر به بازيكنان خط خورده بازي نرســد. اگر اين بازيكنان 
به خاطر خستگي به اردو دعوت نشده اند و نتيجه گرفتن در آسيايي مهم 
نيســت، چرا ميالد عبادي پور به تيم دعوت شده است؟ عطايي به مهر 
مي گويد: »معروف و موسوي را فرسوده كرده ايم. بازيكنان بزرگ را بايد 
براي بازي هاي بزرگ كنار گذاشت. نياز بود به بعضي از بازيكنان المپيكي 
استراحت داده شود.« او حتي تأكيد كرده است كه معروف را به تيم ملي 
بازمي گرداند: »اگر ماندگار باشم قطعا از معروف، موسوي و غفور دوباره 
دعوت مي كنم. موسوي و غفور از خداحافظي صحبتي نكرده اند و درباره 

معروف نيز حتما كمك مي كنم كه بازگردد.«

   ايراني باشد يا نباشد؟
بعد از بازي هاي المپيك، بعضي از منتقدان مدعي شدند كه اگر قرار بود 
تيم ملي واليبال با آلكنو در المپيك ببازد، چرا از مربي ايراني استفاده نشد. 

حاال هم يك عده ايراد گرفته اند كه چرا فدراسيون به مربي ايراني رضايت 
داده است؟ حميدي مي گويد: »عطايي با تيم جوانان قهرمان جهان شده 
است، او سرمربي مي شود ايراد مي گيريم. محمدرضا تندروان تيمش را 
قهرمان ليگ كرده است، او كمك مربي تيم ملي مي شود، ايراد مي گيريم. 
تيم مربي خارجي شكست مي خورد، مي گوييم مربي ايراني بهتر است. 
مواضع ما مشخص نيست. از نظر من ايده آل اين است كه مربي خارجي 
درجه يك بياوريم و 4سال به او زمان بدهيم، يا اگر مربي ايراني انتخاب 
كرديم ،كنارش حتما مربي خارجي داشته باشــيم. اما مربي خارجي 
ميلياردها تومان هزينه مي خواهد. در اين شرايط بهتر است هم از مربي 

ايراني حمايت كنيم و هم از پوست اندازي تيم.«
قبل از المپيك به نظر مي رســيد حضور عطايي روي نيمكت تيم ملي 
موقتي است، مثل 2دوره اي كه براي سرمربيگري بازي هاي همبستگي 
كشورهاي اسالمي و جام كنفدراســيون آسيا انتخاب شد. پيش بيني 
اين بود كه فدراســيون بعد از المپيك و پايان قرارداد آلكنو، مذاكرات 
را با مربيان خارجي آغاز كند و برنامه بلندمدت براي بازي هاي المپيك 
پاريس داشته باشد اما به نظر مي رسد استخدام مربي خارجي در اولويت 
برنامه هاي فدراسيون نيست. شايد فدراسيون منتظر معرفي وزير جديد 
و مشخص شدن وضعيت محمدرضا داورزني است. رئيس فدراسيون 
واليبال يكي از گزينه هاي وزارت بود، هرچند ديگر كمتر نامي از او برده 

مي شود.

   در انتظار شهريور
مسابقات قهرماني آســيا از 21شهريور آغاز مي شــود. 2تيم اول اين 
مسابقات به همراه ايران و ژاپن در مسابقات قهرماني جهان كه سال آينده 
در روسيه برگزار مي شود، شركت مي كنند. اگر ايران و ژاپن 2تيم اول 

باشند، تيم هاي سوم و چهارم سهميه جهاني مي  گيرند. ميالد عبادي پور، 
ميثم صالحي، اميرحسين اسفنديار، اسماعيل مسافر، جواد كريمي، علي 
رمضاني، علي اصغر مجرد، رضا عابديني، اميرحسين توخته، مهدي جلوه، 
صابر كاظمي، برديا سعادت، محمدرضا حضرت پور، ابوالفضل قلي پور و 

امين اسماعيل نژاد 15بازيكني هستند كه به تيم ملي دعوت شده اند.
برنامه بازي هاي ايران در مرحله مقدماتي:

  ايران - هنگ كنگ........................................................................ 21شهريور
  ايران - تايلند...............................................................................22 شهريور
  ايران - پاكستان.......................................................................... 23 شهريور

   افتخارات عطايي
عطايي از سال2009 مربيگري در سطح ملي را شروع كرده است. يك 
سال كمك مربي تيم ملي بود و 2سال بعد ســرمربي تيم جوانان شد. 
ســال2011 با تيم زير 19سال دهم جهان شد. ســال2016 تيم زير 
21سال را نايب قهرمان آسيا كرد. سال2017 تيم ملي را در بازي هاي 
همبستگي كشورهاي اسالمي به قهرماني رساند و با تيم زير 21سال 
پنجم جهان شد. يك سال بعد تيم ملي را نايب قهرمان جام كنفدراسيون 
آسيا كرد. همچنين تيم زير 21سال را در سال 2018 به قهرماني آسيا و 
در سال2019 به قهرماني جهان رساند. عطايي از فصل 1386-1387 
مربيگري را از دسته يك شروع كرد. بعد از 2ســال تيم كاله مازندران 
را به ليگ برتــر آورد. از فصل 1389-1388 تا فصــل 1398-1399 
سرمربي كاله بود و 2بار با اين تيم به قهرماني ليگ رسيد. عطايي با كاله 
2بار جام باشگاه هاي جهان را تجربه كرد و يك دوره هم جام قهرماني 
گرفت. همچنين او يك دوره با كاله و يك دوره هم با تيم ورامين به جام 

باشگاه هاي جهان رفت.

ليلي خرسند 
روزنامه نگار

انتقاد از سبك كشتي يزداني

تيم ملي كشــتي آزاد ايران در المپيك 
توكيو بدون كسب طال به كار خود پايان 
داد و اين روزها خبر از تغيير و تحوالت در 
كادر فني اين تيم به گوش مي رسد. گفته 
مي شود غالمرضا محمدي از سرمربيگري 
تيم ملي كنار خواهــد رفت ولي نكته اين 
است كه چه كســي جايگزين او خواهد 
شد؟ محمدي بعد از المپيك2008پكن 
ســرمربي تيم ملي كشــتي آزاد شد و تا 
سال2011اين وظيفه را برعهده داشت. 
او تيــم هفتم دنيــا را تحويــل گرفت، 
سال2011تيم را دوم دنيا تحويل رسول 
خادم داد و مجددا تيم ششــم دنيا را از 
او تحويل گرفت. در طول 13ســال اخير 
كشتي آزاد تنها 2 سرمربي به خود ديده 
اســت. البته ســال2017محمد طاليي 
جانشين خادم شد كه خيلي ها اين سمت 
را فقط فرمايشي مي دانند و اعتقاد دارند 
در همان سال هم رسول خادم هدايت تيم 
را برعهده داشته است. به اين ترتيب حاال 
هر كسي ســرمربي تيم ملي شود در رده 

ملي بزرگساالن بي تجربه خواهد بود.

شكست حسن يزداني در فينال المپيك 
باعث شــد انتقادات از فدراسيون و كادر 
فني به اوج خودش برسد و گويا خيلي ها 
منتظر چنين روزي بودند. حسن رحيمي 
با حضــور در برنامــه زنــده تلويزيوني 
عنوان كــرد كه رضا اطري بــا او تماس 
گرفتــه و از او درخواســت كمك كرده 
اســت. رحيمي همچنين در اين برنامه 
عنوان كــرد: »يزداني بايــد در تايم اول 
كشــتي اش مثل قبل كشتي مي گرفت 
و حملــه مي كرد تا امتيــاز جمع كند.« 
 البتــه دربــاره صحبت هــاي رحيمي
 2 نكته وجود دارد؛ اول اينكه اطري چرا 
مشكلش را با سرمربي تيم ملي كه اتفاقا 
قهرمان سبك وزن جهان هم بوده مطرح 
نكرده است؟ دومين نكته هم عدم حضور 
رحيمي در اردوي تيم ملي است چراكه 
فدراسيون همه قهرمانان و پيشكسوتان 
را دعوت كرد تا بــه اردو بيايند و عليرضا 
حيدري، منصور برزگر و عليرضا رضايي 
سر تمرين آزادكاران رفتند. درخصوص 
صحبت هاي رحيمي راجع به شكســت 
يزداني هم بايد به اين موضوع اشاره كرد 
كه يزداني با ســبك كشتي اش كه سراپا 
حمله است 2بار در مقابل تيلور شكست 
خورده بود و به گفتــه عليرضا حيدري و 
جردن باروز اين بهترين كشتي يزداني در 
مقابل تيلور بوده است. اگر در ثانيه هاي 
پاياني آن اتفاق براي يزداني نمي افتاد، آيا 
باز هم از سبك كشتي او در اين مسابقه 

انتقاد مي شد؟

زيريك خم

تاوان بي طال ماندن در توكيو

محسن محمود  صفري 
خبرنگار

جدول 8290
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افقي:
 1- درخشان- شب پيش رو- 

بيگانگان
2- قطعــه شــعري معروف 

سروده شفيعي كدكني
3- ضروري- رماني مشهور 
نوشــته دن براون- از صور 
فلكي نيمكره شمالي آسمان 

4- پارچه نخي نازك گل دار- 
مشهور ترين آميزه موسيقي و 
نمايش در تئاتر- برگزيده- 

درهم پيچيدن
5- كتاب هاي عربــــــي- 
آموختني مدرسه- نمايشنامه 

گارسيا لوركا
6- همه با هــم- از مباحث 

رياضي- ماهي
7- پوستين- مادر رودابه در 

شاهنامه- باران منجمد
 8- كشــوري قديمــــــي 
در بين النهريــن- پي در پي 

بودن- مستقيم
9- قســمت نــرم و بــدون 
استخوان گوشت گوسفند- 
هنر تزييــن و كندن نقوش 

روي ظروف- قليل
10- الفت- متعهد شــده به 
امري- نوعي موتور درون سوز

11- غذا در قوطــي- اندام 
پرواز- بي سواد

12- نــت ســوم- قلعــه 

حكومتي- بهشت- عدسي
13- وقت نمــا- محكــم و 
استوار- از نجاسات در اسالم

14- ديكتاتور اسپانيا در قرن 
بيستم

15- رسانه شنيداري- بخش 
انتهايي پرچم گل- ملكوتي

  
عمودي:

1- عضــوي درصــورت- 
پرنده اي خــوش آواز- هواي 

اطراف كره زمين
2- شايســتگي- مهم ترين 

ابزار ارتباطي- قدرت
3- به يكديگر نامه نوشتن- 
پرتابه ورزشي- قوم حضرت 

هود)ع(
4- ناتواني- داروي افزايش 
تحرك گوارش- نوعي خواهر 

و برادر
5- مهيــا بودن- شــريك 

زندگي- جهت
6- از الفباي انگليسي- نمونه 

چاپي كامپيوتري- رجز
7- كهنه و فرسوده- توأمان- 

به دست آوردن
8- سخن شمرده- ناسازگار- 
ادغام چند منبــع صوتي يا 

تصويري روي يك نوار
9- اتومبيــل آلماني- الف 

پهلواني زدن- تهيدست

10- پرسوناژ- پروردگار- آرواره
11- گوشت آذري- جدايي- گلي 

كه در مرداب مي شكفد
12- نوعي زيرانداز- فرار- هيچ كاره

13- پــدر عــرب- زندانيــان- 
ستاره شناس فرانسوي قرن هجدهم

14- فرود آينده- آلت نشانه روي 
در اسلحه- باز تابيده

15- بازيگــر مــرد فيلم هــاي 
دختر گمشــده و ليــگ عدالت- 

تشخيص دادن- حرف پيروزي

حاحلاازانامدق
سيرفگورتسالشيم
ننفتردانويتكا
فتينديدطلسمر
تروپساپربالغب
حدابلموادمشا
يدييياقشقليگز

لعفتبانراسي
تشهدميركساارو
وااتشاننگاوا
ددعميتلابيلاو
للماتارتيممي
بسانمارزوالهش
ريوبيدكنارفهاك
ورهركوبنموبلا 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3999
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

679528134
542317698
831469572
326745981
187296345
954183726
713854269
495632817
268971453

متوسط

8   3      
5  9    1   
  7  2   4  
 5   4   2  
   8  3    
 3   9   6  
 4   1  7   
  2    5  9
     8   4849156237

612378549
375942186
568734912
731295864
924681375
257863491
486519723
193427658

ساده

متوسط

814379256
529684173
367521948
958146327
276853491
431792865
643915782
182467539
795238614

سخت

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

ساده

8  9    2  7
   3  8    
3 7      8 6
  8 7  4 9   
   2  5    
  4 6  1 3   
2 5      9 1
   5  9    
1  3    6  8
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   سرقت پرايد در 3ثانيه
يكــي از دستگيرشــدگان 
اخير طرح رعد مردي جواني 
اســت كه مي گويد در 3ثانيه 
پرايد ســرقت مي كــرد. او 
در گفت وگويــي جزئيــات 

سرقت هايش را بازگو كرد.

چطور دســت به سرقت 
خودرو مي زدي؟

به راحتي. با كليد در پرايدها را 
بازمي كردم سوارشان مي شدم و فرار مي كردم.

بيشتر توضيح بده. هركدام از سرقت هايت چقدر زمان مي برد؟
من بيشتر سراغ پرايدهاي قديمي مي رفتم و با سوئيچي كه داشتم 
به راحتي درشان را باز مي كردم. سرقت هايم 3ثانيه بيشتر طول 

نمي كشيد.
با خودروهاي سرقتي چكار مي كردي؟

چند روز سوارشان مي شــدم و دورمي زدم. بعد هم كنار خيابان 
رهايشان مي كردم و سراغ سرقت بعدي مي رفتم.

هدفت از اين سرقت ها چه بود؟ لوازم داخل خودروها را سرقت 
مي كردي؟

نه دســت به هيچ چيز نمي زدم. فقط چند روز ماشين ســواري 
مي كردم و تمام.

آخرين مرتبه چطور دستگير شدي؟
آخرين بار يك پرايد را در نزديكي پارك الله سرقت كردم و با آن 

به دربند رفته بودم كه مأموران شك كردند و دستگيرم كردند.

سابقه دار هستي؟
بله، تا به حال 6مرتبه به اتهام ســرقت خودرو دستگير شده ام. 
همه اش به خاطر اعتياد است. از وقتي معتاد شدم سرقت هايم را 
هم شروع كردم. وقتي مواد مصرف مي كنم حالم عوض مي شود و 

كارهايي مي كنم كه بعد پشيمان مي شوم.

   سرقت از پيك هاي ديجي كاال
»پيك موتوري هاي ديجي كاال را تعقيب مي كرديم و وقتي 
قصد داشتند كاال را به مشتري شان تحويل دهند موتور را 
با بارش مي دزديديم.« اين اعترافات يكي از سارقاني است 
كه در جريان طرح رعد به اتهام سرقت موتورسيكلت و 
كاالهاي ديجي كاال دستگير شده است. او در گفت وگويي 

جزئيات بيشتري از سرقت هايش را بازگو كرد.
چطور شد كه تصميم به سرقت گرفتي؟

من 19ساله و مكانيك هستم. بيشتر از پنج شش كالس 
درس نخواندم و بعد سراغ كار مكانيكي رفتم اما در آنجا 

هم اوضاع خوب نبود و به فكر سرقت افتادم.
درباره سرقت هايت صحبت كن. چطور طعمه هايت را انتخاب مي كردي؟

من و يكي از دوســتانم هر روز صبح با مترو از شــهريار به تهران مي آمديم. ابتدا يك 
موتورسيكلت سرقت مي كرديم و در ادامه ســوار بر آن به دنبال پيك هاي موتوري هاي 
ديجي كاال مي گشتيم. چون آنها معموال كاور مخصوص به تن دارند و باكس هاي ويژه اي 
روي موتورسيكلت هايشان قرار دارد پيداكردنشان كار سختي نبود و بعد هم نقشه سرقت 

را عملي مي كرديم.
توضيح بده كه دقيقا چطور كاالهاي آنها را سرقت مي كردي؟

اين پيك ها معموال در باكس هايشان پر از كاالي ديجيتال و اشياي گران قيمت است. وقتي 
آنها براي تحويل دادن بسته ها از موتور پياده مي شدند و داخل خانه مشتري ها مي رفتند 
در همان چند لحظه ما كه در تعقيب شان بوديم سوار موتور مي شديم و فرار مي كرديم. 
معموال در باكس پيك ها گوشي موبايل و اجناس گران قيمت وجود داشت. گاهي بعضي از 

اين وسايل را براي خودمان برمي داشتيم و گاهي هم آنها را مي فروختيم.
تا به حال از پيك موتوري هاي ديجي كاال چند مورد سرقت انجام داده اي؟

حدود پنج شش مورد.
چطور شد كه دستگير شدي؟

در يكي از سرقت ها يك گوشي گيرم آمد و آن را اســتفاده كردم. اما گويا از روي شماره 
سريال آن شناسايي و دستگير شدم.

ظاهرا در يك ماه اخير اين دومين مرتبه اي است كه دســتگير شده اي. در اين باره 
توضيح بده.

چند روز قبل هم درحالي كه با دوستم ســوار يك موتورسيكلت سرقتي بوديم مأموران 
دستگيرمان كردند اما چون من ترك نشــين بوديم آزاد شدم ولي چند روز بعد به اتهام 

سرقت از پيك هاي ديجي كاال دستگير شدم.

   سرقت موبايل پسران نوجوان
از  ديگــر  يكي 
دستگيرشدگان 
طرح رعد پســر 
كه  است  جواني 
به اتهام زورگيري 
گوشــي موبايل 
نوجوان  پسران 
دســتگير شده 
است. او با تهديد 
چاقو گوشي آنها 

را سرقت مي كرد اما 4ساعت پس از آخرين سرقت 
دستگير شد. يكي از شاكيان او پسري 13ساله است 

كه در گفت وگويي جزئيات سرقت را شرح داد.
درباره ســرقت توضيح بده. چطور شــد كه 

گوشي ات به سرقت رفت؟
من و دوستانم در نزديكي خانه مان بازي مي كرديم 
كه مرد سارق آمد. من قبال هم او را ديده بودم اما 
چون كوچه شلوغ بود جرأت نكرده بود جلو بيايد. 
اين بار اما فقط من و دوســتم در كوچه بوديم كه 
او ســراغ من آمد و يك چاقو نشانم داد و گفت كه 
گوشي ات را مي دهي يا بزنم؟ من گفتم كه نمي دهم. 
او چاقويش را زير گلويم گذاشــت و گوشي را از 

دستم كشيد.
در ادامه چه اتفاقي افتاد؟

او سراغ دوستم رفت تا گوشــي او را هم سرقت 
كند اما من با سنگ سراغش رفتم و وقتي ديد من 
مي خواهم با ســنگ او را بزنم فرار كرد. آن موقع 
مي خواســتم دنبالش بروم اما پاهايم سست شده 
بود و نمي توانستم. بعد مادرم را صدا كردم و پليس 
خبر كرديم و مأموران توانستند 4ساعت بعد سارق 
را دستگير كنند و گوشي ام را برگردانند كه جا دارد 

از آنها تشكر كنم.

   قطع آب به دليل  پرداخت نكــردن بهاي فاضالب قانوني 
نيست

به تازگي اداره آب و فاضالب تهران با ارســال پيامك اعالم مي كند 
كه چنانچه بهاي فاضالب را نپردازید با قطع آب مواجه مي شــوید. 
این در حالي است كه یك بار انشعاب فاضالب فروخته شده و هزینه 
وصل و غيره از مشتركان اخذ شده است. در اعتراض شهروندان هم 
مي گویند كه بخشنامه دارند. مسئوالن آبفا درخصوص این بخشنامه 

شفاف سازي  كنند.
آب نيكي از تهران

   به جاي مسافران متخلف بوميان شمال جريمه مي شوند 
در تمام تعطيالت و غيرتعطيالت با كرونا یا بدون آن شــمال پر از 
مسافر است، درحالي كه طبق مصوبات ســتاد كرونا مسافراني كه 
از شهرهاي دیگر آمده اند باید مشــمول جریمه شوند، دوربين ها 
خودروهاي بيمه را ثبت و براي آنها پيامك جریمه ارسال مي شود. 
به عنوان نمونه دوربين مسير الهيجان به رشت كنار تاالر بزرگي كه 
آنجاست براي پالك هاي بومي جریمه ثبت كرده است درحالي كه 
تردد خودروهاي گيالن داخل اســتان به خاطر فصل كشــاورزي 
آزاد است. در ثاني بســياري هم دیدم كه غيربومي هستند و ریالي 
جریمه نشده اند. این انصاف نيست كه هم مشكالت غيربومي ها و 
بيماري هاي منتقل شده را به جان بخریم و هم در استان خودمان 

جریمه شویم.
يوسفي از الهيجان 

   دولت جديد ارائه سهام عدالت به همگان را عملي كند 
از دولت اصولگرا و انقالبي توقع داریم به كســاني كه سهام عدالت 
نگرفته اند ســهام بدهد و همه ایرانيان اعم از فقير و غني و كارمند 
و بيكار و... این سهام را داشــته باشند كه در آن صورت مي توان نام 

عدالت را هم به دنباله آن افزود.
عسگري از تهران 

 
   چرا براي خواهر و پرســتار دائمي جانباز هيچ حقي قائل 

نيستند 
خواهر جانبازي هستم كه چند ســال قبل به شهادت رسيد. برادر 
شــهيدم جانباز اعصاب و روان بود و نيازمند رســيدگي و مراقبت 
دائمي. من از زمان جواني آن بزرگــوار، افتخار خدمتگزاري وي را 
داشتم و هرگز ازدواج نكردم. اما پس از شهادتش كمترین مزایایي 
براي من درنظر نگرفتند و حقوق برادرم نيز قطع شــد. درحالي كه 

اكنون پناهي براي ادامه زندگي ندارم و تنها و بي كس مانده ام.
مهناز معتمدي از ميانه 

  
   تنها بيمارستان پرديس فقط براي پولدارهاست 

در شهر جدید پردیس تنها یك بيمارستان در فاز 4 وجود دارد كه 
بعد از مدت ها تعطيلي به بخش خصوصي واگذار و فعال شــد. این 
بيمارستان با هزینه هاي بسيار سرسام آور براي شهروندان پردیس 
كه اغلب از قشر زحمتكش و متوسط هســتند اصال قابل استفاده 
نيست. درحالي كه به دليل خســتگي و فرسودگي پرسنل درمان 
خدمات معمولي هم نمي تواند ارائه كند چه رسد به خدمات عالي 
و در حد بيمارستان خصوصي. بارها به شــبكه بهداشت شكایت 
قيمت هاي نجومي و سرسام آور این بيمارســتان را كرده ایم ولي 
تغييري ندیده ایم. هزینه یك سرم و آمپول معمولي یا تست كرونا 
در این بيمارستان به اندازه هزینه جراحي آب مي خورد. مسئوالن 

صداي مردم پردیس را بشنوند. 
نوري از شهر جديد پرديس 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پيگيري فيلم هاي 
حيوان كشي زنان در پليس فتا

معاون اجتماعي پليس فتا از ورود این پليس به 
پرونده ویدئوهاي منتشر شده از كشتن برخي 
از حيوانات از سوي زنان در فضاي مجازي خبر 
داد. به گزارش همشــهري، سرهنگ رامين 
پاشایي درباره ویدئوهاي منتشر شده از برخي 
از زنان كه در آنان اقدام به كشــتن برخي از 
حيوانات و آزار آن مي كنند، گفت: این موضوع 
از ســوي پليس فتا در حال رسيدگي است و 
تحقيقات پليس در این زمينه آغاز شده است.

پاشــایي ادامه داد: با توجه بــه اینكه به نظر 
مي رسد این اقدام در یكي از استان هاي كشور 
رخ داده است 2 رده در پليس فتا بررسي آن را 
در دستور كار قرار دادند تا با متخلفان برخورد 
قانوني شود. معاون اجتماعي پليس فتاي ناجا 
اعالم كرد كه نتایج بررسي ها و اقدامات پليس 

در این زمينه اعالم خواهد شد.
اخيرا در فضاي مجازي ویدئوهایي منتشر شده 
كه در آن برخي از زنان اقدام به آموزش ذبح 
برخي از حيوانات كردند، امــا این اقدام آنان 
همراه با تصاویــري تكان دهنده و زجر دادن 
حيوانات انجام شده كه با واكنش هاي بدي از 
سوي افكار عمومي نيز روبه رو شده و نيز منجر 

به جریحه دار شدن افكار عمومي شده است.

