
آمده ايم كه برويم

عوامل جديد 
نوسان در بازارها

 شاخص كل بورس تهران به محدوده مقاومت 
يك ميليون و540هزار واحد نزديك شد

 چرا قيمت هر دالر آمريكا به 27 هزارو 500 تومان رسيده
و  سكه از 12ميليون تومان عبور كرده است

نگراني جهاني از مواجهه طالبان با آثار تاريخي
پاسخ به چند سوال درباره وضعيت اين روزهاي افغانستان

پاي صحبت های تعدادی از پناهجويان افغانستانی كه در روزهای گذشته به ايران آمده اند

 بعد از سقوط برق آساي كابل به دست طالبان، همه به دنبال مقصر مي گردند. تصور اين است كه كابل صبح روز يكشنبه، 24مرداد زماني 
كه نيروهاي طالبان وارد شهر شدند، سقوط كرد اما واقعيت اين است كه صداي پاي طالبان در خيابان هاي پايتخت افغانستان از سال ها 
قبل شنيده مي شــد؛ از زماني كه طالبان براي هر واليت، دولت موازي تشــكيل داد و دوباره نيروهايش را سازماندهي كرد و روي موج 
نارضايتي مردم محلي از حمالت نيروهاي خارجي و خشم آنها از فســاد بي پايان دولتمردان  سوار شد تا بتواند خاك افغانستان را وجب 
به وجب و قدم به قدم تحت سيطره خود در آورد. رهبران طالبان از ســال ها قبل منتظر روزي بودند كه نيروهاي خارجي، افغانستان را 
ترك كنند. 3 ماه قبل، در چارچوب توافقي كه پيش از آن ميان طالبان و آمريكا امضا شــده بود، اين خواسته محقق شد. از همان زمان، 
گزارش هايي در رسانه هاي محلي افغانستان منتشر مي شد كه از تماس هاي طالبان با بزرگان و ريش سفيدان اقوام در مناطق مختلف 

حكايت داشت. صفحه هاي 6 ، 7 و 23 را بخوانيد.

تسليت رهبر معظم انقالب  در پي 
درگذشت حجت االسالم  فقيه ايماني

يادداشت
محمدكاظم كاظمي ؛ شاعر و پژوهشگر اهل افغانستان

به ظاهر در قرن نو، بسياري از چيزها در افغانستان 
پايان يافت. حضور نظامي خارجيان و جنگ حاصل 
از آن تمام شــد. اگر هم جنگ و بحراني باشد، در 
ميداني ديگر اســت و از جنســي ديگر كــه اميدواريم چنين بحــران هايی 
 هرگز نباشــد. اما دركنار آن، اميد گروه وســيعي از مردم به آينــده نيز پايان 

يافت. 
مردم افغانســتان اكنون بي پناه تر از هميشــه اند. پيش از ايــن، اگر جامعه از 
رياســت جمهور قبيله گراي خود ناراضي بود، مي توانســت به معاونان او دل 
ببندد؛ اگر از هر دو ناراضي بود، مي توانســت به مجلس شــورا تكيه كند. اگر 
از هر 3ناراضي بود، مي توانست به صندوق رأي براي تغيير متكی باشد. اگر از 
هر4 مورد ذكر شده نااميد شــده بود، به غربيان دل مي بست و اگر به غربي ها 
اميد نداشت، مي توانست به همسايگانش اميد داشــته باشد تا در ايام بحران 
دستگير او باشند. ولي امروز ملت افغانســتان هيچ كدام از اينها را ندارد و تنها 
چيزي كه مي تواند به آن متكي باشد، زور بازوي او و نيروي جوان اوست. به اين 
 معني، مي توان گفت كه ما از صفر شروع كرده ايم و بايد براي بسياری از چيزها 