 شناي مرگبار پسر جوان
در دريا

جوان 21 ســاله اردبيلی هنگام شنا در دریا 
دچار حادثه شد و جانش را از دست داد.

ســرهنگ محمد نمازی، فرمانده انتظامی 
آستارا گفت: 2 جوان 18 و 21 ساله اردبيلی 
برای تفریح به دریای خزر محدوده روستای 
خلج محله، بخش لوندویل آستارا رفته بودند 
كه جوان 21 ســاله به دليل شنا در منطقه 
خطر آفرین دریا و همچنين آشــنا نبودن با 

فنون شنا غرق شد. 
وی اضافه كرد: با تــالش گروه های امدادی 
جســد این جوان از آب خارج و به سردخانه 

بيمارستان منتقل شد. 

ضرب شست پليس پايتخت به 548تبهكار
 مامــوران پليس پایتخــت در چهل وهفتمين 

مرحله از اجراي طرح رعد توانستند 548نفر از داخلي
سارقان شهر را دستگير كنند. از دستگير شدگان 
كه اغلب سابقه دار هستند 2768مورد اموال مسروقه كشف و به 
مالباختگان تحویل داده شــد. به گزارش همشهري، سرهنگ 
جليل موقوفه اي، رئيس پليس پيشــگيري تهــران بزرگ در 
گفت وگو با خبرنگاران كه  در حاشيه اجراي این طرح كه در مقر 
پليس پيشگيري تهران برگزار شد، گفت: چهل وهفتمين مرحله 
از طرح رعــد را اجرا كردیم و آنچه مشــاهده مي كنيد نتيجه 
چندین روز كار اطالعاتي و عملياتي از ســوي مأموران تمام 
كالنتري ها و پليس پيشــگيري پایتخت است. در اجراي این 
طرح 181حكم قضایي اجرا و به 697پرونده سرقت رسيدگي 
شد كه در جریان آن 548ســارق دستگير شدند. موقوفه اي با 
بيان اینكه 34باند نيز در این مرحله از طرح رعد منهدم شــد، 
گفت: نتيجه این اقدامات كشــف 2768مورد اموال مسروقه 
متعلق به شهروندان بود كه در ميان آنها 166دستگاه خودرو و 
موتورسيكلت مسروقه نيز قرار دارد. وي در ادامه گفت: در این 
مرحله از طرح رعد 168كيلوگرم مواد مخدر نيز كشف و ضبط 
شــده و 157خرده فروش مواد مخدر نيز دســتگير شــدند. 
موقوفه اي با بيان اینكه برخــورد با قاچــاق كاال نيز ازجمله 
اولویت ها در اجراي طرح رعد است، گفت: 15قاچاقچي كاال نيز 
در این طرح دستگير شده اند و 6264قلم انواع كاالي قاچاق نيز 
از این افراد كشف و ضبط شده است كه ارزش این اموال بالغ بر 
140ميليارد ریال برآورد مي شود. وي به دستگيري محكومان 
فراري نيز اشاره كرد و گفت: 23محكوم فراري كه تحت تعقيب 
محاكم قضایي بودند نيز از ســوي پليس دســتگير شــدند. 
همچنين 80قبضه ســالح سرد، ده ها دســتگاه استخراج ارز 

دیجيتال و... نيز از دستگيرشدگان این طرح كشف شد. 

در چهل وهفتمين مرحله از اجراي طرح رعد ده ها نفر از سارقان شهر دستگير شدند

 كارتن خوابي كه
قاتل مردم شد

 رسيدگي به پرونده عامل جنایت 
هولنــاك گــرگان كــه بــا تيغ پيگيري

موكت بري، تبــر و چاقو به مردم 
حمله كرده و یك نفر را به قتل رسانده و 9نفر را 
راهي بيمارستان كرده بود با شكایت 10شاكي در 
دادسراي شهر گرگان ادامه دارد. متهم 51ساله 
كه مدعي اســت در روز حادثه به دليل مصرف 
قرص در حالت عادي نبوده، شامگاه دوشنبه در 
جمع خبرنــگاران از جزئيات زندگي اش گفت و 
روزي كه با حمله به مردم، یك شهر را در شوك 
فرو برد. به گزارش همشــهري، مســير زندگي 
محمود )متهم پرونده( از حدود 30 ماه پيش تغيير 
كرد. از زماني كه همســر دومش هم از او طالق 
گرفت و همراه فرزندانش گــرگان را ترك و به 
زادگاهشان یعني دامغان نقل مكان كرد. پس از 
آن بود كه محمود 51ساله تنها شد و به مرور زمان 
و با از دســت دادن خانه و ماشينش، زندگي اش 
وارد سراشيبي شــد. او مي گوید: »تا پيش از آن 
زندگي بدي نداشتم. معتاد بودم اما كار مي كردم 
و آزارم به كسي نمي رسيد. من اگرچه در استان 
ســمنان به دنيا آمدم، اما بزرگ شــده گرگان 
هستم. خواهرانم هم در این شهر زندگي مي كنند 

و من هم زندگي آرامي داشتم.« 
مرد 51ساله در این سال ها مشاغل متعددي را 
تجربه كرد. از كار كردن در كوره پز خانه گرفته 
تا رانندگي كاميون كمپرســي ، انتقال و تخليه 
نخاله هاي ســاختماني. او توانســته بود در این 
سال ها، خانه و ماشين هم بخرد و به گفته كساني 
كه او را مي شناســند و حتي افرادي كه در جمع 
معتادان با او آشنا شده بودند، محمود مردي آرام 
و بي آزار بود و هيچ كس تصورش را هم نمي كرد 
كه روزي او دست به چنين جنایت هولناكي بزند.

شروع كارتن خوابي 
عامــل جنایت هولناك گــرگان 2 بــار ازدواج 
كرده، اما در هر 2 بار زندگي مشترك، او به دليل 

اعتيادش به مواد مخدر با شكســت روبه رو شد. 
آخرین شكست او در زندگي مشترك به حدود 
30 ماه گذشــته برمي گردد. مدتي پس از اینكه 
همســر دومش هم از او جدا شــد، وي خانه و 
ماشين اش را هم از دست داد و پس از آن بود كه 

به یك كارتن خواب  تبدیل شد.
»30 ماه تنهــا بودم. نــه جایي را داشــتم و نه 
خانواده اي. همه دارایــي ام را به خاطر طالقم و 
مصرف تریاك از دست دادم و از یك سال گذشته 
در زمين هاي خالي پشت دانشگاه مي خوابيدم. 
از ميــان زباله ها، ضایعات جمــع مي كردم و به 
چهارراه ميدان گرگان مي بــردم و مي فروختم. 
با پولش تریاك و غذا مي خریــدم و هر از گاهي 
هم براي دوش گرفتن و حمام كــردن به خانه 

بستگانم مي رفتم.« 

2بار دستگيري 
همه سوابقي كه در پرونده مجرمانه متهم وجود 
دارد، مربوط به مصرف مواد مخدر است. او در این 
سال ها 2بار به اتهام استعمال مواد مخدر دستگير 
شد كه به گفته خودش: »هر بار یك یا 2 شب در 

زندان بودم و بعد آزاد می شدم.«
از زماني كه كارتن خوابي محمود شروع شد، عالوه 
بر مصرف تریاك به مصرف قرص هم روي آورد. 
قرص هایي كه آنها را از همــان چهار راه ميدان 
گرگان كــه پاتوقش بود، تهيه مي كرد و شــاید 
مصرف همين قرص ها بود كه باعث شد توهمات 
عجيب و غریب به ســراغش بيایــد و در نهایت 

تصميم به حمله خونين به مردم بگيرد.

روز حادثه 
عصر 12مرداد امسال بود كه محمود مثل روزهاي 
دیگر، راهي چهارراه ميدان گرگان شد تا قرص 
بخرد. »3هزار تومان دادم و قرص خریدم و آن را 
مصرف كردم. كسبه چهار راه ميدان من را اذیت 
مي كردند و آزارم مي دادند و آنقدر اذیت شــده 

بودم كه چند روز قبــل از حادثه تصميم گرفته 
بودم خودم را مقابل اتوبوس بيندازم و خودكشي 
كنم، اما در لحظه آخر پشيمان شدم و حتي این 
افراد را به خدا واگذار كــردم. در همه این مدت 
تصور مي كردم كه آنها باعث جدایي همســرم از 
من و نابودي زندگي ام شده اند. آن روز اتفاقاتي 
كه این مدت برایم افتــاده بود و اذیت های مردم 
و كسبه در مقابل چشمانم آمد. ناخودآگاه با تيغ 
موكت بري كه در جيبم داشتم، شروع كردم به 

زخمي كردن این افراد.« 
هرچند متهم مدعي است كه قصد انتقام جویي 
داشته، اما او حتي نام افرادي را كه مورد ضرب و 
جرح قرار داده را هم نمي داند. او حتي با یك نفر 
از قربانيانش سابقه اختالف و درگيري هم نداشته 
است. محمود حتي نمي داند چه كسي را در روز 
حادثه كشته و وقتي اســم و عكسش را مي بيند 

مدعي مي شود كه  من این فرد را نزده ام.
او توضيح مي دهــد: آن روز 2تيغ موكت بري در 
دست چپ و راستم داشتم و در خيابان راه افتادم 
و از پشت و پنهاني به افرادي كه مدنظرم بودند 
ضربه مي زدم و آنها را زخمي می كردم. من این 
تيغ ها را 15روز قبل از مغازه خریده بودم. البته 
قبل از آن، 2تيغ دیگر داشتم كه وقتي به تهران 
رفته بودم و مأمــوران به خاطــر مواد مخدر مرا 
دســتگير كرده بودند، هر 2 تيغ موكت بري را 
از جيبم درآوردند و گرفتنــد و من پس از اینكه 
به گرگان برگشــتم، به مغازه رفتم و 2 تيغ تازه 
خریدم. من تيغ ها را خریده بــودم تا زماني كه 

كسي خواست اذیتم كند از خودم دفاع كنم.

40ثانيه خونين 
به گفته سرهنگ مجتبي مروتي، رئيس پليس 

آگاهي اســتان گلستان، بررســي دوربين هاي 
مداربسته نشــان مي دهد كه متهم در 40ثانيه 
نخست 6نفر را مورد ضرب و جرح قرار داده كه 
ششمين نفر همان جواني است كه در این حادثه 
به دليل شدت خونریزي جانش را از دست داد. 
متهم اما مدعي است كه در آن لحظات به خاطر 
خوردن قرص گيج بوده و یادش نمي آید كه چه 

اتفاقاتي افتاده است.
او ادامه مي دهد: »بعد از اینكه چند نفر را با تيغ 
زدم، تيغ شكست و كوتاه شد. مردم متوجه ماجرا 
شــده بودند و براي اینكه به من حمله نكنند و 
دستم خالي نباشد، از یك آهنگري كه آنجا بود 
یك چاقوي بزرگ و یك تبر برداشتم و به چهار 
راه رفتم و چند نفر از كساني را كه در آنجا مغازه 
دارند را هــم زدم. تصور مي كردم كــه آنها هم 
كســاني بودند كه در این مدت مرا اذیت كرده 
بودند. وقتي آخرین نفر را زدم، ایستادم و فریاد 
مي زدم تا كســي جرأت نكند جلو بياد و همان 
موقع پليس آمد و چون دليلــي براي مقاومت 
كردن نداشــتم چاقو و تبر را زمين گذاشــتم و 

خودم را تسليم كردم.« 
براساس این گزارش، پرونده متهم در حالي در 
دادسراي گرگان رسيدگي مي شود كه تا كنون 
همه 10شاكي پرونده با مراجعه به اداره آگاهي 
شــكایت خود را مطرح كرده اند و از سوي دیگر 
این مرد در اختيار پزشكي قانوني قرار گرفته تا 
با انجام بررسي هاي تخصصي و پزشكي مشخص 
شود كه آیا وي به بيماري رواني مبتالست یا نه. 
در همين حال رئيس كل دادگســتري گلستان 
نيز اعالم كرده كه با طي شــدن مراحل مختلف 
رسيدگي به پرونده، اطالع رساني هاي الزم انجام 

خواهد شد.

طبق گزارش هاي ســازمان بهزیستی نيز، به 
طور متوسط ســاالنه حدود 2500 نفر از افراد 
در كشور دچار آسيب نخاعی می شوند كه بيش از 50 درصد از آنها 
بر اثر حوادث جاده ای به این وضع دچار مي شــوند. مصطفی سراج، 
مدیركل امور مراكز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی كشور 
در این باره گفته بود: »برآورد سازمان بهزیستی طی چند ماه گذشته 
نشان مي دهد فقط هزینه های مراقبت، اقالم تجهيزات بهداشتی و 
توانبخشی، مناسب سازی منزل و معيشت برای هر فردی كه بر اثر 
حادثه یا تصادف دچار آسيب های نخاعی یا جسمی می شود )بدون 
احتساب هزینه   های درمان و بستری در بيمارستان(  حداقل  ماهانه 

4 ميليون و 500هزار تومان است.«

تصادف و تحميل هزينه هاي نجومي به خانواده
مدیركل امور مراكز توانبخشــی و مراقبتی ســازمان بهزیســتی 
كشور مي گوید: »تحقيقات نشــان می دهد هزینه اقتصادی فردی 
كه دچار آســيب نخاعی می شــود تا پایان عمر  بيش  از 400 هزار 
دالر است.  بررسی های انجام شــده در ایران نيز حاكی از آن است 
كه  ماهانه حداقل 4ميليــون و 500 هزار تومــان فقط هزینه های 
مراقبتی و توانبخشی فردی اســت كه دچار آسيب نخاعی می شود 
كه اگر هزینه های درمان و بســتری را هم در نظر بگيریم، این رقم 
باالتر خواهد شــد. زمانی كه فردی تصادف می كند، عالوه بر اینكه 
هزینه های اقتصادی بسيار سنگينی را به سيستم بهداشت و درمان 
و سالمت جامعه و خانواده تحميل می كند، مشكل جدی دیگري هم 
دارد و آن از هم پاشيدگی كانون بسياري از خانواده هاست؛ زیرا زمانی 
كه سرپرست خانوار صدمه می بيند، عمال تمام اعضای خانواده تحت 
تاثير مشكل قرار می گيرند و با مشــكالت عاطفی و روحی و روانی 
مواجه می شوند. مواردی از قبيل ازهم پاشيدگی كانون خانواده، نبود 

نان آور برای خانواده، غرامت های عاطفی و... وجود دارند كه نمي توان 
براي آنها معادل اقتصادی تعيين كرد.«

افت كيفيت زندگي در بين زنان
افت كيفيت زندگي، پيامد دیگري است كه رئيس مركز تحقيقات 
پيشگيری از آسيب حوادث جاده ای به عنوان عوارض ناشي از حوادث 
رانندگي مطرح مي كند و درباره آن مي گوید: »غالب مطالعات نشان 
مي دهد كه كيفيت زندگي افراد پس از حادثه ترافيكي افت مي كند. 
از نظر جنسيتي، خانم ها بيشتر دچار افت كيفيت زندگي مي شوند. 
همچنين افراد مسن، افرادي كه دچار PTSD و افسردگي شده و 
همچنين افرادي كه از ناحيه اندام تحتاني و لگن آســيب دیده اند 
بيشتر دچار افت كيفيت زندگي مي شــوند. وقتي حادثه ترافيكي 
شدیدي اتفاق مي افتد، فشار اقتصادي شدیدي هم به وجود مي آید؛ 
هم خودرو از بين رفته و هم هزینه هاي سنگين درمان كمر خانواده را 
مي شكند و هم احتمال از كارافتادگي آسيب دیدگان زیاد مي شود.« 

تصادف، طبقه اجتماعي افراد را تغيير مي دهد
صادقي بازرگانــي، در تبييــن پيامدهاي اقتصــادي تصادفات 
رانندگي در زندگــي خانوارهاي ایراني، به همشــهري مي گوید: 
»مطالعات نشــان مي دهد كه حوادث ترافيكــي مي تواند طبقه 
اقتصادي فــرد را یك پله پایيــن بياورد. مطالعات آزمایشــي ما 
نشــان مي دهد كه یك ســوم افرادي كه دچار آســيب ترافيكي 
شــدید مي شــوند درجات قابل توجهــي از افت عملكــرد پيدا 
 مي كنند كه این مي تواند به از كارافتادگي فرد هم منجر شــود. 
همچنين یك چهارم افراد حداقل 2ماه شــغل خود را از دســت 
مي دهنــد و نمي تواننــد بــه شغل شــان برگردنــد. همچنين 
پژوهش هاي مختلف نشــان مي دهند كه به اندازه حدود 2 تا 7 
درصد از درآمد ناخالص ملي ایران صرف حوادث ترافيكي مي شود؛ 
البته به نظر مي رسد مطالعاتي كه 7 درصد را ارائه مي كند با خطا 
مواجه است، اما آمار 2.2 درصدي به نوعي قطعي است كه همين 

هم عدد بسيار بزرگي است.«

ادامه از 
صفحه 10

اعترافات تكان دهنده مردي كه
 
  با تبر، چاقو و تيغ موكت بري 
به جان شهروندان در گرگان افتاد

سياست تأمين واكسن بايد تغيير كند
متأسفانه آنچه شاهد هســتيم، غلبه رویكرد 
اعتقادي و سياسي بر یك موضوع كامال علمي 
است. حتي در دین اسالم هم در برخي مواقع بحراني، آنچه حرام 
است، حالل خوانده شده، مثل ترك نماز در زماني كه جان كسي 
به خطر افتاده یا خوردن مردار، زماني كه فرد از گرسنگي در حال 

مرگ است.
مســئله واكســن به همين اندازه حياتي اســت. ما هم بر توليد 
واكسن هاي داخلي تأكيد داریم و برایمان بسيار ارزشمند است اما 
سال گذشته درجلسه اي با توليد كنندگان به این نتيجه رسيدیم 
كه در كشور تا قبل از تابستان1400 به توليد انبوه نخواهيم رسيد 

بنابراین تا آن زمان باید واردات انبوه داشته باشيم.
حاال هم شاهد هســتيم كه توليدات داخلي به نتيجه مطلوب از 
جهت ميزان توليد نرسيده است. ما چنين وضعيتي را پيش بيني 
كرده  بودیم اما كســي توجهي نمي كرد. نگارندگان آن نامه حتي 
حاال كه روزانه باالي 500نفر جانشــان را از دســت مي دهند و 
روند واكسيناسيون بســيار كند است، باز هم از مردم عذرخواهي 

نمي كنند و اشتباهشان را نمي پذیرند.
هوشــياري ما باید این مي بود كه از هر ســبدي واكســن تهيه 
مي كردیم. اگر قرار بود به صحبت مخالفان واردات توجه شــود، 
حاال حتي آسترازنيكا هم وارد نمي شد، درحالي كه این واكسن در 
كشور دیگري توليد مي شــود. ما مي دانيم كه قطعا راه حل نهایي 
قطع زنجيره كرونا، واكسن نيست اما بسيار كمك كننده است. ما 
براي كاهش ابتال و مرگ، باید واكسيناسيون گسترده داشته باشيم 

تا كمي از بار بيمارستان ها كم كنيم.
بيمارستان ها به شدت شــلوغ اند. ما امروز معضلي به نام تكميل 
ظرفيت در بيمارســتان ها داریم و آنها امكان رســيدگي به این 
ميزان بيمار را ندارند. شاهد هســتيم كه حتي براي تامين سرم 
هم با مشكل مواجه شده ایم. ميزان تست گيري ما بسيار كم شده 
است، اگر قرار بود براســاس آنچه اعالم شده بود روزانه 100هزار 
تســت گرفته شــود كه هيچ وقت هم محقق نشــد، حاال ميزان 
ابتالهاي ما خيلي خيلي باالتر بود. تا چه زماني باید از سياســت 
خودكفایي تا مرز مرگ اســتفاده كرد؟ این سياست باید بازبيني 
شود. حتي كشورهایي كه توليد كننده جهاني واكسن هستند، باز 
هم از كشورهاي دیگر واكســن مي خرند.  حاال كه دولت در حال 
جابه جایي است فرصت خوبي است تا مدیران پرانرژي در زمينه 
مدیریت كرونا، وارد عمل شوند. اگر از علم مدیریت استفاده كنند 
و انگيزه هاي فكري را كنار بگذراند، مشــكل مدیریت كرونا قابل 
حل است. در بيمارستان ها بوي مرگ به مشام مي رسد، اگر فكري 

نشود، این بو در كل شهر خواهد پيچيد.

ادامه از 
صفحه اول

 زخم كاری
تصادفات رانندگی
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نگاهي به نمايشنامه »باران اگر بخواهد« نوشته نادر برهاني مرند
لبريزشدنازماللزندگيروزمره

به تازگي نمايشــنامه »باران اگر بخواهد« 
نوشته نادر برهاني مرند، در 108 صفحه، 
با قيمت 20 هزار تومان و از ســوي نشــر 
ورا منتشر شده اســت. نمايشنامه با يك 
مونولوگ )تك گويي( آغاز مي شود؛ توجه 

برهاني مرند به زمــان و خاطره خيلي مهم اســت. برهاني 
تحت تأثير آنتون چخوف و اكبر رادي است. اگر بخواهم اين گزاره 
كلي را كمي باز كنم بايد به كنش هاي دراماتيك و ايستايي آنها و 
همچنين بحث زمان و زندگي روزمره بپردازم. معموال در كارهاي 
چخوف با كنش هاي ايستا و حرف هايي طوالني مواجه مي شويم 
كه درونيات و گذشته شــخصيت ها را افشا مي كنند. اين كنش ها 
به گونه اي اند كه زمان را كمي كند مي كنند و شــخصيت ها نيز در 
مالل زندگي روزمره غرق مي شوند. مارك فورتير در كتاب »نظريه 
در تئاتر« مي نويسد: »آنچه در نمايشنامه هاي چخوف قابل مشاهده 
است دل مشغولي هاي پديدارشناختي است كه  در سطح درونمايه 
و محتوا محقق شده اســت: زمان، كنش، تأثير ديگران، تهي بودن 
زندگي روزمره، ميل به زندگي اي كامل تر. شخصيت هاي چخوف 
در مواجهه با زندگي اي كه به نظرشان تهي، كسالت بار و البته بي روح 
مي رسد، به وجودي غني تر و كامل تر گرايش دارند.« اكبر رادي نيز 
دقيقا تحت تأثير چنين انديشه اي بود و در نمايشنامه هاي خودش 
مانند »روزنه آبي« و »ملودي شهر باراني« اين رويه را پيش گرفت. 
نمايشنامه »مرغ دريايي« چخوف اينگونه آغاز مي شود: »در سوگ 
زندگي ايم«. انگار زندگي اغلب شخصيت هاي چخوف شبيه به نوعي 
مرگ بوده است. جالب اســت كه كاراكتر خورشيد در نمايشنامه 
»باران اگر بخواهد« مي گويد: »من چهارده سالگي خورشيدم، من 
هنوز به دنيا نيامدم«. اينجا بايد تأكيد كنم كه براي برهاني مرند، 
محتوا مهم تر از فرم است. البته بازي هاي زماني مدرن هم در پيرنگ 
رعايت شده است. يك مشكل اساسي، نقش پررنگ تلفن، تلويزيون، 
دوربين فيلمبرداري و مونولوگ در آغاز كار اســت كه وضعيت را 
دراماتيك نمي كنند و پيرنگ را بيشتر به سمت داستان مي برند. 
خورشــيد به فريبا مي گويد: »كاش بابا هم اندازه سياوش دوست 
داشت«! در اينجا موضوع اصلي كه شكست در عشق است روشن 
مي شود. بنابراين، شخصيت ها به خوبي معرفي مي شوند و فريباي 
شكست خورده در نقطه كانوني داستان قرار مي گيرد. برهاني مرند 
به افراد طبقه متوسط ايران اكنون توجه مي كند كه اين نكته بسيار 
مثبتي است و لحن شخصيت ها هم درآمده است. در پايان بايد اشاره 
كنم كه برهاني مرند، قلم خودش را دارد و مسير پيوسته اي را طي 

كرده است. او به تجربه زيسته خودش توجه مي كند.