بجنگيم.
گاهي مي پرســند كه مردم چرا در اين مرحله نجنگيدند؟ حقيقت اين است 
كه مردم قريب به 40 ســال است مي جنگند و در 20 ســال اخير، اين جنگ 
ميان ارتش كشور و گروه طالبان بوده اســت. اما يك ملت، وقتي براي جنگ 
انگيزه دارد كه بداند بــا پيروزي از آن، چيزي به دســت مي آيد. در اين جنگ 
 چيزي كه به دست آمد، حفظ يك حكومت ناكارآمد و غرق در فساد و تبعيض

 بود.
در واقع چنين نبود كــه حكومت طالبان حكومت دلخواه مردم باشــد. مردم 
ما 5سال حكومت خشــن و تبعيض آميز طالبان و 20 سال جنگ ويرانگر آنان 
عليه حكومت خود را ديده اند. در واقع ســكوت و رضايت مردم در اين مرحله، 
سكوتي است از ناگزيري و انتخابي است ميان بد و بدتر. در اين مرحله، اين مردم 
خسته و فريب خورده، چشم به عملكرد حكومت جديد دارند كه آيا بر جراحات 
او التيام مي دهد يا نه خود زخمي ديگر بر اين پيكر مي زند و اگر اين شكل دوم 
رخ دهد و طالبان نتوانند رضايت مردم را جلــب كنند، باز همان گوي خواهد 

بود و همان ميدان.
و يك پرسش ديگر براي بسياري از ايرانيان اين است كه در اين اوضاع، ما چه 
كاری مي توانيم انجام دهيم؟ حقيقت اين است كه من هيچگاه مردم ايران را 
آنقدر براي سرنوشت افغانستان نگران و غمگين نديده بودم كه در اين ايام ديدم. 
ما اين را فراموش نمي كنيم و البته اين را نيز فراموش نخواهيم كرد كه كساني 
نيز، مردم افغانستان را همراه و همدست گروه طالبان شمردند و بر همه سوابق 

تاريك اين گروه خط كشيدند.
ولي نبايد تصور كرد كه همه  چيز تمام شــد. اين شايد شــروعي ديگر باشد. 
مردم و حكومت ايــران مي توانند از هم اكنون براي داشــتن نقشــي مثبت 
در آينده افغانســتان وارد ميدان شــوند. ايــن نقش مثبت هــم مي تواند در 
تعامل هوشــمندانه با حاكميت افغانســتان باشــد و از آن مهم تر، هواداري 
و حمايــت از مردمي كه اكنــون از همه نااميد شــده اند. بايد درنظر داشــت 
كه حكومت ها مي رونــد و مــردم مي مانند. بايــد در زمان بحــران در كنار 
 هم باشــيم تا در زمــان آســايش از مواهب ايــن همدلــي و همراهي بهره 

ببريم.
 افغانستان با همين كوه ها، با همين رودها، با همين مردم، با همين بازار تجارت، 
با همين موقعيت اســتراتژيك، با همين مردم همدل و هم زبان، براي هميشه 
تاريخ، دركنار ايران است. هر قدمي كه امروز برداشته شود، بخشي از آينده دو 

ملت را خواهد ساخت.

آغاز يك پايان

نگاه
حشمت اهلل فالحت پيشه ؛ نماينده ادوار مجلس

جلسات بررســي رأي اعتماد وزرا به معناي تطبيق 
يك »سه گانه« با هم است بدين معنا كه برنامه هاي 
كانديداها  با 2ضلع ديگر مثلث تطبيق داشته باشد. 
2 ضلعي كه عبارتند از كارنامه كانديداهاي وزارت و قوانين فرادستي اداره كشور 
كه مشخصا در ايران عبارت اســت از قانون برنامه توسعه ششم و سياست هاي 

كلي كشور.
لذا به طور منطقي كاري كه نمايندگان كشور بايد انجام دهند اين است كه هم 
در صحبت هايشــان به عنوان مخالف يا موافق و نيز هنگام دادن رأي اعتماد يا 
عدم اعتماد اين را درنظر بگيرند كه برنامه هاي كانديداهاي وزارت اوال با كارنامه 
آنها منطبق باشد مبادا كه ادعاي صرف باشد و سابقه و پيشينه آنها نشان دهد 
توان اجراي اين برنامه ها را دارند يا خير. سپس اين برنامه ها را با سياست هاي 
كلي كشور و قانون برنامه ششم توسعه كه وظايف وزارتخانه ها در آنجا مشخص 
است، تطبيق دهند و ببينند كه طبق سياســت هاي فرادستي كشور، برنامه 