كتاب

خبرهای كوتاه

جشنوارهتئاتركودكونوجوان
درزمستان

دبير جشــنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان خبر داد: براساس 
پيش بيني ها، امكان آن وجود دارد واكسيناسيون در كشور تا زمستان 
به طول انجامد، به همين دليل بر آن شــديم تا زمان برگزاري بيست 
و هفتمين جشــنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان همدان را به 
اسفند ماه موكول كنيم. به گزارش همشهري، در جلسه ستاد برگزاري 
بيست و هفتمين جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان همدان 

تصميم گرفته شد تا اين جشنواره اسفند ماه در همدان برگزار شود.
امير مشــهدي عباس، دبيــر ايــن دوره از جشــنواره توضيح داد: 
»رويكردمان در برگزاري جشنواره امســال كيفي است. قصد ندارم، 
بگويم سال هاي گذشــته اينگونه نبوده اما اين دوره درنظر داريم تا 
براساس استانداردهاي جهاني اين جشنواره را برگزار كنيم. گروه هاي 
نمايشي كودك و نوجوان در شاخه هاي مختلف، اثر توليد مي كنند اما 
تمام اين شاخه ها در جشنواره ديده نمي شد.« اين نمايشنامه نويس 
در بخشــي از صحبت هايش اظهار كرد: طي يك ســال ونيم گذشته 
به دليل شــيوع و همه گيري ويروس كرونا، تئاتر كــودك و نوجوان 
توليد جدي نداشــته ضمن اينكه براســاس پيش بيني ها، امكان آن 
وجود دارد واكسيناسيون در كشور تا زمستان به طول انجامد، ازاين رو 
تمهيداتي را درنظر گرفتيم تا به توليدات شايســته و مطلوبي در اين 
جشنواره دســت يابيم؛ به همين دليل بر آن شديم تا زمان برگزاري 
بيست وهفتمين جشنواره را به اسفند ماه موكول كنيم كه تاريخ دقيق 

آن در فراخواني كه به زودي منتشر خواهد شد، اعالم مي شود.«

بليتسينمابابيتكوين
»اي ام ســي« نخســتين 
كمپاني بزرگ ســالن هاي 
سينمايي اســت كه انجام 
خريد و فروش با بيت كوين 
در سالن هاي سينماي خود 

را مجاز اعالم كرده است.
به گزارش ورايتي، كمپاني 

»اي ام سي« از مالكان عمده سالن هاي سينما در آمريكا و اروپا اعالم 
كرد كه از پايان سال2021 خريد آنالين بليت سينما و بخش مهمي 
از تراكنش هاي مالي در سالن هاي سينماي متعلق به اين كمپاني را از 
پايان سال2021 با استفاده از رمزارز »بيت كوين« مجاز خواهد دانست. 
آدام آرون مدير »اي ام سي« اعالم كرد كه سيستم هاي مورد نياز براي 
انجام تراكنش با بيت كوين تا پايان سال2021 در سالن هاي سينماي 
متعلق به اين كمپاني نصب خواهد شد. »آرون« همچنين اعالم كرد كه 
سرمايه گذاران جديد »اي ام سي« نيز از اين مسئله استقبال كرده اند. 
آرون البته درباره اينكه مشتريان سينماهاي »اي ام سي« چطور قادر 
خواهند بود با بيت كوين در ســالن هاي سينماي اين كشور تراكنش 
مالي انجام دهند و خدمات مورد نياز خــود را بخرند، توضيح  دقيقي 
ارائه نــداد. »پي پال« و »اســتارباكس« از اپ »بي اي ك ك ت« براي 
تبديل رمزارز ها به پول رايج در تراكنش هاي آنالين خود اســتفاده 
مي كنند، انتظار مي رود »اي ام ســي« نيز از چنين اپليكشيني براي 

انجام تراكنش هاي خود با رمزارز بيت كوين استفاده كند.

درحالي كه كرونا دارد ركوردهاي جديدي را 
ثبت مي كند، پروژ ه هاي فيلمبرداري بي اعتنا 
به سرنوشتي كه در انتظار عوامل شان است 
به كار خود ادامه مي دهند. سازمان سينمايي 
از زمــان ورود كرونا به ايران نشــان داد كه 
توانايي نظارت بر پروژه هاي سينمايي را ندارد 
و اين ناتواني را بايد به فهرست ضعف هاي اين 
ســازمان عريض و طويل و  كم بازده اضافه 
كرد. ســازمان ســينمايي عمال نمي تواند 
جلوي كارگروه هاي فيلمبرداري را در شرايط 
پرخطر كنوني بگيرد و چشمگيرترين اقدام 
اين سازمان به صدور اطالعيه تسليت براي 
درگذشتگان كرونايي سينما ختم مي شود. 
ميزان انفعال و بي برنامگي اين ســازمان در 
طول 2سال گذشــته بهترين توجيه براي 
بازنگري در ساختار آن است تا به وقت بروز 
مشــكالتي مثل كرونا يا مداخله نهادهاي 
ديگر در امور ســينما اين ســازمان حرفي 
براي گفتن داشته باشد. احتماال اصلي ترين 
دغدغه ســازمان ســينمايي و مؤسســات 
زيرمجموعه آن در طول دوره كرونا برگزاري 
جشنواره هايي بود كه بودجه مصوب داشتند 
و تنها دستاورد كارنامه مديران اين سازمان 
محسوب مي شود. سال گذشته، درحالي كه 
بسياري از جشنواره هاي معتبر بين المللي 
به احترام ســالمتي و جان انسان ها برگزار 
نشدند، مديران سازمان سينمايي كه كارنامه 
خود را خالي مي ديدنــد، تصميم گرفتند تا 

آخرين روزي كه بر مســند امور هستند، از 
برگزاري هيچ جشــنواره اي كوتاه نيايند و 
با اين حربه، معضل مهم تعطيلي ســينما 
در ايران را كم رنگ جلوه دهند. مديران اين 
سازمان در روزهاي آخر كار خود همچنان 
بــه برگزاري جشــنواره هايي كــه عناوين 
بزرگي را يدك مي كشند، اما نمي توانند بر 
 وضعيت سينماي ايران اثر مثبتي بگذارند،

دلخوش  هستند.

بياعتناييسازمانسينمايي
بهجانعواملسينما

21 فروردين ماه بود كه روابط عمومي سازمان 
ســينمايي اعالم كرد، با توجه به ممنوعيت 
تجمع، تهيه كنندگان پروژه هاي سينمايي و 
نمايش خانگي در شهرهايي كه از سوي ستاد 
ملي كرونا قرمز اعالم مي شوند، ملزم به توقف 
فيلمبرداري و رعايت كامل شرايط توليد در 
وضعيت قرمز كرونايي هستند. اين اطالعيه 
در 18تيرماه نيز دوباره تكرار شد، اما در همه 
اين مدت هيچ كس اين اطالعيه هاي سازمان 
ســينمايي را جدي نگرفت؛ چون سازمان 
ســينمايي نه توانايي برخورد با گروه هاي 
فيلمبرداري را دارد و نه در تمام مدت ورود 
كرونا به ايران يك مورد برخورد اين سازمان 
با گروه هاي متخلف گزارش شــده اســت. 
پس، همه چيز در حد رفع تكليف اســت و 
اين ســازمان دغدغه و اراده متوقف كردن 
فيلمبرداري در شرايط قرمز كرونايي را ندارد. 
البته بي اعتنايي سازمان سينمايي به فعاليت 
گروه هاي فيلمبــرداري متأثر از مردد بودن 

سياست هاي كلي كنترل بيماري در كشور 
اســت. در جديدترين نمونه از بي اثر بودن 
اطالعيه هاي سازمان سينمايي مي توان به 
آغاز فيلمبرداري »علف زار« به تهيه كنندگي 
بهرام رادان با بازي پژمان جمشيدي اشاره 
كرد. فيلم سينمايي »علف زار« به كارگرداني 
كاظم دانشــي و تهيه كنندگي بهرام رادان 
از آبان ماه سال گذشــته در انتظار دريافت 
پروانه ســاخت بود كه پس از گذشت 7 ماه 
در ارديبهشت ماه امســال موفق به دريافت 
آن شــد و حاال فيلمبرداري آن در شرايط 
قرمز كرونايي آغاز شــده اســت. بي شك 
دســت اندركاران پروژه »علــف زار« كامال 
خيالشان راحت اســت كه از سوي سازمان 
ســينمايي بابت آغاز فيلمبــرداري در اين 
وضعيت »مرگ مرگی« اصال و ابدا مؤاخذه 

نمي شوند. 

سازمانسينماييياسازمانجشنوارهها؟
خبرهاي مربوط به آغاز يا ادامه فيلمبرداري 
پروژه هاي مختلف در تمام 2سال گذشته، 
بدون واهمه از برخورد ســازمان سينمايي، 
در رســانه ها منتشر شــده و آب هم از آب 

تكان نخورده است. در نمونه اي ديگر، ديروز 
خبر رســيد كه پيش توليد فيلم سينمايي 
»پريســان« به كارگرداني و تهيه كنندگي 
كامبيز بابايي به تازگي آغاز شده و گروه توليد 
اين فيلم هم اكنون مشغول انتخاب بازيگران 
و عوامل پشت دوربين هستند. فيلمبرداري 
اين فيلم در تهران انجام مي شود و تاكنون 
تمامي لوكيشــن هاي فيلم انتخاب شــده 
است. چطور سازمان سينمايي به اين اخبار 
بي اعتناســت؟  چطور مديران اين سازمان 
در روزهاي پاياني فعاليت شــان مي توانند 
با شور و نشــاط براي برپايي جشنواره هاي 
فيلــم كوتــاه تهــران، ســينماحقيقت و 
جشنواره فيلم كودك تكاپو كنند، اما براي 
حفظ سالمت ســينماگران و عوامل پشت 
دوربين پروژه هاي مختلــف انگيزه ندارند؟ 
اين بي انگيزگي نيســت؛ بي تفاوتي است.  
بي اعتنايي به ارزشمندي جان انسان هاست. 
سازمان سينمايي عمال به سازمان برگزاري 
جشــنواره هاي ســينمايي بدل شــده و 
به عنوان متولي اســمي ســينماي كشور، 
 طرح و برنامه رسمي براي خروج از بن بست

كنوني ندارد.

آغازاكرانحقيقت
مراســم رونمايي از آغاز طرح »اكران حقيقت« با حضور پنج فيلمساز، بسته 
اول »اكران حقيقت«، مديرعامل و مديران مركز گسترش سينماي مستند 

و تجربي برگزار شد.
به گزارش همشــهري، »اكران حقيقــت« 2مرحلــه دارد؛ در مرحله اول، 
مستندهاي توليد شده در مركز گسترش سينماي مستند و تجربي به صورت 
آنالين و توسط پلتفرم هاشور نمايش داده مي شــوند. همزمان و با عادي تر 
شدن شرايط اجتماعي و كاهش روند ابتال به ويروس كرونا، فيلم ها در بيش 
از ۵0مركز فرهنگي و هنري و تعدادي از ســينماها در سراسر كشور نمايش 
خواهند داشــت. در مرحله دوم مســتندهايي كه متعلق به مركز گسترش 
نيستند اما شرايط اكران آنالين و فيزيكي دارند و متقاضي اكران در »اكران 

حقيقت« هستند، نمايش داده مي شوند.
محمد حميدي مقدم، مديرعامل مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، در 
اين مراسم خبر داد: »۵فيلم خوب در حوزه هاي مختلف داريم كه با آنها »اكران 
حقيقت« را آغاز مي كنيم، همچنين قرار است در پكيج هاي مختلف اين اكران 
تنوع ساختاري و طعم داشته باشيم كه مخاطب را جذب كند، پكيج مان بايد 

متفاوت باشد و تنها در حوزه مستند اجتماعي نباشد.«
وي درباره مستندهاي حاضر در پكيج اول »اكران حقيقت« عنوان كرد: »در 
پكيج اول »بر ســر خاك« ساخته محســن خان جهاني و»در جست وجوي 
خانه خورشيد« به كارگرداني مهدي باقري را داريم. در حوزه پرتره، مستند 
خاص و ويژه اي را در ميان مستندهاي معاصرمان به نام »بانو قدس ايران« اثر 
مصطفي رزاق كريمي داريم كه خيلي ها مشتاق ديدن آن هستند، »زير اين 
چتر باران مي بارد« اثر كتايون جهانگيري و »ف- الف« ساخته فرشاد اكتسابي 

از مستندهايي هستند كه در حوزه اجتماعي جست وجوگر حضور دارند.«

سيدحسينرسولي
روزنامه نگار

پردهنشيندرشبكهيك
شبكه يك ســيما به عنوان 
يكــي از شــبكه هاي مهم و 
اصلي، ســريال تكراري روي 
آنتن مي برد. قرار شده سريال 
34قســمتي »پرده نشين« 
ســاعت 18روي آنتن برود. 

البته اين شبكه براي شــب هاي محرم پخش »ديگري« 
را درنظر گرفته است. »پرده نشــين« به كارگرداني بهروز 
شــعيبي ســاخته شــده كه فيلمنامه آن توسط حسين 
تراب نژاد، مهدي شيرزاد و مهدي حمزه براساس طرحي از 
عبدالرسول گلبن نوشته شده است. اين سريال پاييز 93 از 
اين شبكه تلويزيوني پخش شد و محرم امسال نيز بازپخش 
مي شود. اما ميني سريال »ديگري« از مجموعه »روزهاي 
بهتر« به تهيه كنندگي احمد زالي هك روانه آنتن شــبكه 
يك شد. نويسندگان اين سريال كوتاه مرجان اشرفي زاده، 
ســارا باقرزاده و تهمينه بهرام عليان هســتند. حميدرضا 
پگاه، نازنين فراهاني، شيوا ابراهيمي، بهرام شاه محمدلو، 
معصومه قاســمي پور، ليلي فرهادپور و... از بازيگران اين 

ميني سريال هستند.

دركنارپروانههاازششمشهريور
قبل از رسيدن روزهاي محرم، 
قرار بود كه ســريال »در كنار 
پروانه ها« در محرم پخش شود 
و حاال اعالم شــده اين سريال 
از 6شــهريور پخــش خواهد 

شــد. ســيمافيلم اعالم كرده: تاكنون بيــش از 7۵درصد از 
تصويربرداري »در كنار پروانه ها« به كارگرداني داريوش ياري 
و تهيه كنندگي بهروز مفيد انجام شده است. همزمان تدوين 
و موســيقي مجموعه در حال انجام اســت تا اين مجموعه از 
6شهريورماه از شبكه2 سيما پخش شود. البته هم اكنون گروه 
در تهران و در لوكيشــني بيمارستاني مشغول به كار هستند. 
به تازگي نگار عابدي به جمع بازيگران پيوســته و در روزهاي 
آتي مقابل دوربين خواهد رفت. در دهه اول محرم، شــبكه 
2 سراغ ســريال »فرات« مازيار ميري رفته كه اين مجموعه 
هم 10سال پيش توليد شده و طي اين سال ها از شبكه هاي 
مختلف روي آنتن رفته است و حاال شبكه 2 قرار است هر شب 

اين مجموعه را پخش كند.

گاندووشرقبهشت
از ميان شبكه ها به نظر مي رسد 
شبكه3 حساب شــده تر عمل 
كرده و جدول پخش خود را با 
نمايش2 ســريال دارد؛ سريال 
»گاندو« تا نيمه هاي محرم روي 
آنتن است و بعد از آن قرار است 

سريال »نيم روز تا تهران« )شايد با نام »شرق بهشت«( پخش 
شود؛ مجموعه اي كه حســين غضنفري آن را در 30قسمت 

كارگرداني كرده و علي پوركياني، تهيه كننده آن است.

دستبهدامان»مختارنامه«
3روز از محرم گذشــته و هنوز تلويزيون در كنداكتور فيلم و 
ســريال هاي خود، مجموعه جديدي را نياورده و شبكه هاي 

ديگر نيز مانند شــبكه هاي 1 و2، دست به دامان سريال هاي 
تكراري شده اند. بعد از گذشت يك دهه هنوز هم »مختارنامه« 
در كنداكتور محرم امسال ديده مي شود. ميرباقري اين روزها 
مشغول ساخت »سلمان فارسي« اســت و »مختارنامه اش« 
هر سال روي آنتن مي رود. اين سريال از شبكه الكوثر، قرآن 
و... به نمايش درمي آيد. البته دوبله به زبان عربي آن در شبكه  

آي فيلم انجام شده و در اين سال ها روي آنتن رفته است.

تكرارسريالهايميرباقري
آي فيلم هم يك  سريال تكراري را در جدول پخش خود دارد. 
»معصوميت از دست رفته« نيز با پايان يافتن »پايتخت 6« از 
18مرداد ساعت 21روي آنتن شبكه  آي فيلم رفت. اين سريال، 
به كارگرداني داوود ميرباقري محصول شبكه 3سيما بوده و 
بازيگراني همچون امين تارخ، فريبا كوثري، سارا خوئيني ها، 
امين زندگاني، حديث فوالدوند، انوشيروان ارجمند و داريوش 
فرهنگ به ايفاي نقــش در آن پرداخته انــد. البته در ميان 
سريال هاي محرمي تلويزيون كه ماندگارند، نام »شِب دهم« 
حسن فتحي هم مطرح شده كه از امشــب روي آنتن شبكه 
تماشا مي آيد. يك ســريال كره اي هم به جمع مجموعه هاي 

جديد اين شبكه تلويزيوني اضافه مي شود.

عدمرغبتفيلمسازانوسريالسازان
وضعيت توليدات چه در فيلمسازي و سريال سازي به گونه اي 
است كه مجيدي 2روز گذشته در يكي از سخنراني هاي خود 
عنوان كرد: » تــالش داريم اين رويــداد را به عنوان فرهنگ 
حســيني حفظ كنيم و به بهترين نحوه ممكن آثــار را ارائه 
دهيم، جاي چنين نگاه هايي در سينماي ما خيلي خالي است.

 ما بايد راه را باز كنيم كه فيلمســازان تشــويق شــوند و در 
اين عرصه كار كنند؛ درحالي كه متوقف شــدن »رستاخيز« 
باعث شد فيلمسازان رغبتي نداشته باشند كه در اين عرصه 
ورود كنند و تهيه كنندگان هم ديگر چنين ريســكي نكنند. 
اين فرصتي اســت تا از آقاي درويش تشــكر كنم و اين را از 
 مســئوالن بخواهم كه شــرايط را براي نمايش »رستاخيز« 

فراهم كنند.« 

تلويزيوندرمحرم1400مختار، تكرار، مختار
سريالهايتكراريوتوليد

يكدههگذشتهرارويآنتنميبرد

»كاترينزتاجونز«درنقش»شخصيتموتريسيا«در
سريالاليو-اكشن»ونزدي«بهكارگردانيتيمبرتون

بازيخواهدكرد.
بهگزارشهاليوودريپورتر،سريال»ونزدي«بهعنوان
دنبالهسريالمحبوب»خانوادهآدامز«،توسطنتفليكس
ساختهخواهدشد.»كاترينزتاجونز«دراينسريال
بهعنوانبازيگرمهماندرنقش»مادرقدرتمندخانواده«

بازيميكند.
»كاترينزتاجونز«بهخاطربازيدرفيلم»شــيكاگو«
برندهجايزهاسكاربهترينبازيگرنقشمكملزندر
سال2003شدهبود.اوهمچنيندرفيلمهاي»دوازده
ياراوشــن«و»ماســكزورو«بازيكردهاست.»زتا
جونز«اخيراهمدرسريال»پسرولگرد«نقشآفريني

كردهاست.
كاترينزتاجونز،نخســتينبازيگرزنينيستكهدر
سرياليمرتبطباســريالخانواده»آدامز«درنقش
»موتريسيا«بازيميكند،پيشازاو،2بازيگرزنديگر
درسريال»خانوادهآدامز«درنقش»موتريسيا«بازي
كردهبودند.»كارولينجونز«براينخســتينباردر
دهه1960درنقشاينشــخصيتدرسريال»خانواده

آدامز«بازيكردهبود.
»آنجليكاهاســتون«نيــزدرســال1991درنقش
»موتريسيا«درفيلم»خانوادهآدامز«بازيكردهبود.
اخيرانيزدرسال2019نيز»شاراليزترون«صداپيشگي
شخصيت»موتريسيا«دركارتون»خانوادهآدامز«را

عهدهداربود.
سريال»ونزدي«در8قســمتتوسط»تيمبرتون«و
تهيهكنندگيوسرپرســتي»آلگاف«و»ميلزميلر«
توليدخواهدشد.شخصيتاصلياينسريالكارآگاهي
–جنايي،كمــديوماورايي،»ونزديآدامز«اســت.
دراينســريالبهدورانتحصيل»ونزديآدامز«در
آكادمي»نورمور«پرداختهميشــود.اودرايندوران
تالشميكند،تواناييجسمانيخودرابهاوجبرساند
تابتواندباهيوالييكهباكشتار،موجيازوحشترادر
شــهريكوچكايجادكردهمقابلهكندوبتوانداسرار
ماوراييراكه25ســالقبلزندگيوالدينشرادچار

آشفتگيومشكلكردهبودحلكند.
»جنااورتگا«،بازيگرسريال»شما«وفيلم»روزبله«نيز
درنقش»ونزديآدامز«بازيميكند.»لوئيسگازمن«،
بازيگرسريالهايينظير»ناركس«،»پدرخواندههارلم«،
»بيشــرم«وفيلم»شــبهايبوگي«نيزقراراست
بهعنوانبازيگرمهماندرنقش»گومزآدامز«درسريال
»ونزدي«بازيكند.ســريالاصلي»خانوادهآدامز«
يكمجموعهتلويزيونــيآمريكاييبودكهبااقتباس
ازداستانيكميك)مصور(ساختهشــد.اينسريال
براينخستينباردرفاصلهسالهاي1964تا1966در
64قسمتازشبكهتلويزيوني»ايبيسي«پخششد.

اگرنگاهيبهجدولتوليداتصداوسيمابيندازيم،قراراستبراساسساختسريالها
آنهمازنوعويژهوالف،چندينســريالتاريخي،اجتماعيو...درنوبتپخشقرار
بگيرد،امابهنظر،مديرانسيمابرايمحرم1400برنامهاينداشتندودستبهدامان
سريالهايمناسبتيوتاريخيسالهايگذشتهشدند.امسالهم»مختارنامه«،»فرات«،»معصوميتازدست
رفته«،»پردهنشين«و...پخشميشوند،اماسؤالاينجاستكهچرابابيشازگذشتيكدههازپخشسريالهايي

چون»مختارنامه«هنوزاثريدرخورمذهبيوآيينيرويآنتننيامدهاست؟

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

تيمبرتونسريالونزديرادردنبالهمجموعهتلويزيوني
خانوادهآدامزميسازد

 خانواده آدامز
به روايت برتون

كرونا قرباني مي گيرد، سازمان سينمايي جشنواره برگزار مي كند

توليدبدونتوقف
ياوريگانه
روزنامه نگار

پشت صحنه فيلم»علفزار«
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كيوسك

طالبان تســلط خود بر شمال 
افغانستان را تثبيت كرده است، گزارش

دولت مركزي عمال به ناتواني در 
مقابله با طالبان اعتراف كرده و آمريكا صراحتا 
گفته كه كمك نظامي به كابل ارائه نمي دهد، 
تا ميليون ها افغان كابــوس زندگي زير پرچم 

طالبان را در روز روشن به چشم خود ببينند.
طالبان در جنوب و غرب هم فتوحاتي داشته و 
در آستانه دستاوردهاي نظامي بزرگي است اما 
در هيچ كجا به اندازه شمال نتوانسته موقعيت 
خود را تثبيت كند و حاال خــود را براي فتح 
مزار شــريف، مهم ترين شهر شــمال كشور 

آماده مي كند.
طالبان از جمعه تــا عصر ديروز 7مركز واليت 
را در شــمال، جنوب و غرب فتح كرده بودند 
و دولت مركزي چنان در مقابله با آنها ناتوان 
است كه اشــرف غني، رئيس جمهور كشور از 
فرماندهان گروه هاي مردمي خواسته است به 
نيروهاي امنيتي دولتي كمك كنند تا جلوي 

پيشروي طالبان را بگيرند.
طالبان در تازه ترين دســتاورد مهم خود در 
شمال، شهر ايبك مركز واليت سمنگان را كه 
در كنار جاده اصلي ارتباطي كابل و مزارشريف 
قرار دارد فتح كرده اســت. ســاكنان شهر به 
رويترز گفته انــد كه هنــگام ورود نيروهاي 
طالبان، بيشتر نيروهاي دولتي، شهر را ترك 

كرده بودند. نيروهاي طالبان عصر ديروز شهر 
فراه، مركز واليت فراه در مرز بــا ايران را هم 

تصرف كردند.
حضور طالبان در سمنگان، ده هاهزار شهروند 
غيرنظامي ديگر را هم به ليست افرادي كه حاال 
تحت ســلطه طالبان زندگي مي كنند اضافه 
كرده است.  شــرمحمود عباس، كارمند اداره 
ماليات در اين باره گفته اســت: »تنها راه اين 
اســت كه خودمان را حبس خانگي كنيم و يا 
راهي براي فرار به كابــل پيدا كنيم...اما حتي 

ديگر كابل هم گزينه امني نيست.«
دولــت افغانســتان و طالبــان گزارش هاي 
مســتندي درباره شــهروندان غيرنظامي كه 
به خاطر درگيري ها آواره شده اند ارائه نكرده 
اما هم ســازمان ملل درباره وضعيت اسفناك 
غيرنظاميان گــزارش داده و هم گزارش هاي 
زيادي از فرار صدها خانــواده به مناطق امن، 
ازجمله به تاجيكســتان و ايران منتشر شده 
است. شهروندان در تبادل آتش بين طالبان و 
نيروهاي دولتي گرفتار شده اند و از سوي ديگر 
هم ممكن است خانه هايشــان را در بمباران 
از دســت بدهند. اســتفاده طالبان از منازل 
شــخصي مردم به عنوان ســنگر هم مصيبت 
ديگري اســت كه اين درگيري ها را به مردم 

عادي تحميل كرده است.
فــرار از دســت طالبان بــه مناطــق امن، 
البتــه ســختي هاي زيــادي دارد و تنهــا 
خوش شــانس ترين ها به كابل يا مناطق امن 
ديگر مي رســند. كنترل جاده ها در مناطقي 

كه به دســت طالبان افتاده با اين گروه است 
و آنها با ايســت و بازرســي  به دنبال نظاميان 
افغان و نيروهاي امنيتي مي گردند. مســئله 
ديگــر، پيــدا كردن ســوخت اســت چون 
سيستم توزيع ســوخت به خاطر درگيري ها 
در بخش هــاي زيــادي از كار افتاده اســت. 
ديگراني هم كه خودرو ندارنــد، بايد هزينه 
زيــادي به خودروهايي كه حاضرند مســافر 

بزنند بپردازند.
ساميه كه موفق شــده به همراه 7فرزند خود 
از تخار به كابل بيايد، به الجزيره گفته اســت 
كه ســفر معموال 7ســاعته از تخار به كابل، 
به خاطر اينكه بارها مجبور شــده اند ماشين 
عوض كنند، 2شبانه روز طول كشيده است. او 
گفته است كه به ازاي هر نفر در مجموع هزار 
افغاني)12.50دالر( پرداخت كرده درحالي كه 
كرايه معمول اين مسير، بين 4 تا 6دالر است.

صدها خانــواري كه خودشــان را از مناطق 
جنگ زده به كابل رسانده اند، تازه در پايتخت 
با بخش دوم مشكالت مواجه مي شوند؛ محل 
استقرار. بســياري از آنها مجبور هستند در 
كمپ ها زندگــي كنند و برخي اين شــانس 
را دارند كــه در خانه اقــوام و نزديكان خود 

مستقر شوند.
با اين حال براي برخي از شــهروندان افغان، 
حضور در كابــل هم به معنــاي پايان تهديد 
طالبان نيســت. يكي از آنها، صديقه شرزي 
است كه يك ايستگاه راديو و تلويزيوني را در 
قندوز اداره مي كند. او درست مثل سال2015 

كه قنــدوز به دســت طالبان افتــاد به كابل 
گريخته اســت. اين زن و خانــواده اش بارها 
پيام هــاي تهديدآميزي از طالبــان دريافت 
كرده بودند تا برنامه هايشــان را قطع كنند. 
طالبان 6سال قبل دفتر كار او را سوزانده بود 
به همين خاطر شرزي تهديد طالبان را جدي 
گرفت و قبل از سقوط قندوز به كابل گريخت. 
او گفته است: »من شخصا مورد تهديد واقع 

شــده ام. مي توانم به شــما بگويم كه طالبان 
نمي خواهد كه زنان در رســانه كار كنند و يا 

حتي از خانه خارج شوند.«
شرزي گفته است كه تنها نيست و ده ها فعال 
حقوق زنان كه طالبان آنها را شناسايي كرده 
و هدف خود قــرار داده در هفته هاي اخير از 
قندوز فرار كرده اند. با افزايش ترورها در كابل 
و هدف قــرار دادن روزنامه نــگاران و فعاالن 

طي هفته هاي اخير، بيشتر حمالت طالبان بر مناطق 
شمالي افغانستان متمركز بوده است. درست است كه گفت و گو

به هلمند و قندهار در جنــوب و نيمروز هم حمالت 
سنگيني شده، اما مشخص است كه هدف اصلي طالبان تسلط بر نوار 
شمالي است. حمله به مزارشريف هم به نظر مي رسد در چارچوب 
همين هدف باشــد. از نگاه شما اســتراتژي طالبان در موج تازه 

حمالتش چيست؟ 
به نظر مي رسد استراتژي اي كه براي طالبان طراحي شده، به خصوص از 
سوي سازمان اطالعات ارتش پاكستان يا همان آي اس آي، اين بوده كه 
نيروهاي طالبان در گام اول، مناطق مرزي را كه گمركات در آنها وجود 
دارد و محل رد و بدل شدن كاالست، تصرف كنند. حمالت طالبان به 
گذرگاه هاي مرزي و گمركات در راســتاي همين هدف قرار مي گيرد. 
گذرگاه اســالم قلعه در مرز ايران، گذرگاه مرزي با آســياي مركزي و 
همچنين گذرگاه هاي مرزي در شــرق و در جنوب هم تصرف شدند. 
طالبان اكنون يك منابع مالي از كانال گمركات به دست آورده كه اهميت 
زيادي دارد. اما آنچه در مورد شمال مطرح است، موضوع ديگري است. 
رهبران طالبان مي دانند اگر حتي بتوانند كابل را تصرف كنند، جايگاه و 
پايگاه الزم براي تسلط دائمي بر مناطق شمالي را ندارند. به عبارت ديگر، 
در مناطق غيرپشتون نشــين، مقاومت در مقابل طالبان شكل خواهد 
گرفت. به همين دليل اســت كه طالبان ســعي كرده بيشترين نيرو را 
براي تصرف مناطق شمالي به كار گيرد تا در آنجا ديگر نيروي منسجمي 
وجود نداشته باشد كه در آينده بتواند در مقابل آنها دست به مبارزه بزند. 
طالبان كم و بيش مطمئن است كه اگر قدرت را به دست بياورد، مقاومت 
چنداني در ديگر مناطق رخ نخواهد داد. مناطق شرق و جنوب، بيشتر 
پشتون نشين هستند و با طالبان كه خود از قوم پشتون است، همراهند. 
در منطقه شــمال، دو قوميت مهم وجود دارد؛ ازبك ها و تاجيك ها. در 
مركز هم هزاره ها حضور دارند. اين مناطق محل قرارگرفتن گروه هايي 
است كه در واقع باعث سقوط حكومت طالبان شدند. طالبان مي  داند اگر 
بخواهد كابل را تصرف كند و حكومت تازه اي تشكيل دهد، تنها جايي 
كه مي  تواند مقاومت جدي عليه طالبان سازماندهي كند، منطقه شمال 
است. هدف اصلي اين است كه اين مقاومت را در هم بكوبند. اگر موفق 

شوند، تسلط بر افغانستان با مشكالت كمتري مواجه خواهد شد.
در اين ميان، واقعيت ديگري هم وجــود دارد. ببينيد، گروه هايي كه 
به سمت مرزهاي افغانستان با آســياي مركزي رفتند و اين مناطق را 
تصرف كردند، عمدتا گروه هايي هســتند كه به كشورهاي اين منطقه 
مربوطند. نيروهاي نهضت اسالمي ازبكستان، حزب انصار تاجيكستان، 
چچن ها و اويغورها در صفوف طالبان در حمله به مناطق مرزي شمال 
افغانستان حضور دارند. همه اينها زيرمجموعه داعش هستند اما االن 
با طالبان همكاري مي كنند. هدف استراتژيك در اين رابطه اين است 
كه اين نيروها در آينده عليه حوزه هاي امنيتي روســيه و چين فعال 
شوند. به نظر مي رسد آمريكايي ها در پشت پرده، اين بخش از وقايع را 
هدايت مي كنند. در امتداد مرزهاي شرقي ايران هم نيروهايي شهرها 
و روستاهاي افغانســتان را تصرف كرده اند كه نيروهاي قومي ايراني 
هســتند. بنابراين يك اســتراتژي پيچيده و چندوجهي وجود دارد. 
اين اســتراتژي ها براي كوتاه مدت طراحي نشــده اند، بلكه هدف آنها 
بلندمدت است. بعد از آنكه طالبان قدرت را به دست بگيرد، نيروهاي 
راديكال اســالمي با ماموريت جديد وارد عمل مي شــوند. اين نيروها 
اكنون زير پرچم طالبان مي جنگند اما بعدا بــار ديگر پرچم داعش را 
علم مي كنند و تحت لواي داعش عليه منافع چين، روسيه و ايران وارد 

عمل خواهند شد.

بنابرايــن معتقديد حمالتي كه طــي هفته هاي اخير 
شاهدش بوده ايم، حاصل همكاري داعش و طالبان است؟

گروه هاي قومي حاضر در اين حمالت، زيرمجموعه داعش هستند.

نيروهاي قومي ايراني كه اشــاره كرديد، كدام نيروها 
هستند؟

نيروهايي مثل جيش العدل.

مقام هاي امنيتي در دولت افغانستان هم بارها گفته اند 
كه طالبان پاكستان در كنار طالبان افغانستان در حال جنگيدن 
است. تصاويري از نيروهاي پاكستاني كشته شده در درگيري ها هم 

منتشر شده؛ آيا اين ادعا واقعيت دارد؟
بله، طالبان يك جريان فكري است؛ فرقي نمي  كند در افغانستان باشد يا 
در پاكستان. اينها اعتقادات راديكال خود را دارند و مليت نمي شناسند. 

داعش، القاعده و طالبان، همه دنباله رو يك تفكر هســتند. طالبان مرز 
نمي شناسد. در ميان آنها نيروهاي لشكر طيبه هستند كه كشميري اند؛ 
نيروهاي هندي و بنگالي هم در ميان آنها هســتند. نيروهاي طرفدار 
ابوسياف از فيليپين و جماعت اســالمي مالزي و اندونزي هم اكنون در 

افغانستان در حال جنگيدن هستند.

عبداهلل عبداهلل از كابل و زلماي خليل زاد از واشنگتن به 
دوحه رفته اند تا بار ديگر با ســران طالبان مذاكره كنند. نشستي 
مشابه، چند هفته قبل برگزار شــد كه چند توافق ضمني داشت؛ 
اينكه طالبان به زيرساخت ها حمله نكند، مردم از گزند حمالت در 
امان بمانند و نيروهاي طالبان از حمله به مراكز واليت ها اجتناب 
كنند. به رغم اين توافق، طالبان از هفته بعد از اين نشســت، نوك 
پيكان حمالتش را به ســمت مراكز واليت ها چرخاند. بسياري از 
زيرساخت هاي برق و مخابرات هدف قرار گرفتند و مردم آواره كوه 

و بيابان شدند. چرا طالبان برخالف تعهداتش عمل مي كند؟
ببينيد، طالبان احســاس قدرت مي كند؛ نيرو دارد، ســالح و امكانات 
پيشــرفته  هم دارد. نيروهاي طالبان به لحاظ انگيزه هم بســيار قوي 
هستند. طالبان وقتي احســاس مي كند مي تواند معادله را بر هم بزند، 
به توافقي كه با آقاي عبداهلل در دوحه كــرده، پايبند نمي ماند. طالبان 

به توافق خود با آمريكا پايبند نبوده، توافق با عبداهلل كه اهميتي ندارد.
در مورد مذاكرات دوحه، آنچه اهميت دارد اين است كه طالبان تكليف 
خود را مي داند؛ تكليف طرف مقابل اســت كه روشــن نيست. طالبان 

مي گويد شخص اشرف غني قدرت را تحويل دهد و دولت بركنار شود تا 
زمينه براي تشكيل يك دولت موقت فراهم شود. سران طالبان مي  گويند 
كه در دولت موقت، آقاي عبداهلل و تيمش را مي پذيرند اما حاضر نيستند 
آقاي غني را بپذيرند. حتي گفته اند برخي اعضاي تيم اشرف غني را هم 
مي پذيرند اما خود او را نه. از نظر آنها غني دست نشانده غرب است. غني 
برخالف عبداهلل، پشــتوانه قومي قوي ندارد و به همين دليل طالبان او 

را نمي پذيرد. تاجيك ها، ازبك ها و هزاره ها پشتيبان عبداهلل هستند.
سران طالبان به دنبال تشكيل دولت موقت هستند اما بايد پذيرفت اگر 
چنين دولتي تشكيل شود، طالبان برنده بازي است. در واقع گروهي كه 
اكنون در معادالت نظامي دســت باال را دارد، در معادالت سياسي هم 
حرف خود را به كرسي نشانده اســت. موضوع اين است كه اشرف غني 
كوتاه نمي آيد. او حاضر نيست قدرت را رها كند. او مي داند كه اگر قدرت 

را تحويل دهد، سرنوشت دكتر نجيب اهلل را پيدا مي كند.

مجموع نيروهــاي نظامي و پليس افغانســتان چيزي 
در حدود 300هزار نفر اســت. همزمان، گفته مي شود طالبان بين 
60 تا 70هزار نيرو دارد. بسياري مي پرســند چطور مي شود كه 
يك نيروي 300هزار نفري نمي تواند در مقابل يك نيروي 70هزار 
نفري مقاومت كند. در برخي مناطق، حتي خود نيروهاي طالبان 
از عقب نشــيني هاي نيروهاي امنيتي حيرت كرده اند. چرا ارتش 

افغانستان با اين سرعت از هم پاشيده است؟ 
واقعياتي در پشت پرده مي گذرد كه خيلي شفاف نيست؛ يعني اطالعات 

دقيقي وجود ندارد كه بتوان به آن اشاره كرد. برخي از نيروهاي شمالي 
معتقدند درون حاكميت افغانستان، نيروهايي وجود دارند كه با طالبان 
كار مي كنند و همين ها هستند كه به فرماندهان محلي دستور مي دهند 
سالح ها را بگذارند و جان  شــان را نجات دهند. در اين مورد، اتهام هاي 
جدي مطرح شــده و حتي برخي معتقدند در تيم رياســت جمهوري 
افرادي هستند كه با طالبان در ارتباطند. چطور ممكن است كه نيروها 
مقر خود را ترك كنند و تمامي سالح و امكانات خود را هم جا بگذارند؟ 
حجم بااليي ســالح و مهمات و خودرو متعلق بــه ارتش و پليس طي 
روزهاي اخير به دست طالبان افتاده است. در برخي شهرها، قبل از حمله 
نيروهاي طالبان، شهر تخليه شده است. اين ترديدها بسيار جدي است. 

اينها نمي تواند بدون هماهنگي  هاي پشت پرده صورت گرفته باشد.

اتفاقات افغانســتان، خيلي ها را غافلگير كرده است. 
به نظر شما مقصر اصلي در به وجود آمدن وضعيت امنيتي كنوني در 

افغانستان كيست؟ آيا دولت است؟ آيا آمريكا ست؟ 
قطعا آمريكاســت. واقعيت اين است كه دولت افغانســتان اختياري 
ندارد. آمريكايي ها با محوريت آقاي خليــل زاد در دوحه با طالبان به 
توافقي رسيده اند و هرآنچه امروز شاهد آن هستيم، طبق همان توافق 
انجام مي شود. حتي تصرف شهرها و مراكز واليت ها طبق توافق است. 
آمريكايي ها براي افغانســتان برنامه بلندمدت دارند. هدف اصلي آنها 
مختل كردن ابتكار كمربند و راه چين است. دولت آمريكا متوجه شده، 
جايي كه مي تواند اين پروژه بزرگ چين را به شكست بكشاند، در همين 
منطقه است. آمريكا اگر بخواهد همچنان در قرن21 به عنوان قدرت برتر 
و قدرت هژمون جهاني باقي بماند، راهي ندارد مگر اينكه اين پروژه چين 
را به شكست بكشــاند. چيني ها هم متوجه اين برنامه آمريكا هستند. 
به همين دليل است كه چين بالفاصله نيروهايش را در منطقه مرزي 
افغانستان، در منطقه واخان، مستقر كرده است. چين مي داند كه همه 
آنچه در افغانستان در جريان اســت، به خاطر مهار رقباي آمريكاست؛ 
در واقع آمريكا به دنبال بر هم زدن حوزه امنيتي چين، روســيه و ايران 
است. روسيه هم متوجه معادالت افغانستان است. روسيه نيروهايش 
را در مرز تاجيكستان و افغانستان مستقر كرده؛ روسيه در اين منطقه 
مانورهايي هم برگزار كرده است. اينها نه به خاطر زورآزمايي با طالبان، 
بلكه به خاطر قدرت نمايي در مقابل آمريكاست. چين و روسيه مي دانند 
كه آمريكا در نهايت افغانستان را به طالبان مي دهد. آمريكا به اين نتيجه 
رسيده  كه از اين جغرافيا استفاده كند و چين و روسيه را دچار مشكل 

كند. طالبان بخشي از اين پروژه بزرگ  است.

طبق اين تحليل، فكر مي كنيد در هفته هاي آتي شاهد 
چه اتفاقاتي در افغانستان خواهيم بود؟ 

درنهايت 2راه حل پيش روي افغانستان وجود دارد؛ يكي راه حل سياسي 
و ديگري نظامي. راه حل سياسي كه مثال ممكن است در دوحه به دست 
بيايد. براساس اين راه حل، اشرف غني بايد از قدرت كناره گيري كند، 
يك دولت موقت تشــكيل شــود و در اين دولت موقت قطعا طالبان 
بيشترين سهم را خواهد خواست. راه حل ديگر هم راه حل نظامي است 
كه طالبان اكنون در پيش گرفته است. مي توان گفت كه آمريكايي ها 
ترجيح مي دهند عبداهلل و مالبرادر و خليــل زاد در دوحه به تفاهمي 
برسند كه يك دولت موقت تشــكيل و بعد توازن قدرتي بين نيروهاي 
شمالي، نيروهاي طالبان و نيروهاي ليبرال دمكراتي كه اكنون حاكم 
هستند، ايجاد شود؛ يعني هيچ كدام حذف نشوند و هيچ كدام در موضع 

مسلط قرار نداشته باشند. به نظر مي رسد دستور كار آمريكا اين باشد.
نبايد فراموش كرد كه پاكستان هم در اين ميان بازي خود را مي كند؛ 
عربســتان ســعودي هم بازي خود را مي كند؛ ايران، تركيه و هند هم 
منافع خود را دارند و بر اين اســاس بازي خــود را دنبال مي كنند. در 
معادالت افغانســتان، منافع متضادي وجــود دارد؛ نيروهاي داخلي، 
كشورهاي همسايه و قدرت هاي فرامنطقه اي، هر كدام منافع خود را 
دارند. آن چيزي كه در نهايت بايد تكليف افغانستان را روشن كند، اين 
است كه 3جريان داخلي، منطقه اي و بين المللي بتوانند روي يك راهكار 
به توافق برســند. در اين راهكار، هيچ يك از جريان ها نبايد احســاس 
شكســت كند؛ بايد بازي برد-برد براي همه طرف ها باشد. اگر چنين 
فرمولي پيدا شود، افغانستان به صلح و ثبات خواهد رسيد. در غير اين 
صورت، اگر طالبان بخواهد موضوع را از طريق جنگ تمام كند، مي تواند 
كابل را تصرف كند اما تسلط بر شمال بسيار دشوار خواهد بود. نتيجه 
چنين شرايطي يك جنگ داخلي است. اين جنگ داخلي هم ظرفيت 
آن را دارد كه به جنگ نيابتي بين كشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي 

تبديل شود. در اين صورت، نتيجه، تجزيه افغانستان خواهد بود.

طالبان با ادامه حمالتش به شهرهاي افغانستان در شمال و جنوب
روزگار مردم را سياه كرده و خود را براي قبضه كردن قدرت آماده مي كند

زندگی زیر سایه جنگ

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[ 

روزنامه االخبار ]لبنان[ 

روزنامه گاردين ]انگليس[

 پيام آمريكا به افغانستان: 
»ما نيستيم«

ميانجي گري فرانسه

سرخوردگي اسرائيل

هشدار قرمز

نيويورك تايمز در صفحه يك خود، به پاســخ 
دولت آمريكا به درخواســت ها براي كمك به 
دولت افغانستان پرداخته و نوشته است كه دولت 
آمريكا به كابل اين پيام را داده كه با وجود قدرت 
گرفتن طالبان، نمي خواهد دوباره در اين كشور 
مداخله نظامي كند. به جاي كمك نظامي، آمريكا 
مي خواهد مذاكرات بــا طالبان را در دوحه قطر 

از سر بگيرد.

به نوشــته روزنامه العربي الجديد، پاريس طي 
48ساعت گذشته برخالف واشنگتن خط كاهش 
تنش ميان ايران و كشــورهاي غربي را رهبري 
كرده است. برقراري مكالمه تلفني ميان مكرون 
و ابراهيم رئيسي مهم ترين نشانه در اين زمينه 
به حساب مي آيد. اين تالش ها به گونه اي است 
كه لودريان، وزير خارجه فرانســه حتي از بيان 
نام تهران به عنوان عامل حوادث درياي عمان 

اجتناب مي كند.

روزنامه االخبار، گزارش نخســت خود را به 
بررســي پيامدهاي واكنش نظامي حزب اهلل 
به حمالت هوايي رژيم صهيونيســتي عليه 
جنوب لبنان اختصاص داده است. براساس اين 
گزارش، واكنش فوري و حساب شده حزب اهلل 
طرح اسرائيل براي تشــديد حمالت نظامي 
عليه جنوب و فرار دولــت جديد اين رژيم از 
بحران هاي داخلي را خنثي كرده است. نيروي 
هوايي اسرائيل روز شنبه در پاسخ به شليك 
3راكت ناشناس، حمالت هوايي بي سابقه اي را 

عليه مناطق جنوبي لبنان آغاز كرد.

رسانه اي، احتمال اينكه اين افراد هم در ليست 
ترور طالبان قرار بگيرند بسيار زياد است.