پيشنهادي وزرا مي تواند عملياتي شود يا خير.
اگر نماينده ها به اين نتيجه رســيدند كه وزير پيشنهادي از اين مثلث ارزيابي 
نتيجه مثبتي مي گيرد، رأي مثبت بدهند و در غيراين صورت رأي مثبت ندهند؛ 
چرا كه تبعاتي خواهد داشت كه در درجه اول گريبان مجلس را خواهد گرفت.

تنها ديني كه نمايندگان دارند همين است؛ چون در ايران نظام حزبي نداريم نه 
تعهد حزبي دارند و نه تعهد جرياني. همچنين بايد تحت تاثير البي ها قرار نگيرند. 

چون آنچه براساس آن، شرعا و قانونا بايد پاسخ بدهند همين است.
اگر اينگونه عمل نكنند نتيجه چيزي مي شود كه در گذشته ديديم. در گذشته 
ديديم كه برخي دولت ها كه ادعاي قدسي و مقدس بودن هم داشتند، ولي وقتي 
به آمار سؤال، تذكر، تحقيق و تفحص و حتي استيضاح هاي مجلس از يك سو و 
حتي چالش هاي مديريتي در عرصه اي ملي تا منطقه اي و بخشي و شهرستاني 
در آن دوره مراجعه مي كنيــم، مي بينيم كه همه ناشــي از ناديده گرفتن آن 
3 ضلعي بوده كه بايد در ابتدا نماينده ها مدنظر قرار مي دادند. لذا نماينده ها بايد 
بدانند كه وظيفه خطيري دارند و بايد براساس اين اصول ارزيابي وزرا را مورد 

بررسي قرار دهند. اين كليت بحث است.
حال اگر بخواهيم وارد مباحث خاص بشويم. در سطح كلي ما مي توانيم چند 
بخش را در كابينه مشخص كنيم؛ نخســت اينكه به دليل شيوع بيماري كرونا 
و وضعيت اضطراري كشــور در اين زمينه، وزارت بهداشت بسيار مهم است و 
بايد بررسي شود كه وزير معرفي شده پاسخگوي اين شرايط اضطراري هست 
يا خير و براي برون رفت از اين شرايط برنامه اي دارد؟ چون از فرداي كسب رأي 
اعتماد به عنوان وزير، او بايد پاسخگوي همه سؤاالتي باشد كه از دولت پرسيده 

خواهد شد.
اما در ســطوح ديگر مهم ترين بخش، بخش اقتصادي است. وزراي اقتصادي 

كابينه مهم هستند چون مسئله اصلي خود اكنون اقتصاد است.
در دنياي امروز افزايش قدرت اقتصــادي و افزايش منابع و بهره وري اقتصادي 
به چند عامل ارتباط دارد و نخستين عامل »اقتصاد بين الملل« است و كشورها  

بايد بتوانند در عرصه بين الملل درآمد ناخالص ملي  خود را افزايش دهند.
 اكنون با توجه به اينكه كشور در شرايط تحريم هم هست ، آن بخش از منابع 
خارجي كه بايد از اقتصاد خارجي نصيب كشور شود به حداقل رسيده است و 
جايگزين آن از 2محل تامين مي شود: افزايش ماليات و گران كردن خدماتي 
كه به مردم داده مي شود و بار اصلي اين پرداخت ها بر دوش مردم است تا برخي 

گران سازي مانند دالر، در واقع هرچه دالر گران شود سود 
دولت بيشتر است.

چنانچه در دولت قبل از حدود 3هزار تومان  به 27هزار تومان رسيد. اين يعني 
چندبرابر شدن درآمد دولت از هزينه هايي كه بر دوش مردم است. 