در شرايطي كه مردم معتقدند دولت مركزي 
مناطق دوردســت را به حال خود رها كرده، 
اميدواري بزرگ آنها مقاومت گروه هاي خيزش  
مردمي در برابر طالبان اســت. در شمال، عطا 
محمد نور يكي از فرماندهان اين نيروهاست. 
او گفته است كه تا آخرين قطره خون با طالبان 
خواهد جنگيد و در برابر آنها مقاومت خواهد 
كرد. دولت مركزي سال ها تالش مي كرد اين 
نيروهاي نظامي محلي را به حاشــيه براند و 
نقش آنها را كمرنگ و كمرنگ تر كند اما حاال 
دست به دامن آنها شده است. عطا محمد نور 
به رويترز گفته است: »ترجيح مي دهم سربلند 

بميرم تا سرافكنده.«

آمريكا با طالبان مذاكره مي كند
آمريــكا، صراحتــا موضــع خــود در قبال 
رويدادهــاي اخير افغانســتان را مشــخص 
كرده است؛ گزينه نظامي، عمال مردود است 
و قرار اســت، گزينــه ديپلماتيــك پيگيري 
شــود. درحالي كه وزارت دفــاع آمريكا گفته 
حمالت هوايي در حمايت از دولت را افزايش 
نخواهد داد، وزارت خارجه تأييد كرده اســت 
كه زلمي خليل زاد، نماينــده ويژه آمريكا در 
امور افغانستان در روزهاي پيش رو، با طالبان 
مذاكره مي كند تا به آنهــا براي قطع حمالت 
به شهرها فشار بياورد. گفته مي شود طالبان 
با فتح شــهرهاي بــزرگ در افغانســتان، به 
تعهدي كه در مذاكرات پيشــين بــا آمريكا 
داشته پشــت كرده اســت. طالبان بعد از آن 
حمالتش را توســعه داد كه آمريــكا، خروج 
نيروهي نظامي اش از افغانستان را به دستور جو 
بايدن، رئيس جمهور آمريكا شروع كرد. بايدن 
گفته است دولت افغانستان و نيروهاي امنيتي 
اين كشور توانايي، نفرات و آموزش كافي براي 

مقابله با طالبان را دارند.

طي 3 ماه گذشته طالبان - و نه دولت مركزي يا كشورهاي خارجي- در 
افغانســتان حرف اول را زده است. دولت مركزي نشــان داده كه اگر 
بخواهد هم ناتوان تر از آن اســت كه تعيين كننده معادالت باشــد. 
كشورهاي خارجي به رهبري آمريكا هم از سال گذشته مشخص بود كه قصد دارند افغانستان را به حال 
خود رها كنند. طالبان نشان داده كه سرسخت تر از آن است كه دست از قدرت بكشد. طي 2 دهه جنگ 
در افغانستان، اين گروه هميشه يك پاي معادالت بوده است. حال، هر زمان فساد و ناكارآمدي در دولت 
مركزي افغانستان از توجه به خير عمومي پيشي گرفته، طالبان هم قدرت گرفته است. طي 3 ماه گذشته، 

همزمان با اوج گيري حمالت طالبان، قرباني اصلي مردم بوده اند. سياسيون در كابل به دور از ميدان جنگ، روزگار گذرانده اند. هرچه 
امروز از جنگ و خونريزي و ناامني در افغانستان جاري است، حاصل رقابت هاي بي حاصل همين ها بوده است؛ افرادي كه »پيرمحمد 
مالزهي« پژوهشگر ارشد مسائل افغانستان معتقد است برخي از آنها با طالبان در ارتباطند. او معادله افغانستان را بسيار بزرگ  تر از 
جنگ ميان طالبان و ديگر گروه هاي قومي مي داند و معتقد است كه آمريكا قصد دارد با استفاده از اين جغرافيا، حوزه امنيتي چين، 
روسيه و ايران را برهم زند. به اعتقاد او طالبان هم بخشي از اين پروژه بزرگ  است. مالزهي نتيجه مسير كنوني تحوالت در افغانستان 

را همزمان با ادامه جنگ، تجزيه اين كشور مي داند.

بررسي وضعيت امنيتي افغانستان در گفت وگو با پيرمحمد مالزهي

 نتيجه جنگ در افغانستان  
تجزيه اين كشور است

جواد نصرتي
روزنامه نگار

اين روزنامه لندني، تقريبا تمام صفحه يك خود 
را به گزارش مهم سازمان ملل درباره تغييرات 
اقليمي اختصاص داده و نوشــته است كه اين 
گزارش، هشدار قرمز به بشريت است. براساس 
اين گزارش كه توسط پنل تغييرات اقليمي وابسته 
به سازمان ملل تهيه شده، تنها با قطع سريع و 
شديد انتشار گاز دي اكسيد كربن مي توان جلوي 
گرم تر شــدن زمين را گرفت و آن را نجات داد. 
دانشمندان هزاران مقاله علمي را براي تهيه اين 

گزارش بررسي كرده اند.

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار
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از زنجبيل و ليمو و پرتقال  شروع شد، همان موقع فاطمه عباسي
كه اعالم كردند مركبات و گرمي جاتي مانند زنجبيل 
براي ايمني بدن مفيد است و مي تواند با كرونا مقابله 
كند، يكبــاره اين اقالم كمياب شــد يا قيمتشــان 
به صورت نجومي باال رفت. از آن موقع تا حاال يك سال 
و نيم مي گذرد و نرخ خيلي از كاالهاي ديگر تصاعدي 
باال رفته است. اما در چند روز گذشته به دنبال گران 
شدن ميوه، قيمت هويج هم يكباره باال رفت و در برخي 
از شهرها كمياب شــد و اكنون نرخ هويج در بازار به 

حدي باالســت كه مغازه داران يا از خير فروش اين 
محصول گذشــته اند يا آن را با حداكثر سود مصوب، 
عرضه مي كنند. مي گويند دليل ايــن گراني 3 برابر 
شدن تقاضا و استقبال مردم براي مصرف آب هويج با 
شدت گرفتن موج پنجم شيوع كروناست. برخي هم 
مي گويند باال رفتن هزينه هاي توليد موجب اين گراني 
است. هر چه هست، بعد از گذشت اين همه مدت از 
شــيوع كرونا، ديگر همه مي دانند كه با آب هويج و 
زنجبيل و عرق بيدمشك نمي توان خيلي جدي جلوي 
اين ويروس منحوس را گرفت و همه اين حرف ها براي 

اين است كه عده اي از اين آب گل آلود ماهي خودشان 
را بگيرند و با آشفته كردن بازار، سود و منفعت خود را 
ببرند. در اين ميان عده اي با باور اطالعات غلط و خريد 
بيش از حد يك محصول، به اين دالالن كمك مي كنند 
تا قيمت يك كاال چند برابر شود. وگرنه تا همين يك 
 ماه پيش كسي فكرش را هم نمي كرد هويج در جدول 
رده بندي قيمت ميوه و سبزي تا سطح زردآلو باال بيايد 
و بنشيند در صدر اخبار و مردم براي خريدش از اين 
مغازه به آن مغازه سرگردان شوند. براي هويج، براي 

زردك...

مصائب زردك

آنها هيچ اثري از روز پسر نيســت-   فردا سيزدهم مهدیا گل محمدی در فهرست چند صدتايي روز هاي جهاني- كه ميان 
جوالي، روز جهاني جوان است؛ رده اي سني كه جمعيت مابه ازاي آن يعني افراد 

18تا40 سال مدام  در حال كاهش هستند.
 نه تنها ميانگين ســني جمعيت جهان از ســال1950 ميالدي تا به حال 7سال 
افزايش پيدا كرده بلكه پيش بيني هاي كارشناســان نشــان مي دهد اين رقم در 

سال هاي آينده بيشتر هم خواهد شد.
 مطابق متني كه در ذيل اينفوگرافي ســايت  ويژوال كاپيتاليســت منتشر شده 
است اين رقم در سال هاي آينده مدام كمتر خواهد شد. جهان كه به گفته لسان 
الغيب پير است و فرهاد كش در حال پيرتر شدن است زيرا ميزان زاد و ولد كاهش 

چشمگيري پيدا كرده است. 
گريزي به معني واژه جوان هم مي تواند مفيد باشــد. به گفتــه ادبا واژه ُجوان در 
پارسی نوين از پارسی ميانه juwān هم ريشه است با انگليسی young، آلمانی 
jung و فرانســه jeune و در ديگر زبان های هندو-اروپايی. تلفظ جاافتاده اين 

واژه َجوان است كه حاصل تاثير گذر زمان بر تلفظ نسبتا دشوار قديمی آن است.

جهان پير است و فرهادكش

زنگ ساعت و دینگ نازك كتري برقي
يك جمله كليشه اي هست كه مي گويند: هر 
صبح يك اميد دوباره است ولي اين روزها به 
هر كسي اين جمله را بگويي طوري نگاهت مي كند كه خودت تلخي جاري 

و مگوي كالمش را مي فهمي.
آن نگاه حتما به تو خواهد گفت كه »نفست از جاي گرم بلند مي شود ها«. 
اما واقعيت اين است شايد كمتر كسي اين روزها نفسش از جاي گرم بلند 
شده باشد چرا كه گمان مي رود در حقيقت اين صبح است كه معنايش را از 
دست داده نه اميد. وقتي ديگر خبري از ساعت هاي كوكي روميزي استيل 
با آن زنگ پر هيبتش نيست، وقتي اين گوشي هاي تازه به دوران رسيده با 
زنگ نازدارشان چند باري صدايت مي كنند بلكه بيدار شوي و اگر نشدي 
قيد بيدار شــدنت را مي زنند ديگر چه توقعي مي تــوان از زمين و زمان 
داشت. صبح وقتي نويد اميد تازه مي دهد كه خودش در انبوهي از حال 
خوب و گرم باشد، نه كه همه  چيزش گره خورده باشد به تكنولوژي هايي 
كه آمدند تا هر چه اسباب حال خوش است را جارو بزنند و  ببرند. همين 

زنگ ساعت بيدار شدن نمونه اش.
كدام مان دلمان مي آمد به صداي آن ساعت هاي كوكي قديمي پر هيبت 
نه بگوييم. جوري بيدارمان مي كرد كه انگيزه از حدقه چشمانمان بيرون 
مي زد. نمونه اش صداي قل قل سماور، اين آهنگ صبحگاهي كجا و اين 

صداي سوت كتري هاي جديد يا دينگ نازك كتري برقي كجا.
نمي خواهم بگوييم تكنولوژي چيز خوبي نيست، نه اتفاقا هم خوب است  
و هم الزم فقط اگر دســت به تركيب صبح هايمان نمي زد همه  چيز جور 

ديگري بود.
شايد ديگر هيچ چيز مثل قديم نباشــد حتي دغدغه هايمان ولي دلمان 
لك زده براي همان خوشبختي هاي كوچكي كه داشتيم و ديگر خبري 

از آنها نيست.

زير درخت هلو- اروميه/عکس: حامد عسگرپور اول آخر

سمانه گلك

حافظ

عکس روي تو چو در آينه جام افتاد
عارف از خنده مي  در طمع خام افتاد

خ  دستمزد  در سينما شاهر
خرداد 69 است و امتحانات ثلث ســوم . امتحان عربي داريم، 
در حالي كه تقريباً نيمي از ســال معلم عربي نداشــته ايم. 
آقاي ســجادي، دبير عربي مان كه هميشه سر كالس و ميان 
درس دادن، به عنوان آنتراكت، دربــاره فيلم هاي محبوبش 
حرف مــي زد، ناباورانه قصــه خودش را تمام كــرده و جاي 
خالي اش را هيچ كس پر نمي كند جــز دبير ادبيات كه عربي 
درس دادنش خيلي خوب نيســت. دم امتحانات تنها چاره، 
دستيابي به جزوه اي است كه در آن ســال ها از آن به عنوان 
جزوه رزمندگان ياد مي شــد. يك شب مانده به امتحان يكي 
از همكالسي ها پيشنهاد مي دهد به خانه پسرخاله اش برويم 
كه جزوه رزمندگان دارد. خانه پسرخاله دوستمان در خيابان 
خزانه است. 2ســاعت بعد ما در خزانه ايم و نخستين چيزي 
كه توجه مان را جلب مي كند سينما شــاهرخ است كه فيلم 
»دســتمزد« را روي پرده دارد؛ فيلمي از مجيد جوانمرد كه 
با »شكار«ش خاطره ها داريم. رســيده ايم به خانه پسرخاله 
دوســتمان ولي هم من و هم همكالســي ام ذهنمان درگير 
پالكارد دستمزد و چهره هاي ملتهب و خشمگين مهدي فتحي 
و محمد صالح عالست . جزوه درس عربي در عكاسي سر كوچه 
كه در ويترينش عكسي آرتيستي از جمشيد آريا چشم ها را 
خيره مي كند، با دســتگاه داغان فتوكپي تكثير مي شود و در 
راه بازگشت باز از مقابل سينما شاهرخ سر درمي آوريم و چند 
دقيقه بعد، ما در سالن نشسته ايم و جاي اضطراب براي امتحان 
عربي فردا، مضطرب مهدي فتحي و محمد صالح عال هستيم 
كه 2جنازه را در جعبه هاي ســاز مخفــي كرده اند و به عنوان 
نوازنده دوره گرد عازم روســتايي دور افتاده شــده اند. هنوز 
»سر آلفردو گارسيا را برايم بياور« ســام پكين پا را نديده ايم 
و نمي دانيم كه دستمزد ورســيون ايراني اين فيلم است. به 
سبك بيشــتر فيلم هاي دهه 60، در دستمزد هم آدم ها زياد 
شعار مي دهند، متحول مي شوند و حرف هاي سياسي مي زنند. 

البته ما كاري به ايــن حرف ها نداريم و 
بيشــتر دنبال هيجان و حادثه ايم كه 
خوشبختانه به ميزان قابل توجهي در 
دســتمزد موجود است. مهدي فتحي 
را به خاطــر »تحفه ها« و محمد صالح 
عال را به خاطر »تيغ و ابريشم« دوست 
داريم. داخل ســينما محض رضاي 
خدا يك زن هم حضور ندارد كه هيچ 
بيشتر تماشــاگران در حال سيگار 
كشيدن فيلم مي بينند  . مثل اينكه 
قانون عدم استعمال دخانيات هنوز 
به خزانه و ســينما شاهرخ نيامده 

است. سينمايي قديمي كه صندلي هايش خيلي راحت نيست 
ولي هيجان دســتمزد خيلي راه نمي دهد كه به اين چيزها 
فكر كنيم. االن كــه فكرش را مي كنم موضــوع فقط درگير 
شدن 2نوجوان با فيلم حادثه اي مجيد جوانمرد نبود و اساسا 
تماشاگر دهه شصتي كم توقع تر و قانع تر از اين حرف ها بود 
كه صندلي زوار در رفته و سيستم فرســوده صدا و آپارات از 
نفس افتاده، خيلي آزارش دهد. يك نفس با دستمزد همراه 
شــديم، امتحان عربي را فراموش كرديم  و حتي گذر زمان و 
راه طوالني بازگشت به خانه را. دســتمزد براي ما يك فيلم 
جاده اي حادثه اي باحال مثل »شــكار« فيلم قبلي جوانمرد 
بود كه گيرم به خوبي آن نبود ولي از جنس » الماس بنفش« 
و »تمام وسوسه هاي زمين« و »نار و ني« هم نبود و مي شد از 
تماشايش لذت برد. لذت تماشــاي فيلمي كه بعداً در مجله 
فيلم خوانديم خيلي هم خوب نبوده و جواد طوســي كلي از 
آن ايراد گرفته بود، برايمان ماند. همينطور تجربه دلچســب 
رفتن به سينما شاهرخ كه شب امتحان براي ما حكم بهترين 
سينماي دنيا را داشت؛ سينمايي كه از آن رايحه تركيبي بوي 
پوست تخمه و سيگار برايمان ماند و تماشاگران باحالش كه 
چند باري براي مهدي فتحي و صالح عال دست زدند. از سينما 
شاهرخ كه بيرون زديم هوا تاريك شده بود و تا سوار ميني بوس 
شويم به ميدان آزادي برسيم كمي با جزوه اي كه به خاطرش 
سر از خزانه درآورده بوديم كلنجار رفتيم تا كه به خانه برسيم و 
شب را با كابوس امتحان عربي به صبح برسانيم. در ميانه هايش 
البته تصاوير زنده دستمزد بود كه مي آمد و مي رفت و جزوه اي 
كه با چند ساعت شب بيداري كار را برايمان در اين حد درآورد 
كه مهمان شهريور نشويم. و همه اينها را با دستمزد، مهدي 
فتحي، محمد صالح عال و سينما شاهرخ معنا مي داد . سر آلفردو 
گارسيا را برايم بياور را هم در يكي از شب هايي كه براي كنكور 
درس مي خوانديم ديديم و تازه فهميديم چرا جواد طوســي 
خيلي با فيلم جوانمرد حال نمي كــرده و اصل جنس چقدر 
فيلم بهتري است. هرچند فكر مي كنم اگر طوسي هم مثل ما 
نوجوان بود و شب امتحان عربي سر از خزانه در مي آورد و در 
سينما شاهرخ دستمزد را مي ديد، بيشتر 
از فيلم جوانمرد لذت مي برد .  تكه هايی از 
دستمزد را بعدها چند باري از تلويزيون 
ديدم و هر بار تماشــايش ياد ســينما 
شاهرخ برايم زنده شــد كه يك بار براي 
هميشه مشتري اش شدم. سينمايي واقع 
درپايين تر از چهارراه روغن نباتي قو كه 
چراغ فيلم ديدن را در محله خزانه روشن 
نگه داشــته بود و حاال ســال هاي زيادي 
است كه تعطيل شده. سينمايي كه بعد از 
دهه 60مشتريانش را به مرور از دست داد 

و حاال حسينيه شده است.

عدد خبر

پــس از يكه تازي ويروس ريزنقشــي 
به نام كرونا مردم هم با دانشــمندان 
هــم عقيده شــدند كــه ويروس ها و 
باكتري ها مي تواننــد حيات در زمين 
را بــه مخاطره اندازنــد. باكتري ها در 
اعماق زمين و بــاالي ابر ها هم وجود 
دارند. ايــن موجــودات در عمق 11 
كيلومتري اقيانوس آرام، ارتفاعات 40 
كيلومتري و در نزديكي استراتوســفر 
)اليه اي از هواسپر كه تا 50 كيلومتري 
زمين ادامــه دارد( زندگي مي كنند. 
باكتري هايــي وجــود دارنــد كه در 
ســنگ جامد، زباله هــاي راديواكتيو 
و حتــي در آب جوش زنده هســتند 
و به فعاليت خود ادامــه مي دهند. به 
گزارش ديلي ميل، زماني تصور مي شد 
كه هيچ گونه از حيــات در بيابان فوق 
خشك آتاكاما در شــيلي وجود ندارد 
تا اينكه دانشــمندان در سال 2006 
ميالدي باكتري هايي را در اين منطقه 
پيدا كردند. حاال دانشمندان دريافته اند 
كه دهانه آتشفشــان فعال و در حال 
فوران تنها مكان  روي زمين است كه 
هيچ ويروس و باكتــري در آن زندگي 
نمي كند. بنابراين اگر دچار وســواس 
هستيد بهتر است متوجه اين واقعيت 
باشيد كه از ميان بردن آنها غيرممكن 
است. مبارزه با آنها فقط تا جايي عاقالنه 

است كه عامل بيماري زا نباشند.
 

 تميزترين 
جاي زمين

گرينويچ

 25
میلیون نفر

معاون توسعه كارآفرینی و 
اشتغال وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعی گفت: ۲۵ 

میلیون نفر اطالعات شغلی 
خود را در سامانه ملی 

اشتغال و كسب وكار ثبت 
كرده اند كه از این تعداد 
برای ۹ میلیون كد شغلی 

صادر شد. اطالعات شغلی 
یك میلیون نفر نیز در حال 
بررسی است تا برای آنها كد 

شغلی صادر شود.

میلیون بنگاه
اطالعات 4/۵میلیون بنگاه 
در سامانه ملی اشتغال و 

كسب وكار ثبت شده است 
كه این بنگاه ها در حوزه های 
مختلف شغلی هستند. یك 
سامانه ملی مشاغل نیز زیر 
پوشش این سامانه وجود 
دارد كه به زودی، اطالعات 
كامل افراد دارای مشاغل 

خانگی در آن به ثبت 
می رسد.

شغل
در ۸سال گذشته ۸۵۳ هزار 
فقره تسهیالت با اعتبار ۱۱ 
هزار میلیارد تومان به افراد 

پرداخت شده كه در مجموع 
۵4۰ هزار فرصت شغلی 

جدیدی را  ایجاد كرده است.

عدد خبر

بارون درخت نشين
 

شــايد هيچ درختي به اندازه گردو درخت نباشد! با چه نيرو 
و اطميناني درخت بودن خودش را به رخ مي كشــد! با چه 
پشتكاري قد برمي افرازد و سخت و سنگين مي شود؛ پشتكاري 
كه در برگ برگش پيداست… هربار كه گشت وگذار كوزيمو 
را در ميان شاخسار بيكران گردويي كهنه مي ديدم، آنگونه 
كه پنداري در اتاق هاي كاخي چند اشكوبه قدم مي زد، دلم 

مي خواست من هم چون او بروم و آن باال زندگي كنم.

مسافران مهتاب 

بهت نگفتم نيا؟ نگفتم اونجا بمون؟ نگفتم 
شهر جاي تو نيست؟ گفته بودم شهر يه جور 
ديگه ســت. با ما ها فرق دارن. يه جور ديگه 
زندگي مي كنن. يه جــور ديگه مي خوابن. 
يه جــور ديگــه بيــدار مي شــن. يه جور 
ديگه هم ديگه رو دوســت دارن، دوســت 

داشتن شون هم يه جور ديگه ست.

مکاني در آفتابديالوگبوك مارك

مهدي فخيم زادهایتالو كالوینو

کمک!
اثر رانگ خيانگ لين

آخر مصور

ناشتايي

سعيد مروتي

جمعيت جهان به تفكيك سن
جهان در حال پير شدن است

درصد جمعيت
جمعيت زير 20 سال
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اروپا باالتر از آمريكاي شمالي 
داراي پيرترين جمعيت جهان

در آمريكا حدود 25درصد از 
جمعيت باالي 60 سال هستند

منبع: مركز تحقيقات پي ايي دبليو



پل خواجو در محاصره 
بلند مرتبه ها

نبود تعامل کافی میان اداره میراث فرهنگی 
 و شهرداری در ساخت وسازها

 منظر تاریخی شهر را به خطر انداخته است

یره
جو

یه 
عط

ي/ 
هر

مش
س: ه

عك

حسنیه سادات مهدوی
خبرنگار

اصفهان را می توان شناســنامه معماری سنتی ایران دانست که 
پل های تاریخی، ازجمله پل خواجو، بخــش جدایی ناپذیر آن 
هستند؛ میراثی که باید از گزند آسیب های توسعه شهری حفظ 
شود. براین اســاس برای حفظ منظر یک بافت تاریخی، رعایت 
ارتفاع ســاختمان های مجاور یک اصل تردیدناپذیر است، اما با 
رشد روزافزون توسعه شهری، ســال به سال این منظر بی بدیل 

مخدوش شده است.
پل خواجو ازجملــه آثار تاریخی شــهراصفهان اســت که در 
ســال های اخیر درمعرض تهدید توسعه شــهری قرار گرفته و 
آسیب هایی دراین زمینه آن را تهدید می کند. اکنون از روی پل، 
ساختمان های بلند در دوطرف پل دیده می شوند؛ موضوعی که 

به ویژه در بلوار آیینه خانه مشهودتر است.
باید درنظر داشت میراثی که قرار است هویت تاریخی و فرهنگی 
شهر و مردم آن را به نســل آینده منتقل کند، درحال از دست 
دادن معنای خویش اســت، چون پل تنها نیست و در یک بافت 

ویژه هویت می یابد و معنا پیدا می کند.

خدشه به منظر تاریخی شهر
در خیابان چهارباغ خواجو و سرخیابان شهدای خواجو یک هتل 
قرار گرفته، در قرینه همین هتل، مجتمع مسكونی نیمه کاره ای 
ساخته شــده که منظره ناخوشــایند آن از پل خواجو، صدای 
دوســتداران میراث فرهنگی را درآورده اســت. یكی از اعضای 

هیأت مدیره انجمن صنفی معماران اصفهان دراین باره می گوید: 
تاکنون عكس های زیادی از سیمای تاریخی پل خواجو که توسط 
ساختمان های بلندمرتبه مخدوش شــده، در مجالت معماری 
چاپ کرده ایم. در ابتدای خیابان آپادانا اول نیز یک ســاختمان 
5طبقه درحال ساخت است که منظره آن از پل خواجو مشخص 
اســت. »دیهیم تاکی« می افزاید: پل خواجو در نزدیكی خیابان 
چهارباغ خواجو اســت و ســیمای تاریخی این خیابان هم باید 
درنظر گرفته شود. ارتفاع ساختمان ها در بافت تاریخی نباید از 
14متر تجاوز کند و به طور مشخص باید 150متر از پل و 300متر 

از رودخانه فاصله داشته باشد. 
وی ادامه می دهد: در ابتدای خیابان کمال اســماعیل، خیابان 
مشتاق، آبشار و آیینه خانه ساختمان های زیادی را با ارتفاع زیاد 
ساخته اند که تاحدودی فاصله حفظ شده، اما در خدشه دار شدن 

سیمای تاریخی پل خواجو تاثیرگذار بوده است.

پروژه های پنهان شده
در اصفهــان رویه ای در ساخت وســازها وجــود دارد که وقتی 
می خواهند پروژه ای عمرانی و ساختمانی را اجرا کنند، دور آن 
را کاور می کشند. یک عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی 
معماری اصفهان با اشــاره به مخفی کاری هایــی که در برخی 
پروژه های بافت تاریخی انجام می شود، می گوید: متاسفانه بعضا 
دیده می شود برخی مجوزهای ساخت وساز و اجرای طرح های 
عمرانی، به ویژه در بافت تاریخی شــهراصفهان، روند شــفافی 
در زمینه دریافت مجوز ندارند و درباره آنها اطالع رســانی های 
الزم انجام نمی شود و بعد همه را درمقابل عمل انجام شده قرار 

می دهند.
»ابوذر مجلسی کوپایی« می افزاید: بعد که حریم شكسته و قوانین 
نقض شد، تخلف ها به کمیسیون »ماده5« ارجاع داده می شود؛ 
موضوعی که دیگر سودی به حال بافت تاریخی ندارد. برخی آنقدر 
منافع کالنی دراین گونه ساخت وسازها دارند که پرداخت جریمه 
به این کمیسیون را نیز به صرفه می دانند. بنابراین نتیجه چنین 
فرایندی، سبز شدن هر روزه ســاختمان های مرتفعی است که 

سوءاستفاده از میراث ملی کشور محسوب می شود.
وی همچنیــن به نقــش ســازمان های مردم نهــاد در حفظ 
میراث فرهنگی اصفهان اشاره می کند و می گوید: باید شرایطی 
برای اظهارنظر مردم در پروژه های شهری، آن هم در شهرتاریخی 
مانند اصفهان، فراهم شــود تا برخی با سوءاستفاده از خألهای 

قانونی و نظارتی، به تاریخ کهن شهر آسیب نزنند.

دوگانه میراث فرهنگی و شهرداری
دراین میان این نكته واضح است که در هر نقطه که ساخت وسازی 
با ارتفاع غیرمجاز انجام شــده و منظر تاریخی شــهر را به خطر 
انداخته، دلیل اصلی آن، نبود تعامل مناسب میان اداره میراث 
فرهنگی و شهرداری بوده است. شهردارمنطقه 3اصفهان که پل 
خواجو در آنجا قرار دارد، دراین زمینه می گوید: شهرداری با توجه 
به تصمیم گیری هایی که در شورای اسالمی شهر انجام می شود و 
همچنین با توجه به پالک های مجاور و رعایت حریم 150متر از 

پل خواجو، پروانه ساخت صادر می کند.
»حسین کارگر« می افزاید: پالک های ســتاره دار و پالک هایی 
که براساس طرح تفصیلی در حریم ساختمان های تاریخی قرار 

می گیرند، راجع به آنها از اداره میراث فرهنگی استعالم می شود، 
اما پالک هایی که دارای کد ارتفاعی هستند و کاربری مشخصی 
برای آنها تعریف شده است، نیاز به استعالم ندارند.  شهردارمنطقه 
3اصفهان همچنین معتقد اســت دقــت الزم در تدوین طرح 
تفصیلي صورت نگرفته؛ موضوعی کــه می تواند چالش هایی را، 

به ویژه برای بافت تاریخی شهر، به همراه داشته باشد.

رعایت نشدن طرح تفصیلي
این درحالی اســت کــه معــاون میراث فرهنگــی اداره کل 
میراث فرهنگی اســتان اصفهان نیز دراین باره بــا بیان اینكه 
هرکجا ساختمانی به صورت محســوس و تاثیرگذار بر منظر پل 
تاثیر گذاشته، از طرح تفصیلي عدول کرده است، می گوید: دقت 
الزم در طرح تفصیلي صورت گرفته و سعی شده این تأثیرگذاری 
ناخوشایند بر منظر تاریخی شهر به حداقل برسد. اگر شهرداری 
قبل از صدور پروانه از اداره میراث فرهنگی استعالم بگیرد، ما به 
جزئیات توجه می کنیم و براین اساس پاسخ استعالم را می دهیم.

»ناصر طاهری« می افزاید: از آنجا که طرح  تفصیلي یک طرح کلی 
است، باید جزئیات درآن مشخص شود و این جزئیات در استعالم 

بررسی و اعالم می شود.
وی اظهار می کند: بیشــتر ســاختمان هایی که درحریم پل ها 
ســاخته می شــوند، ضوابط طرح تفصیلی را رعایت نكرده اند. 
در طرح تفصیلي ســعی شــده به حریم پل ها توجه شود. اینها 
موضوع هایی اســت که در طرح تفصیلي پیش بینی شده و اگر 
ضوابط به درستی رعایت شود، حریم آثار تاریخی مانند پل خواجو، 

نقض نمی شود و مشكلی دراین زمینه به وجود نمی آید.

طاهری ادامه می دهد: براســاس طرح تفصیلي، شــهرداری ها 
موظفند درباره بافت های تاریخی حتما از اداره میراث فرهنگی 
اســتعالم  بگیرند. حتی اگر در طرح تفصیلي اشــتباهی انجام 
صورت گرفته باشد یا به موردی توجه نشده باشد، وقتی از اداره  
میراث فرهنگی اســتعالم می گیرند، ضابطه مناسبی برای آن 

تعریف می شود.
وی اضافه می کند: به عنوان مثال، در اطراف میدان نقش جهان 
و مســجد جامع اصفهان تقاضای زیادی برای ساخت وسازهای 
مرتفع وجــود دارد، امــا چون شــهرداری به صــورت مرتب 
اســتعالم های الزم را تقاضا می کند، ساختمان ها ارتفاع بلندی 

ندارند و ضوابط در آنجا رعایت شده است.

انباشت قوانین سودی ندارد
درمجموع به نظر می رسد قوانین طرح تفصیلي اصفهان جلودار 
تجاوز به حریم آثار تاریخی این شهر نیست و مسئوالن شهری 
باید نســبت به حفظ هویت معماری و میراث فرهنگی اصفهان 
احساس مسئولیت  بیشتری داشته باشــند، درغیراین صورت 
انباشت قوانین سودی نخواهد داشت و هر روز باید منتظر سبز 
شدن ساختمان های مرتفعی باشــیم که منظر تاریخی شهر را 

خدشه دار می کنند.
شهرهایی مانند اصفهان، میراث دار تاریخ معماری ایران هستند 
و حفظ مناظر و سیمای تاریخی آنها و انتقال این ثروت ملی به 
آیندگان، وظیفه خطیر مردم و مسئوالن است. نباید اجازه داد 
ســیمای بی بدیل آثار تاریخی شهر مورد تعرض منافع شخصی 

قرار گیرد و مخدوش شود.
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فرشته رضایی
خبرنگار

توجه به توسعه زیرساخت های حمل ونقل پاک و حفاظت از محیط 
زیست شهری در سال های اخیر در بسیاری از شهرهای کشور در 
دستورکار مدیران شهری قرار گرفته اســت. برهمین اساس هم 
هست که چند سالی است طرح »سه شــنبه های بدون خودرو« 
با تالش دوســتداران ورزش هــای همگانی، طرفــداران محیط 
زیست و برخی مدیران شــهری به پیش رفت و توانست گام های 
موثری درمسیر فرهنگ ســازی در حوزه حمل ونقل پاک بردارد. 

درچنین شرایطی برخی از شهرهای کشــور در ایجاد مسیرهای 
دوچرخه ســواری، ترویج فرهنگ اســتفاده کم تر از خودرو و نیز 
برقراری ایســتگاه های دوچرخه  تالش ویژه ای داشته اند؛ قزوین 
ازجمله شهرهایی است که در ســال های اخیر رشد مناسبی در 
زمینه ایجاد مســیرهای دوچرخه سواری داشــته است.  به گفته 
مسئوالن مربوط، این شهر درحال حاضر بیش از ۵۲کیلومتر مسیر 

ویژه دوچرخه سواری دارد.

اتصال معابرشهری به مسیرهای دوچرخه
بررسی های انجام شــده ازسوی کارشناســان درسال های اخیر 

نشان می دهد تمایل شــهروندان به اســتفاده از دوچرخه بیش 
از قبل افزایش یافته اســت. با این حال قزوین فاصله محسوسی 
تا شــهر دوچرخه دارد که بخشــی از این فاصله به دلیل کمبود 

زیرساخت های موردنیاز است.
با این وجود براساس آمار شــهرداری قزوین، تاکنون ۳۷درصد از 
معابر این شهر با مســیرهای دوچرخه به هم متصل شده است. به 
گفته »شیما زرآبادی«، معاون حمل ونقل شهرداری قزوین، این 
پروژه تا پوشش کامل شهر با مسیرهای ایمن دوچرخه سواری ادامه 
خواهد داشت. در کنار توسعه شبکه معابر سواره مرکزی و ایجاد 
تقاطع های غیرهمسطح و تأکید بر محورهای ترانزیتی و شریانی، 

پوپک قاسمی
خبرنگار

تاریخچه اکتشــاف نفت در مغان به بیش از نیم قرن قبــل برمی گردد که یک 
شرکت فرانســوی با بررســی ۳۷ تاقدیس  در منطقه مغان، 1۷مورد را قابل 
بهره برداری دانست. با این حال مجوز اکتشــاف نفت مغان در سال 1۳۸۷ و 
ازسوی وزارت نفت صادر و عملیات اجرایی آن آغاز شد. منطقه نفت خیز دشت 
مغان یکی از حوضه  های شــناخته شــده هیدروکربوری در ایران است که با 
وسعت ۶/۵ کیلومترمربع، ضخامت رسوبات دراین حوضه به بیش از ۸کیلومتر 
می رسد و غنی از طبقات شیلی- رسی، در شمال استان اردبیل واقع شده است. 
به گفته اهالی مغان، سالیان سال است که از برخی نقاط شهرستان بیله سوار 
مانند »قیردرسی« نفت خام جاری می شــود و حال مدیر اکتشافات شرکت 
ملی نفت عنوان می کند که مغان در منطقه قیرلو دارای ۲بلوک نفتی با ذخایر 
بیش از 4میلیارد بشکه نفت است. »علی فتح اهلل پور« از اهالی مغان دراین باره 
می گوید: با وجود اینکه وجود نفت در مغان کامال مسلم است و مسئوالن درباره 
ذخایر نفتی این منطقه به یقین رسیده اند، اما تاکنون بهره برداری نفتی از این 
منطقه انجام نشده است. این درحالی است که نه تنها مغان و اردبیل، بلکه منطقه 
شــمال غرب به این نفت نیاز دارد. وی می افزاید: با بهره برداری از میدان نفتی 
مغان عالوه بر اشتغال زایی برای جوانان منطقه، صنایع جانبی نفت در استان پا 

می گیرد و گامی به سوی توسعه خواهد بود.

نیاز به زنجیره صنایع نفتی
یکی از اســاتید دانشــگاه در اســتان اردبیل نیز دراین زمینه اظهار می کند: 

آغاز حفاری نفت و اســتخراج آن به تنهایی نمی تواند زمینه ساز توسعه 
اقتصادی منطقه شــود و برخالف آنچه مردم تصور می کنند، پول نفت 
منطقه مغان درصورت نبود برنامه ریزی اصولی، به سفره های آنان سرازیر 
نمی شود؛ همچنان که در مناطق نفت خیز کشور شاهد محرومیت های 
قابل توجهی هســتیم. »علی محمد عیســی زاده« می افزاید: باید برای 
استفاده از این ظرفیت، زنجیره صنایع نفتی در استان ایجاد شود تا بلکه 

بتوان گام های بعدی را درمسیر دستیابی به توسعه اقتصادی برداشت.

آغاز عملیات حفاری 
در ماه های گذشته شــرکت ملی حفاری ایران از جابه جایی دستگاه 
حفاری سنگین خشــکی »۵4فتح« از اهواز به ســمت موقعیت چاه 
اکتشافی »آورتاداغ« در منطقه پارس آباد مغان استان اردبیل خبرداد؛ 
موضوعی که می تواند نشــان دهنده انجام اقدام های اولیه برای آغاز 
عملیات اکتشافی باشــد. »علی رفیعی« یکی از مدیران شرکت ملی 
حفاری ایران دراین زمینه می گوید: چاه اکتشــافی آورتاداغ ازجمله 
۶حلقه چاهی است که مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران انجام 
آن را به شرکت ملی حفاری ایران محول کرده است و برای حفر آن، 

دستگاه حفاری »۵4فتح« با توان ۲هزار اسب بخار و امکان حفر چاه های نفت 
و گاز تا عمق ۶هزارمتر، به کارگرفته می شود.

نوید تحول در اقتصاد اردبیل
نماینده بیله سوار، پارس آباد و اصالندوز در مجلس شورای اسالمی دراین باره 
می گوید: نفت مغان برای کل منطقه شمال غرب کشور اهمیت دارد، چراکه این 
میدان نفتی عالوه بر اشتغال زایی در منطقه، می تواند نفت پاالیشگاه تبریز را 
تأمین کند و دیگر نیازی به انتقال نفت از جنوب به شمال کشور نیست. »عباس 
جهانگیرزاده« می افزاید: توسعه صنایع جانبی مانند پاالیشگاه های خصوصی 
در استان اردبیل، ایجاد اشتغال غیرمســتقیم، راه اندازی صنایع پتروشیمی و 
سایر تأسیسات و فراورده های نفتی، می تواند تحولی در اقتصاد استان اردبیل 
باشد. وی با بیان اینکه نفت مغان از استخراج تا عرضه به پاالیشگاه برای بیش از 
هزارنفر اشتغال  ایجاد می کند، ادامه می دهد: آغاز عملیات حفاری و اکتشاف 
نفت در مغان، نقطه عطفی در شکوفایی و توسعه منطقه و استان خواهد بود و 
مغان تبدیل به یکی از قطب های نفتی کشور خواهد شد. این نماینده مجلس 
همچنین با اشاره به جنبه های استراتژیک این چاه نفتی در منطقه شمال غرب 
کشور در مرز جمهوری آذربایجان اظهار می کند: مغان همچنان با قابلیت های 
بی شــمار و نعمت های خدادادی و مردم مرزدار خود، نقشی موثر در تولید و 
اقتصاد کشور رقم خواهد زد و بی شک تحولی عظیم در اشتغال و درآمد استان 
و منطقه رقم می خورد. جهانگیرزاده از فراهم شدن زیرساخت های جاده، برق 
و گاز برای طرح پروژه استخراج، اکتشاف مغان خبر می دهد و اضافه می کند: 
مشکل معارض موجود این پروژه رفع شده و دراین زمینه چالشی وجود ندارد.

پیوست زیست محیطی
دراین میان اما هر پروژه ای نیاز به پیوست زیست محیطی دارد و فعاالن محیط 
زیست در اردبیل، نگران بروز آلودگی های نفتی و وارد آمدن خسارت های 
زیست محیطی ازسوی پروژه حفاری نفت مغان هستند. فرماندار بیله سوار 
مغان دراین زمینه می گوید: پروژه حفاری نفت مغان پیوست زیست محیطی 
دارد و جنبه های حفظ محیط زیســت در این پروژه بررسی شده است تا 
توســعه اقتصادی، تخریب زیست محیطی برای دشــت مغان، که نماد 
کشاورزی و زیبایی در کشور است، به همراه نداشته باشد. »حسن قبادی« 
می افزاید: نفت به عنوان یکی از کاالهای اساســی و ضروری در دنیای 
امروز، می تواند چرخ اقتصاد نه تنها دشت مغان، بلکه کل استان اردبیل 
را به گردش درآورد. با وجود شــوق مســئوالن اردبیل برای استخراج 
نفت در مغان، کارشناسان اقتصادی در استان معتقدند بهره برداری از 
ظرفیت های این حوزه در اردبیل نیازمند تدوین برنامه ریزی های جامع 
است، چراکه هنوز قابلیت های مرزی، کشاورزی و گردشگری استان 
به دلیل نبود راهبردهای جامع به درستی به بهره برداری نرسیده است 
و نمی توان امید بست حفاری نفت به یک باره تحول عظیمی در رفع 

محرومیت های موجود در استان اردبیل به همراه داشته باشد.

نفتمغان،اقتصاداردبیلرامتحولمیکند

مسیرناهموار
دوچرخههادرقزوین

توسعه زیرساخت های درمانی قم 
  توسعه صنایع جانبی، ایجاد اشتغال غیرمستقیم، راه اندازی صنایع پتروشیمی و سایر تأسیسات

 و فراورده های نفتی از مزایای اکتشاف نفت در دشت مغان است

سد معبر، اصلی ترین مشکل دوچرخه سواران قزوینی برای تردد در ۵۲کیلومتر مسیر ویژه این شهر است

پس از همه گیری ویروس کرونا، ۲بیمارستان نیمه تمام امیرالمومنین)ع( و مادر با حدود 4۵0 تخت بیمارستانی 
دراین استان به بهره برداری رسیده است

روح اهلل کریمی
خبرنگار

روزهای تلخ کرونایی با همت خیران حوزه ســالمت 
قم شــیرین می شــود، چراکه از ابتدای سال گذشته 
که همه گیــری ویروس کرونا در کشــور آغاز شــد، 
مسئوالن و خیران حوزه سالمت برای کمک به توسعه 
زیرساخت های درمانی این استان، آستین های همت 
را باال زدند. بــا توجه به این موضــوع می توان گفت 
استان قم نیز با توســعه زیرســاخت های درمانی و 
به کارگیــری ظرفیت های مختلف مردمــی، به ویژه 
خیران و گروه های جهادی، یکی از استان های پیشگام 
و موفق در استفاده از همه امکانات موجود برای مقابله 

با ویروس کرونا محسوب می شود. دراین مدت تالش 
شده از تهدید کرونا برای تقویت حوزه سالمت 

اســتان از طریق جذب کمک های مردمی و 
دولتی فرصت سازی شود.

بهره برداری از 2بیمارستان
آن گونه که اســتاندار قم بــه خبرنگار 
همشــهری گفته، از ابتدای همه گیری 
ویــروس کرونا تاکنون، ۲بیمارســتان 
و  امیرالمومنیــن)ع(  نیمه تمــام 
مادر، درمجمــوع با حــدود 4۵0 تخت 

بیمارستانی، دراین استان به بهره برداری 
رسیده اســت. »محمدرضا قدیــر«، رئیس 

دانشــگاه علوم پزشــکی قم نیز بــه خبرنگار 
همشهری می گوید: بیمارســتان ۲۳0تختخوابی 

امیرالمومنین)ع( با تزریــق ۶0میلیارد تومان اعتبار، 
راه اندازی شده است. این بیمارستان نوساز با تجهیزات 
جدید، خدمات خوبی به بیماران ارائه می کند و یکی 
از بهترین سانترهای کرونای کشور است. بیمارستان 
امیرالمومنین)ع( در زمینی به مساحد ۲۲هزارمترمربع 
در ۸طبقه ساخته شده که دارای بخش های داخلی، 
جراحی، زنان و زایمان و بخش های تخصصی آی. سی. 

یو و سی. سی. یو است.
این بیمارســتان آبان ماه سال گذشته با حضور رئیس 
جمهوری ســابق، به صــورت ویدئوکنفرانســی به 
بهره برداری رســید. برای ســاخت این بیمارستان 
۷0میلیــارد تومان بــه همت ورثه مرحــوم آیت اهلل 
خوانساری و ۳00میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات 

دولتی برای تجهیز آن هزینه شده است.

بیمارستان 218تختخوابی
یکی دیگر از بیمارستان هایی که توسط رئیس جمهوری 
ســابق و به صورت ویدئوکنفرانســی بــه بهره برداری 

رســید، بیمارســتان فوق تخصصی غیردولتــی مادر 
اســت. این بیمارســتان ۲1۸تختخوابی که در منطقه 
مسکن مهرنشــین »پردیسان« واقع شــده، در زمینی 
بــه مســاحت ۳4هزارمترمربــع، در ۵طبقه ســاخته 
شده است. بیمارستان مادر دارای بخش های اورژانس، 
داروخانه، آزمایشگاه، اتاق عمل، زنان و زایمان، نوزادان، 
تصویربرداری و بخش های ویژه اســت. به گفته رئیس 
بیمارســتان مادر، عملیات ســاخت این بیمارستان در 
اســفندماه 1۳94 آغاز شــده و با اعتباری بیش از هزار 
میلیارد تومان ســاخته و تجهیز شده اســت و یکی از 

بیمارســتان های مجهز استان به شــمار می رود. »علی 
ارجمند« می گوید: بیمارســتان مادر ظرفیت پذیرش 
روزانه ۲۵0 تا ۵00بیمار را دارد و بخش های ویژه ای برای 
جمع آوری زباله های عفونی، پارکینگ و رختشوی خانه 
درنظر گرفته شده است. اگرچه بخش های این بیمارستان 
به تدریــج وارد بهره برداری کامل می شــود، اما به گفته 
ارجمند، در طرح توســعه این بیمارســتان بخش های 
فیزیوتراپی، پذیرش تیم های ورزشی، محل فرود بالگرد 

و برخی بخش های دیگر به بیمارستان افزوده می شود.

ارتقای سرانه تخت های بیمارستانی
با توســعه مراکز درمانی در قم، درحال حاضر حدود 
هزارو ۶00تخت دولتی و ۵00تخت بیمارســتانی در 
بخش غیردولتی فعال هســتند. رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی قم دراین زمینه می گوید: سرانه تخت های 

بیمارســتانی به ازای هر هزار نفر، 1/۶تخت است که 
این رقم درحد میانگین کشوری است. قدیر می افزاید: 
اگر مراکز درمانی که قرار اســت تا ســال 1404 به 
بهره برداری برســد وارد چرخه درمان شوند، سرانه 
تخت های بیمارســتانی در قم به ۲/۵تخت افزایش 
می یابد که عدد قابل قبولی است و با فاصله قابل توجهی 
از میانگین کشــوری بیشتر خواهد شــد و قم جزو 

استان های با برخورداری باال تلقی می شود.

ساخت بیمارستان های جدید
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی قم همچنین درباره 
ساخت ۲ بیمارســتان دیگر دراین شــهر می گوید: 
بیمارســتان فوق تخصصــی نــور زیرنظــر دفتــر 
آیت اهلل العظمی سیستانی و مجتمع هزار تختخوابی 
خاتم توسط بانک پاسارگاد درحال ساخت است 
که ایــن ۲طرح ۳0 تا 40درصد پیشــرفت 

فیزیکی دارند.
به گفته قدیر، قرار اســت ۵0درصد از 
تخت های بیمارســتان فوق تخصصی 
نور بعد از پایان کار، در خدمت بخش 

دولتی قرارگیرد.

تجهیز مراکز درمانی
بخشــی از اخبار خوش در دوران تلخ 
کرونایی مربوط به تجهیز مراکز درمانی 
استان است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
قم دراین باره نیــز می گوید که دراین مدت 
۳دستگاه سی تی اسکن برای بیمارستان های 
کامکار، شهدا و امیرالمومنین)ع( تهیه شده است. وی 
می افزاید: تجهیز مراکز درمانی به دستگاه اکسیژن ساز 
و تأمین بخــش قابل توجهی از تجهیــزات موردنیاز 
مراکز درمانی، از دیگر اقدام هایی اســت که در دوران 
همه گیری ویروس کرونا انجام شده است. قدیر عنوان 
می کند: در بحران همه گیری ویــروس کرونا، واحد 
رادیوتراپی را راه اندازی کردیم که یکی از مجهزترین 
مراکز رادیوتراپی کشور اســت و یکی از خیران حوزه 
سالمت حدود ۵0میلیارد تومان برای این مرکز هزینه 
کرده اســت. وی از ارتقای دانشگاه علوم پزشکی قم از 
تیپ ۳ به تیپ ۲ خبر می دهد و می گوید: اقدام های 
زیاد دیگری دراین مدت انجام شــده که یکی از آنها، 
تشــکیل هیأت ممیزه مرکزی است که باعث ارتقای 
درجه 1۲ استاد از دانشــیاری به استادی شده است. 
قدیر درباره پرداخت مطالبات کارکنان بیمارستانی 
استان نیز اضافه می کند: مطالبه هایی از بیمه تأمین 
اجتماعی و بیمه خدمات درمانی داریم و پیگیر هستیم 

که معوقات کادر بهداشتی و درمانی را جبران کنیم.