سه گانه اي براي ارزيابي كابينه 
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ديدگاه
اميرعلي ابوالفتح؛  تحليلگر مسائل آمريكا

آمريكا با گذشــت نزديك به 15ســال از آغاز اشغال 
نظامي افغانســتان به تدريج به اين نتيجه رسيده بود 
كه جنگ بايد خاتمــه يابد؛ چرا كــه ادامه حضور در 
افغانستان پر هزينه، با تلفات باال و همراه با مسئوليت هاي سنگيني براي واشنگتن 
بوده است. به  عبارت ديگر، از منظر سياســتگذاران آمريكايي، اداره بحران نظامي 
افغانستان به طور مستقيم توسط دولت و ارتش آمريكا ديگر مقدور نبود. بر همين 

اساس، به  تدريج ايده واگذاري مسئوليت هاي امنيتي به ارتش 
افغانستان مطرح شد؛ ارتشي كه مي بايست با دريافت تسليحات 

ويژه، آموزش  هاي جديد و... عهده دار مســئوليت پيشين نيروهاي آمريكايي براي 
برقراري امنيت در خاك افغانستان مي شد.

مقصر سقوط افغانستان كيست؟

ادامه در 
صفحه2

ادامه در 
صفحه23

دولت در آزمون رأي اعتماد
رئيس جمهور در دفاع از وزراي  پيشنهادي: بازگشت اعتماد در گرو عمل به وعده هاست

بحران سازی 
قانون گريزان در شمال
ده ها هزار مسافر در اوج پيك پنجم 

با بهانه هاي مختلف به گيالن و 
مازندران سفر كردند

سفر به شمال ســبز در روزهاي قرمز 
و ســياه كرونايــي و فــرار از قانون با 
روش هاي جديد، تجربه  نويي اســت 
كه طي يك هفته اخير صدها هزار نفر از 
سراسر كشور و به ويژه تهران به كوله بار 
تجربه هاي ســفر خود اضافه كردند تا 
شاخص بي توجهي به منافع و سالمت 
اجتماعي در كشور نسبت به سال هاي 
گذشته رشد بيشــتري داشته باشد.

صفحه6 را بخوانيد.

24 مــرداد زلزلــه اي بــه بــزرگاي 
3.9ريشــتر در حوالي بومهن استان 
تهــران رخ داد تا بار ديگــر موجي از 
نگراني  در پايتخــت به وجود آيد.   اين 
زلزله اگرچه بزرگ نبود، اما بار ديگر 
يادآور شد كه امكان زلزله های مخرب 

وجود دارد . صفحه3 را بخوانيد.

 زلزله بزرگ 
بیخ گوش تهران

آيا پايتخت كشور در برابر زمين لرزه 
به آمادگی مطلوب رسيده است؟

 بازگشت زندگی 
به سكوها

 با بازگشايي درهاي ورزشگاه ها
جدا از مسائل مالي، كدام باشگاه ها 

سود بردند و كدام زيان ديدند؟

صفحه2

صفحه5

صفحه17
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    وزير امور خارجه ژاپن امروز در تهران
موتگي توشيميتسو، وزير امور خارجه ژاپن و محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران صبح 
امروز در محل وزارت امور خارجــه با يكديگر ديدار و در مورد مســائل دوجانبه، منطقه اي و 
بين المللي رايزني مي كنند. وزير امور خارجه ژاپن در جريان سفر 2روزه خود به تهران غير از ديدار 
با همتاي ايراني خود با تعدادي ديگر از مقامات كشورمان نيز رايزني و گفت وگو خواهد داشت. اين 
سفر به دعوت وزير امور خارجه ايران صورت گرفته است. به گفته سعيد خطيب زاده، سخنگوي 
وزارت امور خارجه »اين سفر كه در آستانه تشكيل دولت سيزدهم از اهميت بااليي برخوردار 