انسان محور بودن پروژه های شهری در اولویت قرار گرفته است؛ 
راهبردی که می تواند قزوین را به شــهری پیشــگام در مسیر 
توســعه زیرســاخت های حمل ونقل پاک و حفاظت از محیط 

زیست شهری قرار دهد.

لزوم تقویت زیرساخت ها
مسئول روابط عمومی هیأت دوچرخه ســواری استان قزوین در 
گفت وگو با همشهری دراین باره می گوید: با وجود همه اقدام های 
انجام شــده درســال های اخیر، قزوین تا تبدیل شدن به شهر 
دوچرخه سواری فاصله دارد. برای اینکه این ویژگی محقق شود، 
باید در حوزه تقویت زیرساخت های شــهری گام های موثرتری 
برداریم.  »مصطفی ساکتی قزوینی« می افزاید: ازسوی دیگر نیاز 
است فعالیت های بین المللی مرتبط با این حوزه نیز تقویت شود. 
به عنوان مثال باید مســابقات یا تور بین المللی دوچرخه سواری 
برگزار و پرونــده اقدام های انجــام شــده را در اتحادیه جهانی 
دوچرخه ســواری )یو.ســی.آی( ثبت کنیم. وی ادامه می دهد: 
همچینین باید رقابت های ملی دوچرخه سواری دراین شهر برگزار 
شــود. تحقق این موضوع به بسترســازی هایی نیاز دارد که باید 
به صورت جدی ازسوی مسئوالن ورزشی و شهری پیگیری شود. 
به عنوان مثال، هم اکنون شیراز به عنوان »شهر دوچرخه« شناخته 
شده و این به دلیل استفاده مناسب از قابلیت های موجود دراین 
عرصه است. ساکتی قزوینی عنوان می کند: واقعیت این است که در 
شهرقزوین بخشی از شاخص ها و بسترهای موردنیاز هنوز محقق 
نشده است. به عنوان مثال، از اواخر سال1۳9۸ به دلیل همه گیری 
ویروس کرونا مسابقات دوچرخه سواری و فعالیت های اجتماعی 
مرتبط با این حوزه برگزار نشده است. وی اظهار می کند: اگر این 
اتفاق نیفتاده بود، حداقل می توانستیم ۲0 تا ۲۲ مسابقه استانی 
و ملی برگزار کنیم تا در رنکینگ جهانی جای باالتری داشــته 
باشیم. ضمن اینکه برای ثبت در اتحادیه جهانی دوچرخه سواری 
باید درخواستی ارسال و وجهی هم پرداخت شود که به دلیل لغو 
فعالیت های اجتماعی، این مهم انجام نشد. اینها ازجمله عوامل 

دخیل در شناخته نشدن قزوین به عنوان »شهر دوچرخه« است.

اقدام های انجام شده
مســئول روابط عمومــی هیــأت دوچرخه ســواری اســتان 
درباره اقدام های انجام شــده باهدف توســعه زیرساخت های 
دوچرخه سواری در شــهرقزوین نیز می گوید: پس از افتتاح پل 
روگذر غدیر در انتهای جاده سالمت، اکنون دراین شهر حدود 
۵۲کیلومتر مسیر ویژه عبور دوچرخه وجود دارد. ساکتی قزوینی 
می افزاید: دراینجا باید به یک نکته مهم نیز اشاره کرد؛ تا جایی 
که مربوط به حوزه اقدام های باالدستی در زمینه تأمین اعتبار، 
ایجاد مسیر ویژه و... می شــود، این کار تا حدی انجام شده ، اما 
بخش مهم فرهنگ ســازی برای افزایش استفاده شهروندان از 
دوچرخه است.  وی ادامه می دهد: براساس بررسی های آماری 
که صبح یک روز تعطیل و غیرجمعه از یک مسیر ویژه در قزوین 
انجام شد، تعداد دوچرخه سواران ترددکننده در مسیر موردنظر 
۲هزارو۳۷0 دوچرخه سوار بود که فقط از یک مسیر عبور کردند. 

ساکتی قزوینی عنوان می کند: این آمارها ثابت کرد که برای رونق 
دادن به دوچرخه سواری درشهر قزوین قابلیت های باالیی داریم 
و درسال های اخیر رشد مناســبی هم دراین عرصه داشته ایم. 
بنابراین می طلبد موانع تبدیل قزوین به »شهر دوچرخه« بررسی 

و مشکالت موجود با ارائه راهکارهای موثر، رفع شود.

مسیر پرمانع دوچرخه سواران
مسئول روابط عمومی هیأت دوچرخه سواری استان با تأیید موانع 
ایجاد شده در مسیرهای دوچرخه سواری شهرقزوین که گالیه 
شهروندان را به دنبال داشته اســت نیز می گوید: این مشکل در 
بسیاری از مسیرهای درون شهری وجود دارد. به عنوان مثال اگر 
وضعیت خیابان های پایین شهر، یعنی از مولوی تا سپه را بررسی 
کنیم، مشاهده خواهیم کرد که مسیر دوچرخه سواران در اشغال 

کامل خودروهای تخلیه بار، کسبه و البته دست فروشان است.
ســاکتی قزوینی می افزاید: درمســیر خیابان خیام و عدل نیز 
اوضاع بهتر نیست. دراین خیابان ها نیز دوچرخه سواران امکان 
تردد راحت ندارند و به صورت مداوم شاهد سد معبر هستیم تا 
جایی که بعضا داخل مسیر ویژه دوچرخه، موتورسیکلت پارک 
شده است. البته بخشی از این مشکالت ناشی از محدودیت های 
موجود درمعابرشهری  اســت. وقتی عرض خیابان کم است یا 
به گونه ای طراحی شده اســت که ماشــین تخلیه بار نمی تواند 
حرکت کند، ناگزیر به استفاده از مسیر دوچرخه سواری می شود، 
اما می توان با انجام اقدام هایی این مشــکالت را رفع کرد. وی 
درباره مسیر دوچرخه سواری در خیابان نوروزیان نیز می گوید: در 
بلوار نوروزیان از دانشگاه بین المللی به سمت پایین، مسیر ویژه 
دوچرخه درنظر گرفته شده است، اما دراین مسیر هم شاهد بروز 
مشکالت بسیاری برای دوچرخه سواران هستیم؛ از پارک ماشین 

و موتورسیکلت گرفته تا جانمایی ایستگاه اتوبوس.

ضرورت برخورد با سد معبر 
مسئول روابط عمومی هیأت دوچرخه سواری استان درباره امکان 
درنظرگرفتن جریمه برای خاطیان نیز به همشهری می گوید: 
چندی قبل این هیأت با پلیس راهور قزوین تفاهم نامه ای امضا 
کرد تا براساس آن هرکجا که درمسیر دوچرخه سواری، خودرو یا 
موتورسیکلت مشاهده شد، با ارائه گزارش تخلف و شماره خودرو، 
جریمه اعمال شود. ساکتی قزوینی می افزاید: این درحالی است 
که تاکنون نه شــاهد جریمه ای بوده ایم و نــه تاثیری بر ترویج 
فرهنگ دوچرخه سواری داشته است. پلیس راهور باید جریمه 
درنظر بگیرد، قوه قضائیه موظف اســت درصورت تکرار اقدام 
جدی تری انجام دهد و...، این فرایندی  است که در قانون تصریح 
شــده؛ بنابراین متخلف باید برای تضییع حقوق شــهروندی 
پاسخگوی قانون باشد. وی اضافه می کند: مسیر جاده سالمت 
قزوین نیز به عابران و دوچرخه سواران اختصاص داده شده است، 
اما اگر به آنجا هم سر بزنید، انواع موتور و وسایل سدمعبر وجود 
دارد؛ براین اساس شهرداری باید این دو مسیر را ازهم تفکیک 
کند، چراکه کنترل دوچرخه در سراشــیبی ســخت اســت؛ 

کمااینکه بیشترین مصدوم در این مسیر وجود دارد. 
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خوزستان، سیستان وبلوچستان، فارس، 5  استان موفق در جذب سرمایه های خارجی

آذربایجان شرقی و هرمزگان در صدر فهرست جذب 

سرمایه های خارجی درسال1399 قرار گرفته اند

این روزها دیگر نقش سرمایه گذاری خارجی در شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی  کشورها و به ویژه 
کشورهای درحال توسعه، غیرقابل انکار اســت؛ ضرورتی که اگر با بهره گیری مناسب از نیروی کار 
متخصص و استفاده از فناوری های نوین همراه شود، می تواند به رونق روزافزون بخش های صنعتی 
و تجاری کشور بینجامد و پیامدهای قابل توجهی مانند کاهش بیکاری برای کشور به ارمغان آورد.
دراین عرصه باید توجه داشت کشورهایی به موفقیت می رســند که بتوانند فضای مناسبی برای 
سرمایه گذاران فراهم و بسترها و زیرساخت های مناسب را دراین زمینه مهیا کنند. اکنون با توجه 
به این موضوع، در شرایطی که کشور در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه در بنگاه های تولیدی در 

زمینه تأمین مالی با مشکالت فراوانی مواجه است، توجه به مقوله سرمایه گذاری خارجی به عنوان 
یکی از روش های تاثیرگذار و کارآمد دراین بخش از یک ســو و ارتقای سطح رقابت پذیری و ایجاد 
امنیت اقتصادی ازسوی دیگر حائز اهمیت فراوانی است. براین اساس درسال های اخیر توجه به جذب 
سرمایه های خارجی جایگاه ویژه ای در راهبردهای اقتصادی کشور به خود اختصاص داد؛ روندی که با 
وجود اعمال تحریم های سنگین برعلیه کشورمان، همچنان به مسیر خود ادامه می دهد و استان های 
مختلف با تکمیل زیرساخت های موردنیاز و تسهیل فرایندهای اداری می کوشند دراین حوزه موفق تر 
عمل کنند. بررسی آخرین آمارهای اعالم شده ازسوی مسئوالن ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت 

نشان می دهد    5استان خوزستان، سیستان وبلوچســتان، فارس، آذربایجان شرقی و هرمزگان 
توانسته اند در صدر فهرست جذب سرمایه های خارجی درسال1399 قرار گیرند. این درحالی است 
که استان هایی مانند یزد نیز توانسته اند با بسترسازی های مناسب و ایجاد امنیت سرمایه گذاری، 
فعاالن اقتصادی خارجی را به حضور در اســتان ترغیب کنند. با توجه به این موضوع همشهری در 
پرونده پیش رو کوشیده ضمن بررسی آخرین آمارهای جذب سرمایه گذاری خارجی دراین استان ها، 
مهم ترین حوزه هایی که موفق به جذب سرمایه شده اند را معرفی کند و به واکاوی روند کلی جذب 

سرمایه های خارجی دراین 5استان بپردازد.

آن گونه که ارقام و شاخص ها نشان می دهد، در سال های اخیر بهار سرمایه گذاری 
خارجی در استان فارس رقم خورده و این درحالی است که کشور دراین مدت با 
تحریم های ظالمانه در سطح بین المللی روبه رو بوده است. بنا بر اعالم مسئوالن 
استان فارس، پس از پیروزی انقالب اسالمی، میزان جلب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی دراســتان فارس معادل 3میلیارد و ۴33میلیــون دالر بوده که بیش از 
۶۷درصد آن در سال های اخیر محقق شده است. میزان سرمایه گذاری خارجی 
مصوب استان فارس درسال 139۸ تحت شدیدترین تحریم های بین المللی معادل 
1۸1میلیون دالر بوده که نسبت به سال139۷ جهش دوبرابری داشت. این استان 
در سال گذشته نیز با ثبت سرمایه گذاری خارجی 93۲میلیون دالر، یعنی به میزان 
بیش از 5برابر سال139۸، عنوان اســتان برتر کشور در زمینه جلب سرمایه های 
خارجی را به دست آورد. با توجه به این موضوع طی 10سال گذشته 5۴طرح در 

قالب ۷0پروژه ســرمایه گذاری خارجی با حجم ۲میلیاردو 303میلیون و 
۴۴0هزاردالر دراین اســتان به ثبت رسیده است. عملیات اجرایی 

1۴طرح سرمایه گذاری خارجی دراین مدت به پایان رسیده 
و اســتان فارس از مواهب بهره برداری از این طرح ها 

بهره مند شده است که حدود 5۸درصد 
این طرح هــا در حــوزه صنعت، 

حدود 1۶درصــد در حوزه 
برق و انــرژی، 1۶درصد 
در حــوزه دانشــگاه و 
حدود ۸درصد در حوزه 
کشــاورزی بوده اســت. 

همچنین ۷طرح ســرمایه گذاری خارجی نیــز با مبلــغ ۲۶۴/5میلیون دالر با 
پیشرفت فیزیکی باالی ۶0درصد دراین اســتان در دست اجرا و درحال تکمیل 
است. درچنین شرایطی پیش بینی می شود در سال جاری بیش از یک میلیارد دالر 
سرمایه خارجی در استان فارس جذب شــود. بیشترین ظرفیت فارس در حوزه 
جلب سرمایه گذاران خارجی مربوط به انرژی های خورشیدی است. پس از این، 
حوزه گردشگری و گردشگری سالمت و بعد از آن حوزه صنعت، معدن، پتروشیمی 
و نفــت و گاز، باالترین قابلیت هــا را برای جلب ســرمایه  گذاران خارجی دارند. 
اکنون عملیات ســاخت ۲ ابرنیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت ۶31مگاوات و 
سرمایه گذاری افزون بر 5۶۷میلیون یورو در شهرستان های آباده و بوانات در دست 
اقدام است. این پروژه ها با همکاری سرمایه گذاران خارجی و در گام نخست در یکی 
از دشت های شهرستان بوانات اجرا خواهد شد؛ عالوه بر اینکه چه هنگام 
اجرا و چه پس از بهره برداری، زمینه اشتغال تعداد قابل توجهی از 
جوانان و افراد جویــای کار را فراهم خواهد 
کرد، به تأمین بــرق موردنیاز حوزه های 
مختلف ازجمله حوزه صنعت 
و خانگــی هــم کمــک 
می کند. به گفته مسئوالن 
مربوط، کشورهای امارات، 
ترکیه، کانادا، افغانســتان، 
ایاالت متحــده آمریــکا، چیــن، آلمان، 
قطر، ایتالیا و کویت بیشــترین تقاضا را برای 

سرمایه گذاری دراین استان ارائه داده اند.

بهار سرمایه گذاری خارجی در فارس

تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی در هرمزگان

استان هرمزگان سال گذشته توانســت در حوزه جذب سرمایه  گذاری های 
خارجی، ۴0میلیون دالر ســرمایه جذب کند که اگرچه رقم بســیار باالیی 
نیست، اما ظرفیت بالقوه ای برای ســرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی این 
استان به حساب می آید. طرح های سرمایه گذاری که دراین استان موفق به 
دریافت مجوز شده اند، غالبا از کشورهای امارات، قبرس، اتریش، افغانستان 
و هندوســتان بوده که در حوزه های صنعت، انرژی، حمل ونقل، کشاورزی و 
گردشگری محقق شده است. اینها درحالی است که مجموع سرمایه گذاری های 
 خارجی شناسایی شده استان، تاکنون 3میلیاردو 953میلیون یورو بوده است. 
نیروگاه بخار 1۴00مگاواتی ســیریک و پُست فشــارقوی آن با تأمین مالی 
)فاینانس( روس ها که ســاخت آن از اســفندماه1395 کلید خورد، یکی از 
طرح های ملی و توســعه ای هرمزگان اســت که می تواند نقش به سزایی در 
توسعه اقتصادی این منطقه بندری و البته سراسر استان داشته باشد. نیروگاه 
ســیریک در منطقه ای به همین نام در اســتان هرمزگان و با ظرفیت هزارو 
۴00مگاوات ساخته خواهد شــد. این نیروگاه به لحاظ پایداری شبکه برق 
در جنوب و جنوب شرق کشور از اهمیت باالیی برخودار است و از چند سال 
قبل با هماهنگی های به عمل آمده، جزو طرح هایی قرار گرفت که در فهرست 
استفاده از وام دولتی فدراسیون روسیه بود. اینها درحالی است که مسئوالن 
اقتصادی هرمزگان وضعیت جذب ســرمایه گذاری خارجی را دراین استان 
مثبت ارزیابی می کنند و از انجام برنامه ریزی های الزم باهدف جذب و هدایت 
این گونه سرمایه ها خبر می دهند؛ برنامه هایی که با محوریت مرکز خدمات 
سرمایه گذاری استان تدوین می شــود و قرار است گام های موثری درمسیر 

تسهیل جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به این استان بردارد.

موقعیت راهبردی سیستان و بلوچستان 
استان سیستان وبلوچستان ازنظر میزان جذب سرمایه های خارجی در 
کشور، سومین استان محسوب می شود. سیستان وبلوچستان با داشتن 
هزارو100 کیلومتر مرز خاکی با پاکســتان و افغانستان، 310کیلومتر 
مرزساحلی در دریای عمان و اســتقرار در کنار آب های آزاد بین المللی 
خارج از تنگه هرمز، نزدیکی به مناطق ســاحلی با کشــورهای حوزه 
خلیج فارس و دریای عمان و شــبه قاره هند و کشــورهای آفریقایی، 
ازنظر ژئوپلیتیکی، ژئواســتراتژیکی و ژئواکونومیکی شــرایط ویژه و 
منحصربه فردی برای توســعه بازرگانی ملــی و ترانزیت خارجی میان 
اروپا و آســیای مرکزی با آب های شرقی و جنوبی و شــاخ آفریقا دارد. 
این ویژگی ممتاز سبب شــده تا این اســتان ارتباط دهنده جمعیت 
۸00میلیون نفری آســیای میانــه با جمعیت ۲میلیــارد نفری حوزه 
اقیانوس هند باشــد و زمینه ســرمایه گذاری های داخلی و خارجی را 
دراین منطقه فراهم کند. درحال حاضر شــرایط به گونه ای اســت که 
سرمایه گذاران خارجی برای حضور و ســرمایه گذاری دراین منطقه از 
یکدیگر سبقت می گیرند و براساس گزارش های دفتر جذب و حمایت 
از سرمایه گذاری استانداری، تا پایان سال گذشته، سیستان وبلوچستان 
رتبه سوم را در جذب ســرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور 
داشته است که با تصویب ایجاد یک منطقه آزاد دیگر دراستان، بی شک 
جذابیت های ســرمایه گذاری دراین منطقه بیشــتر خواهد شد. بنا بر 
گزارش  های یاد شده، بیشتر سرمایه گذاری ها در حوزه صنعت، معدن، 
انرژی و بازرگانی است و سوای سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذرانی از 
کشورهای افغانستان، ترکیه، هندوستان، چین، ایتالیا، اتریش و آلمان 
دراین حوزه ها سرمایه گذاری کرده اند. موقعیت ویژه استان به ویژه بندر 
چابهار و تکمیل زیرســاخت ها مانند راه ها، راه آهــن، فرودگاه و تأمین 
آب و گاز، سبب شده شرایط ســرمایه گذاری در سیستان وبلوچستان 
فراهم تر باشد. اینها درحالی است که سوای جذب سرمایه گذاران داخلی، 
سیستان وبلوچستان رتبه سوم اجرایی شدن سرمایه گذاری های خارجی 
را نیز در کشور کسب کرده و نسبت به گذشته، یک روند جهشی دراین 
حوزه را داشته است. سیستان وبلوچســتان از معدود استان هایی است 
که انرژی خورشیدی و بادی دارد و ســهم عمده ای از سرمایه گذاری ها 
مربوط به انرژی های تجدیدپذیر، ازجمله نیروگاه های خورشــیدی و 
بادی و نیمی از مجوزهای سرمایه گذاری مربوط به این گونه انرژی هاست 
و بقیه مجوزها مربوط به توسعه بندر چابهار و طرح های صنعتی و توسعه 
معادن  و ساخت کارخانه های مختلف است. توسعه سواحل مکران هم 
که بسیارمورد توجه بوده و بر بهره گیری از این فرصت بی بدیل تأکید ویژه 
شده است. بخش عمده ای از این سواحل در استان سیستان وبلوچستان 
قرار دارد که به صورت خاص فعالیت های اقتصادی در ســواحل مکران 
درحال انجام است و سرمایه گذاری های قابل توجهی نیز دراین منطقه 
درحال انجام اســت. آغاز ســاخت ۲کارخانه طال و یک کارخانه مس 
و فعال ســازی 1۶معدن غیرفعال اســتان از دیگــر رویداد های بخش 
صنعت و معدن سیستان وبلوچستان است که همه این طرح ها با ورود 
سرمایه گذاران انجام شده که بی شک همه این موارد نشان از آینده ای 

روشن برای استان دارد.
پیشگامی خوزستان در جذب سرمایه های خارجی

عالوه بر اینکه خوزستان صدرنشین جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود، 
منطقه آزاد اروند دراین استان رتبه نخست جذب سرمایه گذاری های خارجی درمیان 
مناطق آزاد کشور را دارد. سال گذشته خوزستان ۲۶درصد از سرمایه گذاری های 
خارجی را جذب کرده است. منطقه آزاد اروند هم طی سال گذشته بیش از ۴0 
درصد سرمایه گذاری مناطق آزاد را جذب کرده است. بررسی ها نشان می دهد 
جهت گیری عمده سرمایه های جذب شــده به سمت مناطق آزادی تجاری 
بوده است. همچنین ۲ حوزه پتروشیمی و معادن، مهم ترین صنایع این استان 
بوده اند که بیشترین جذب ســرمایه  را به نام خود ثبت کرده اند. خوزستان 
به دلیل زمینه های ژئوپلیتیک مورد توجه سرمایه گذاران خارجی است و یک 
طرح بزرگ معدنی به عنوان یکی از مهم ترین طرح های سرمایه گذاری خارجی 
در این استان درحال راه اندازی است که نتیجه  آن اشتغال زایی برای 500نفر 
به طور مستقیم خواهد بود. آن طور که مسئوالن می گویند، همه گیری ویروس 
کرونا، تحریم ها و مشکالت اقتصادی تاثیر آنچنانی بر جذب سرمایه گذاری 

خارجی در استان خوزستان نداشته است.
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جذابیت های آذربایجان شرقی برای سرمایه گذاران خارجی
آذربایجان شرقی توانسته است در سال های اخیر رتبه دوم جذب سرمایه گذاری های 
خارجی را در کشور به دست آورد و برهمین اساس هم بود که سال گذشته 11طرح 
سرمایه گذاری به ارزش هزارو ۲00میلیاردتومان و اشتغال  زایی برای ۲هزارو 500نفر 
به سرمایه  گذاران ارائه شد. درچنین شرایطی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در 
استان، فراهم کردن زیرساخت های موردنیاز و ارائه دورنمایی از وضعیت اقتصادی 
اســتان موردتوجه قرارگرفت و درهمین راســتا تدوین و تهیه یــک عنوان کتاب 
اقتصادی درخصوص کسب  و کار و وضعیت اقتصادی استان، تهیه بیش از ۲5عنوان 
گزارش اقتصادی و توسعه ای منطقه و ارائه به مسئوالن استانی و کشوری و عضویت 
در بیش از 30کارگروه و کمیته اقتصادی، گامی برای معرفی ظرفیت های اقتصادی 
استان به سرمایه گذاران داخلی و خارجی بود که درچند سال اخیر انجام شده است. 
ایجاد منطقه آزاد ارس و ساخت شهرک سرمایه گذاری خارجی در چند کیلومتری 
تبریز، از دیگر گام های بزرگی بوده است که توانست اعتماد سرمایه گذاران را جلب 
کند و دراین میان، ســرمایه گذارانی از ۲کشور ترکیه و چین بیشترین حضور را در 
استان داشته اند. برهمین اساس سال گذشته کارخانه تولید کفش توسط ترکیه ای ها 
به ارزش 1۴هزاردالر در زمینه تولید لوازم ورزشی و تفریحی با اشتغال زایی مستقیم 
برای ۲0 تا 30نفر در منطقه آزاد ارس راه اندازی شد. همچنین سال گذشته کارخانه 
تولید زیره کفش توسط سرمایه گذار ترکیه ای با اعتبار ۴30هزاردالر و اشتغال زایی 
برای ۴0نفر درشهرک ســرمایه گذاری خارجی تبریز راه اندازی شد. صنعت فوالد 
نیز از دیگر ظرفیت های مهم اســتان برای جذب سرمایه گذاری های خارجی است 
که در همین راستا عملیات اجرایی ۲طرح تولید انواع شمش فوالد و تولید میلگرد 
با 5۷میلیون دالر توسط سرمایه گذاران چینی با اشــتغال زایی مستقیم برای ۷0 
تا 100نفر، از ۲ســال قبل در تبریز آغاز شــده و درحال پایان مراحل نهایی است. 
عالوه براینها سال گذشــته طرح مشــارکتی تولید میلگرد تیکمه داش بستان آباد 
توسط سرمایه گذار ترکیه ای با اشتغال زایی مســتقیم برای 100 تا 1۲0نفر نیز در 
آذربایجان شــرقی کلید خورد و پیش بینی می شود این طرح تا اواخر سال جاری به 
بهره برداری برســد. درکنار این، طرح تولید انرژی از بیوگاز حاصل از تصفیه خانه 
تبریز، طرح تصفیه خانه فاضالب هشترود، طرح باغ موزه آب در تصفیه خانه ایل گلی 
تبریز، ساخت نیروگاه خورشیدی 190مگاواتی و 500مگاواتی انرژی تجدیدپذیر 
در شهرک های صنعتی یا اطراف دریاچه ارومیه، ساخت نیروگاه بادی ۴00مگاواتی 
و یک نیروگاه دیگر در تبریز و طرح سالمت با عنوان »طرح تولید شبیه ساز پزشکی« 
)که شامل فرایند احیای قلب، ریه، زایمان بی درد، خون گیری شریانی، معاینه چشم 
و معاینه گوش توسط الکتروشوک می شود(، از دیگر طرح هایی است که مطالعه و 
مکان یابی آنها انجام و سال گذشته به سرمایه گذاران معرفی شده است. درمیان این 
طرح ها سرمایه گذاری در زمینه ساخت نیروگاه های نوین در مراحل عقد قرارداد با 
سرمایه گذاران خارجی است. با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه و محدودیت های 
سرمایه گذاری، مسئوالن اســتان تالش کرده اند با استقرار دفتر جذب و حمایت از 
ســرمایه گذاری خارجی و داخلی، مانع از کاهش حجم سرمایه گذاری ها شوند، اما 
باید درنظر داشت که بخشی از سرمایه گذاران اروپایی و کره ای با آغاز تنگ تر شدن 

حلقه تحریم ها از استان رفته اند.