است، در پاسخ به سفر سال1398دكتر ظريف به توكيو انجام مي شود.« 

رهبري

عزاداري خالصانه؛ رعايت مومنانه

مراســم عزاداري شــب شــهادت سيدالســاجدین حضرت امام 
علي بن الحســين عليه الســام -جمعه شــب- در حســينيه امام 

خميني)ره( با حضور رهبر انقاب اسامي برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطاع رســاني مقام معظم رهبري، در این مراسم 
حجت االسام والمسلمين عالي در سخناني، حفظ دینداري و در امان 
ماندن از لغزش را در گرو عبودیت خدا دانست و افزود: بهترین دعاي 
فردي، دعا براي عاقبت به خيري است و براي نيل به این توفيق، انسان 
باید در هر موقعيت، وظيفه دیني خود را به درستي تشخيص دهد و 
با تســليم محض در برابر اوامر الهي و بدون پيروي از اميال و هوي و 

هوس ها عمل كند.
حجت االسام عالي با اشاره به شرایط منحط و پراختناق جامعه پس 
از واقعه كربا و در دوره حکومت امویان، گفت: در آن شرایط سخت، 
حضرت امام سجاد عليه الســام، بازپروري اخاقي جامعه به وسيله 
دعاهاي پُرمضمون، كادرســازي و تربيت یاران و شاگردان، و زنده 
نگه داشــتن پيام هاي كربا و نهضت حضرت اباعبداهلل عليه السام 
را در دستور كار قرار دادند. همچنين در این مراسم، حجت االسام 

شحيطاط به مقتل خواني و ذكر مصيبت پرداخت.
امسال همچون سال گذشته به علت شــيوع بيماري و تأكيد رهبر 
انقاب به رعایت دســتورالعمل هاي ستاد ملي كرونا، مراسم مطابق 
ســال گذشــته بدون حضور جمعيت و تنها با حضور یك سخنران 
و مداح برگزار شد. این مراسم به مدت 6شــب از شب هفتم تا شب 
دوازدهم محرم الحرام )یکشنبه 24مرداد تا جمعه 29مرداد( برگزار و 
مشروح برنامه هاي سخنراني و عزاداري هر شب از رسانه ملي پخش 
شد. حجت االسام والمسلمين سعدي، حجت االسام والمسلمين 
صدیقي و حجت االسام والمسلمين ميرهاشم حسيني سخنرانان 
دیگرشــب هاي این مراســم بودند و مداحاني چون ميثم مطيعي، 
سعيد حدادیان، محمود كریمي و محمدرضا طاهري نيز در شب هاي 
گذشــته در حســينيه امام خميني و در محضر رهبر معظم انقاب 

مرثيه سرایي كردند.

پويشي براي عزاداري خالصانه 
  همزمــان بــا آغــاز مراســم عــزاداري پایــگاه اطاع رســاني

 KHAMENEI.IR براساس تأكيدات مکرر حضرت آیت اهلل خامنه اي 
بر لزوم رعایت شيوه نامه هاي بهداشــتي در هيئت هاي عزاداري در 
شــرایط كرونا به خصوص به مؤمنين كه فرمودنــد »مردم مؤمن و 
مسجدي ما بيشــتر از دیگران به قواعد عمل مي كنند«، از كاربران 
دعوت كرد تا تصاویر خود از رعایت شيوه نامه هاي بهداشتي در جلسات 
عزاداري را در شبکه هاي اجتماعي با هشتگ عزاداري خالصانه، رعایت 

مومنانه منتشر كنند.
رهبر معظم انقاب بيستم مرداد ماه با توجه به وضعيت فعلي شيوع 
كرونا در كشــور، در پيامي تلویزیوني خطاب به برگزار كنندگان و 
مردم شركت كننده در مراسم عزاداري محرم تأكيد كردند: »البته 
این مجالس مایه بركت اســت، مایه رحمت الهي است، مایه توجه 
بركات الهي به كشور و ملت است؛ ما به این مجالس احتياج داریم، 
این مجالس باید باشــد منتها با كمال دقت و شــدت بایستي این 
شيوه نامه ها مراعات بشــود؛ یعني واقعاً هم مسئوالني كه مجالس 
را ترتيب مي دهند، هــم آقایان منبري ها و وعــاظ یا مداحاني كه 
مجلس را اداره مي كنند، هم آحاد مردمي كه در این مجالس شركت 
مي كنند، بایستي ماحظه  كنند تا با دقت شيوه نامه ها رعایت بشود، 
فاصله ها رعایت بشود. نگذارند كه این مجالس خداي ناكرده وسيله 
شيوع بشود تا مخالفان و دشمنان بتوانند این مجالس را طعن كنند 
و بگویند مجالس حسيني موجب شيوع شد؛ نباید بگذارید چنين 