 یزد؛ بهشت سرمایه گذاری
 در تولید انرژی خورشیدی

در ســال های اخیر در عرصه اقتصادی، تحوالت قابل توجهی در یزد رقم خورده 
و گام های موثری درمسیر توسعه برداشته شده  اســت، به گونه ای که این استان 
موفق شــده در حوزه جذب ســرمایه گذاری های داخلی و خارجــی، به رکورد 
»صدور مجوزهای تأسیس« در چند سال گذشته دســت یابد. براساس آخرین 
آماری که ازســوی مســئوالن اقتصادی یزد اعالم شده اســت، بیش از ۴0 پروژه 
سرمایه گذاری خارجی در زمینه های انرژی خورشیدی، بهداشت و درمان، فوالد، 
عمران شهری، گردشگری، صنعت و ابزارهای صنعتی، از 13کشور دراین استان 
مجوز فعالیت دریافت کرده اند. بررسی ها نشــان می دهد سرمایه گذاران خارجی 
عالقه ویژه ای به فعالیت در زمینه تولید انرژی خورشــیدی دراین استان دارند، 
چراکه زاویه و تابش نور خورشید در یزد درسطح کشور و در مقایسه با کشورهای 
دیگر جهان، کم نظیر است و این موضوع به تأیید موسســه های تحقیقاتی اروپا 
نیز رسیده است. اینها درحالی است که باوجود محدودیت های تحریمی، تاکنون 
اقدام های موثری در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی در استان انجام شده 
که اعطای مشوق ها، معرفی فرصت های ســرمایه گذاری، ایجاد زیرساخت های 
موردنیاز و تالش برای رفع موانع این بخش، ازجمله آنهاست. با توجه به این موضوع، 
یزد در ســال های اخیر در حوزه واگذاری اراضی شــهرک های صنعتی 
و همچنین امنیت ســرمایه گذاری به جایگاه باالیی در کشــور 

دست یافته که همه این موارد، نشان دهنده 
توجه ویژه مســئوالن اســتان، به 

جذب سرمایه گذاری های 
داخلــی و خارجی 

است. 
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  مشکالت یک مجموعه ورزشی
متأسفانه مجموعه ورزشی شــریف آباد که ورزشــکاران زیادی درآن مشغول به تمرین 
هستند، از امکانات بهداشتی و رفاهی، از جمله سرویس بهداشتی مناسب، بی بهره است. 
برخی ورزشکارانی که دراین مجموعه تمرین می کنند صاحب مقام های مختلف قهرمانی 
در سطح کشور هستند. حق جوانان این منطقه است که مجموعه ورزشی مناسبی حداقل 
با امکانات اولیه داشته باشند. چرا مسئوالن به مشــکالت ابتدایی این مجموعه ورزشی 

رسیدگی نمی کنند؟
علی گروس زاده از قزوین

  بی توجهی به پروتکل های بهداشتی
همه گیری ویروس کرونا در استان اردبیل به وضعیت بسیار خطرناکی رسیده و براساس 
آمارها، هر روز تعداد قابل توجهی از همشهریان مان تسلیم این ویروس خطرناک می شوند. 
با این حال گشتی در معابرعمومی شهر اردبیل نشان می دهد برخی از شهروندان آنچنان 
که باید، پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند. از مسئوالن بهداشتی استان درخواست 

می کنم قوانین سخت گیرانه تری برای این دسته از شهروندان کم توجه اعمال کنند.
جیرانی از اردبیل

   مطالبه ای از دولتمردان جدید
با توجه به محرومیت های موجود در چهارمحال و بختیاری و عقب افتادگی این اســتان 
نسبت به سایر اســتان ها در زمینه برخورداری از شاخص های توســعه، انتظار می رود 
دولتمردان جدید برنامه های منسجم تری برای شتاب دادن به عمران و آبادانی این استان 
داشته باشند. با توجه به این موضوع با انتصاب یک اســتاندار جوان، بومی و با برنامه در 
چهارمحال وبختیاری می توان انتظار داشــت فاصله محرومیت این استان با سایر نقاط 

کشور کمتر شود.
رضا دهکردی از شهرکرد

صدای همشهری

سمیه گالبگیریان
خبرنگار

استان یزد اگرچه کویری است، اما باغ شهرهایی 
دارد که عمده آنها در شهرستان های مهریز و 
تفت قرار دارند و به عنوان ریه های شهر عمل 
کرده و از ورود هوای آلوده جلوگیری می کنند. این ویژگی 
سبب می شود شهروندان تا حدود زیادی از آسیب های ناشی 
از آالیندگی صنایع در امان بمانند. این درحالی است که در 
سال های اخیر این باغ ها به دالیل مختلف ازجمله کمبود آب 
ناشی از افت منابع آب زیرزمینی و همچنین مقرون به صرفه 
نبودن کشاورزی، یکی پس از دیگری به مرگ تدریجی دچار 
شده اند و یادگاران کهن باغ شهرهای استان درحال احتضار 
هستند و برای سرپا ماندن همت ویژه ای می طلبند.درچنین 
شرایطی بخش قابل توجهی از درختان باغ شهرهای یزد طی 
فرایندی، یا براثر کمبود آب و آفت زدگی از بین می روند یا 
بعضی از باغداران آنها را به حال خود رها می کنند تا بعد از 
خشک شدن، زمین های باقی مانده را به صورت غیراصولی 
تفکیک کنند و به ساخت وساز درآنها بپردازند؛ اقدامی که 
اگرچه ازنظر قانونی مجاز نیست و می تواند جرائم و مجازات 
سنگینی برای متخلفان به همراه داشــته باشد، اما بسیار 
صورت می گیرد و گویا برخی ابایی از خشــکاندن درختان 

ندارند.

باغداری دیگر به صرفه نیست
بررسی ها نشــان می دهد با توجه به اینکه شهرستان های 
تفت و مهریز از باغ های بیشتر و متراکم تری برخوردارند، 
حجم زیادتــری از تخریب باغ ها در اســتان یزد را به خود 
اختصاص داده اند، اما سایر شهرستان های استان ازجمله 

یزد و اشکذر نیز از این آسیب در امان نمانده اند.
یک کشاورز یزدی دراین باره می گوید: در شرایط کنونی، 
باغداری شغلی زیان ده به حساب می آید، چراکه محصوالت 
به قیمت مناسب خریداری نمی شــود و سودش به جیب 
دالالن می رود و فقــط زحمتش برای کشــاورز می ماند. 
ازسوی دیگر آب موردنیاز برای باغداری هم به اندازه کافی 
وجود ندارد و کشاورزان نیز توانایی خرید آب برای  آبیاری 
باغ های خود را ندارند. از این رو بســیاری از باغ ها به حال 

خود رها شده اند و دست تخریب امان شان را 
بریده است.

»محســن زارع زاده« می افزاید: اکنون دیگر بســیاری از 
درختان در باغ شهری مانند یزد خشکیده اند و زمین باغ ها 
تنها برای کاربری های بعدی آماده می شــوند و در آینده 
نزدیک شاهد خواهیم بود درختانی که با هزاران زحمت از 
گذشته و با تالش فراوان پدران ما باقی مانده است، از بین 
می روند. این درحالی است که باید به یاد داشته باشیم که 
درختان نیز میراث گذشتگان به حساب می آیند و باید برای 
حفظ آنها بیش از پیش تالش کــرد و اجازه نداد کم آبی یا 

تخریب عمدی، تیشه به ریشه شان بزند.

قنات ها خشکیده اند
یکی دیگر از کشــاورزان یزدی می گوید: ســطح وسیعی 
از باغ های این اســتان به دلیــل نبود آب، درحــال نابود 
شدن اســت و مســئوالن مربوط هم تدابیر موثری برای 
حمایت از کشاورزان و برون رفت از شرایط کنونی ندارند. 
این درحالی است که بسیاری از قنات ها و  چاه هایی که برای 

آبیاری استفاده می شد نیز خشک شده اند.
»حســن دهقان« ادامه می دهد: دراین شــرایط  کشاورز 
مجبور اســت برای آبیاری، آب موردنیاز خود را خریداری 
کند، درحالی که محصولی که برداشت می کند، با کم ترین 
قیمت خریداری می شــود. با توجه به ایــن موضوع دیگر 
انگیزه ای بــرای ادامه فعالیــت در حوزه باغــداری باقی 
نمی ماند، چراکه ما هم باید پاســخگوی معیشت خانواده 

خود باشیم.

گرانی زمین
»رضا میردهقان« کشــاورز دیگری است که به مشکالت 
باغداری در یزد اشــاره می کند و می گوید که مجبور است 
برای تهیه مسکن فرزندانش، بخشی از باغ های خود را به 
این کار اختصاص دهد. او به گرانی زمین اشــاره می کند و 
می افزاید: بعضی از باغداران  مانند من، برای ساخت مسکن 
برای فرزندان شــان مجبورند که باغ ها را به حال خود رها 
کنند تا بعد از خشک شــدن درختان، آنها را به ساختمان 

مسکونی تبدیل کنند.
وی اظهار می کند: به این دلیل است که درسال های اخیر 

شاهد تخریب حجم بیشتری از باغ ها در یزد هستیم. حتی 
بسیاری از باغ های انار در شهرستان تفت در فصل برداشت 
نیز مورد توجه قرار نمی گیرند و برخی صاحبان باغ ها حتی 

برای برداشت محصول به باغ خود مراجعه نمی کنند.
میردهقان ادامه می دهد: ازســوی دیگــر به دلیل کاهش 
آبیاری وآفت زدگــی، میوه ها از کیفیــت الزم برخوردار 
نیستند و برداشت آنها برای کشاورز مقرون به صرفه نیست.

 یکی دیگر از کشاورزان یزدی نیز خواستار صدور مجوز برای 
احداث ساختمان مسکونی در باغ ها می شود و می گوید: اگر 
این مجوزها صادر شود، قطعا انگیزه و زمان بیشتری برای 

نگهداری از باغ ها وجود دارد .
»محمدعلی زارع« می افزاید: به دلیل صادر نشدن مجوزهای 
الزم، برخی باغداران صبر می کنند تا باغ ها خشک شود و 
سپس زمین ها را به صورت غیراصولی تفکیک و به خانه های 

مسکونی تبدیل می کنند.

تأکید بر اجرای قانون
معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار یزد دراین زمینه به 
خبرنگارهمشــهری می گوید: یکی از موضوع های اساسی 
که در زمینه تخلف های ساختمانی باید ازسوی مسئوالن 
موردتوجه قرار گیرد، تأکید بر اجرای قانون حفظ کاربری 
اراضی زراعی و باغی اســت. براســاس این قانــون، اداره 
جهادکشــاورزی و مدیریت اموراراضی وظیفه حراست از 
زمین های با کاربــری زراعی و باغی را در حریم  شــهرها 
برعهده دارند و بر مسئولیت آنها در حفظ اراضی کشاورزی 

و باغ ها تأکید شده است.
»محسن صادقیان« می افزاید: براســاس قانون، مدیریت 
اموراراضی می تواند با هماهنگی دستگاه قضایی، از هرگونه 
ساخت وساز در اراضی زراعی و باغی جلوگیری کند. از این 
رو قرار اســت همکاری های موثرتری میان شهرداری ها و 
مدیریت امور اراضی برقرار شود.وی ادامه می دهد: برهمین 
اساس قرار اســت نقشــه هوایی اراضی در حریم شهرها 
دراختیار مدیریت امــور اراضی قرار گیرد تــا این اداره با 

برون سپاری برخی مسئولیت ها و همراهی مأموران نظارتی 
خود، با استفاده از نقشه های هوایی اراضی درمعرض تهدید 

را حفظ کنند.
صادقیان عنوان می کند: ازسوی دیگر حفاظت از باغ های 
محدوده شهرها نیز برعهده شهرداری هاست و باید دراین 

زمینه اقدام های موثرتری انجام دهند.
وی همچنین با بیان اینکه بیشترین تخریب اراضی زراعی 
و باغی در شهرســتان های تفت و مهریز صورت می گیرد، 
می گوید: البته در بیشتر شهرستان های استان شاهد تغییر 
کاربری زمین های زراعی و باغی هســتیم. از این رو الزم 
است تفکیک موثری برای حفاظت از اراضی داخل و خارج 
از محدوده وجود داشته باشــد و طی یک فرایند قانونی، 
درخواست تغییر کاربری ها دنبال شود. این درحالی است 
که به طورقطع برای اراضی باغی و زراعی خارج از محدوده، 

به هیچ وجه مجوز اجرای طرح مسکونی صادر نمی شود.

بی اطالعی از قوانین
معاون هماهنگی امورعمرانی اســتاندار یــزد همچنین 
اظهار می کند: مدیریت امور اراضی برای حفظ کاربری ها 
و شهرداری ها نیز با توجه به اســتعالم ها، موظفند جلوی 
هرگونه عملیات اعم از تخریب، خاکبرداری، گودبرداری و 
خاک ریزی و هر اقدامی که به هرشکل عملیات ساختمانی 
در اراضی زراعی و باغی تلقی می شود را بگیرند و پروانه را 

برای بررسی به کمیسیون »ماده 100« ارسال کنند.
صادقیان عقیده دارد یکــی از دالیل تخریب باغ ها، اطالع 
نداشتن برخی از کشاورزان و باغداران از قانون است. او ادامه 
می دهد: براساس قانون در برخی از باغ های در حریم شهر، 
امکان صدور مجوز قانونی برای تغییر کاربری وجود دارد. 
البته محدودیت هایی برای مساحت تغییر کاربری درنظر 
گرفته  شده است.وی با اشــاره به برخی برداشت های نابجا 
از قوانین مربوط به تغییر کاربری اضافه می کند: به عنوان 
مثال، براساس قانون اگر باغی تخریب شود، باید معادل یا 
دوبرابر آن فضای سبز ایجاد شود و وقتی زمین زراعی یا باغی 
به دالیلی ازجمله نبود آب برای آبیاری نیاز به تغییر کاربری 
دارد، مالک می تواند با گرفتن مجوزهای الزم، نســبت به 
تغییر کاربری اقدام کند، اما این قانون تنها شامل زمین های 
داخل محدوده یا همان حریم شهر می شود.

نفس باغ های یزد به شماره افتاده است
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ورزشکاران جانباز و معلول استان خراسان رضوی با مشکالت قهرمانی با دستان خالی
مالی و زیرساختی بسیاری مواجه هستند 

آوردگاه های ورزشی در سطح بین المللی 
همواره جایگاه ویــژه ای برای معرفی و 
نمایش پیشــرفت های جدید کشورها 
بوده است، چراکه کسب عنوان های قهرمانی در هر 
رشــته ای نشــان دهنده وجود برنامه ریزی مدون، 
عملکرد صحیح و فراهم کردن بســترهای مناسب 
برای رسیدن به این هدف را نشان  می دهد؛ موضوعی 
که این روزها به نیاز ضروری ورزش ایران به ویژه در 

حوزه جانبازان و معلوالن تبدیل شده است.
پارا المپیک توکیو )دوم تا چهاردهم شــهریورماه( 
در راه اســت و مردم ایران در انتظار افتخارآفرینی 
ورزشــکاران این حوزه دراین عرصــه مهم جهانی 
هســتند. این درحالی است که ورزشــکاران ایران 
در پارا المپیک همیشــه افتخارآفریــن بوده اند و 
خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از قطب های ورزش 
جانبازان و معلوالن در کشور مطرح بوده است. براین 
اساس با انجام برنامه ریزی های مدون و توجه بیشتر 
به ورزشــکاران این حوزه، می توان به کسب جایگاه 

بهتری در مسابقات پارا المپیک توکیو امیدوار بود.

مشکالت مالی؛ سد راه ورزش معلوالن
رئیس هیــأت ورزش هــای  جانبــازان و معلوالن 
خراســان رضوی دراین باره گفــت: درحال حاضر 
این هیأت مبلغ قابل توجهــی بدهکاری مالی دارد؛ 
موضوعی که بسیاری از فعالیت های ما را با اختالل 
مواجه کرده اســت و می تواند مانع بزرگی درمسیر 

تحقق برنامه های مدنظر ما باشد. 
»مصطفــی صفایــی« افــزود: در ابتــدا باید این 
بدهکاری ها تســویه شــود تا آب، برق، گاز و بیمه 
مجموعه قطع نشــود. این نکته را هــم باید درنظر 
بگیریم که درحال حاضر هیأت ورزش های  جانبازان و 
معلوالن هیچ گونه منابع درآمدی مناسبی در اختیار 

ندارد و با مشکالت مالی عدیده ای مواجهیم.
وی ادامه داد: ایجاد درآمدهای پایدار، دریافت اعتبار 
و تخصیص بودجه، از مهم ترین نکات برای ادامه راه 
هیأت ورزش های جانبازان و معلوالن خراسان رضوی 
اســت. این موضوع مهــم تاکنون مغفــول مانده و 
به صورت جدی پیگیری نشده اســت.صفایی درباره 
راهکارهای موجود برای تأمین اعتبار موردنیاز هیأت 
ورزش های جانبازان و معلوالن اســتان اظهارکرد: 
برای رسیدن به این هدف باید از شرکت های تجاری و 
بازرگانی به عنوان حامیان مالی برای تأمین قسمتی از 

بودجه این هیأت بهره مند شویم. این حامیان مالی در 
بخش اعزام تیم های جانبازان و معلوالن به مسابقات 
کشوری و همچنین برای حمایت مالی از قهرمانان 
ملی و پارا المپیک تأثیر قابل توجهی خواهند داشت.

نمایندگان استان در توکیو
این مسئول با بیان اینکه هیأت ورزش های جانبازان 

و معلوالن خراسان رضوی در 21شهرستان استان 
فعالیت می کند، ادامه داد: نیشــابور، تربت حیدریه 

و گناباد از فعال ترین هیأت های استانی ما هستند.
صفایی عنــوان کرد: ورزش جانبــازارن و معلوالن 
خراسان رضوی در کشــور همواره در رتبه های اول 
تا سوم بوده و در سال گذشــته نیز جایگاه دومی را 
در کشور کسب کرد. این درحالی است که با اجرای 

برنامه هــای راهبردی جدید و تأمیــن بودجه های 
الزم، به طور حتم جایگاه نخست کشوری را تصاحب 

خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه دراین دوره از مسابقات پارا المپیک 
2ورزشــکار و یک مربی از اســتان خراسان رضوی 
حضور خواهند داشــت، افزود: »هــادی رضایی« 
به عنــوان سرپرســت کاروان اعزامــی و همچنین 
ســرمربی تیم ملی والیبال نشسته، عبدی به عنوان 
عضو تیم ملی بســکتبال با ویلچر و بابایی به عنوان 
بازیکن تیم ملی والیبال نشسته، از خراسان رضوی 
دراین مسابقات کاروان ورزشــی ایران را همراهی 

می کنند.

جای خالی ورزشگاه اختصاصی
صفایی با بیان اینکه تاکنون در استان خراسان رضوی 
ورزشــگاه اختصاصــی بــرای معلوالن ســاخته 
نشده است، اظهارکرد: اداره ورزش و جوانان استان 
ورزشگاه 15خرداد در شهر مشهد را برای استفاده 
جانبازان و معلوالن مناسب سازی کرده و در اختیار 
هیأت ورزش های جانبازان و معلوالن قرار داده است. 
براساس قانون، مکان های ورزشی این مجموعه باید 
به شکل رایگان در اختیار ورزشکاران جانباز و معلول 

قرارگیرد، اما درحال حاضر این گونه نیست.
وی درباره مشــکالت اصلی ورزشــکاران جانباز و 
معلول استان هم گفت: یکی از بزرگ ترین معضالت 
ورزش جانبازان و معلوالن در خراسان رضوی، اجرا 
نشدن دســتورالعمل ها، مصوبات و قوانین مربوط 

به این قشر از جامعه ورزشــی کشور است. هربار به 
بهانه های مختلف دســتگاه های مربــوط از اجرای 
مســئولیت های خود در قبال این ورزشکاران شانه 

خالی می کنند.

چالش اشتغال
رئیس هیأت ورزش های  جانبازان و معلوالن خراسان 
رضوی با بیان اینکه بیشتر ورزشکاران معلول دراین 
استان با مشکالت مربوط  به اشتغال روبه رو هستند، 
حتی ورزشــکاران حاضر در دوره های مختلف پارا 
المپیک، ادامه داد: نامه نگاری های بســیاری درباره 
مصوبه اشتغال ورزشــکاران قهرمانان پارا المپیک 
و جهانی در اداره های دولتی و نیمه دولتی ازســوی 
این هیأت انجام شده، اما تاکنون به نتیجه مشخصی 

نرسیده است.
صفایی تصریــح کرد: موضوع اشــتغال و کســب 
درآمد دغدغه تمام افراد اســت، اما این مساله برای 
ورزشکارانی که زمان زیادی را صرف تمرین می کنند، 
بسیار حیاطی  است. اگر ورزشــکاران تأمین مالی 

نباشند، نمی توان از آنها توقع قهرمانی داشت.
وی با بیان اینکه تنها نکته امیدبخش دراین زمینه 
یکسان ســازی جوایز میان ورزشــکاران قهرمان 
المپیک و پارا المپیک دراین دوره از مسابقات است، 
اضافه کرد: ورزشکاران بسیار مستعد و آینده داری 
در حوزه ورزش معلوالن استان فعالیت می کنند که 
درصورت حمایت مالی، می توانند جزو مدال آوران 

پارا المپیک باشند.

محمد بلبلی
خبرنگار
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