اتفاقي بيفتد.«

انتصاب امير دريادار ايراني به فرماندهي نيروي دريايي ارتش
حضرت آیت اهلل خامنه اي فرمانده معظم كل قوا در حکمي امير دریادار 
شهرام ایراني را به فرماندهي نيروي دریایي ارتش جمهوري اسامي 

ایران منصوب كردند.
متن حکم فرمانده معظم كل قوا به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
امير دریادار دوم شهرام ایراني

نظر به تعهد و حسن سوابق و پيشــنهاد فرمانده كل ارتش، شما را 
با اعطاي درجه دریاداري به ســمت فرمانده نيــروي دریایي ارتش 
جمهوري اسامي ایران منصوب مي كنم. اهتمام جدي و شایسته در 
بهره برداري از ظرفيت هاي نيرو و ارتش و نيروهاي مسلح و كشور براي 
پيشبرد جهادي و انقابي آن نيرو، ارتقای توان و آمادگي همه جانبه بر 
پایه رشد و تعالي سرمایه انساني مورد انتظار است. از تاش هاي مؤثر 
اميردریادار حسين خانزادي در این مسئوليت، تشکر مي كنم. توفيق 

همگان را از پروردگار بزرگ خواستارم.

تسليت رهبر انقالب در پي درگذشت حجت االسالم  فقيه ايماني
حضرت آیت اهلل خامنه اي همچنين در پيامي درگذشت عالم فرزانه 
حجت االسام و المسلمين آقای حاج آقا كمال فقيه ایماني را تسليت 

گفتند.
متن پيام رهبر انقاب اسامي به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
درگذشت عالم فرزانه جناب حجت االسام و المسلمين آقاي حاج آقا 
كمال فقيه ایماني رضوان اهلل عليه را به علماي اعام و جامعه روحانيت و 
عموم مردم عزیز اصفهان، به ویژه خاندان مکرم و فرزندان گرامي و نيز 
به ارادتمندان بي شمار آن روحاني جليل القدر تسليت عرض مي كنم.

ایشــان نمونه بارزي از مجاهدت فرهنگي و حضور مردمي و فعاليت 
اجتماعي علماي دیني را در آن شهر جهاد و مقاومت در منظر همگان 
قرار داده و در طول ســاليان متمادي، خدمات ارزشمندي در نشر 
معارف اسامي در عرصه هاي بين المللي ارائه نمودند. از خداوند متعال 

رحمت و مغفرت براي آن عالم بزرگوار مسئلت مي كنم.

 مراسم عزاداري ایام محرم براي دومين سال پياپي 
در حسينيه امام خميني)ره( بدون حضور جمعيت برگزار شد

 مذاكــرات برجام با اعام تردیدهاي آمریکا نســبت به طوالني شــدن روند آن و 
سرنوشتش چند روزي است كه باز هم در عرصه دیپلماسي مناقشه برانگيز شده ديپلماسي

اســت. گزارش هاي اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي و نامشــخص بودن زمان 
مذاكرات وین، دستاویز طرح برخي ابهامات از سوي آمریکایي ها در مسير مذاكره نيز شده است. 
نماینده آمریکا در امور ایران روز جمعه در مصاحبه با پوليتيکو، ضمن متهم كردن جمهوري اسامي 
به عدم همکاري در روند مذاكرات وین با هدف احياي توافق هسته اي201۵، سرنوشت برجام را 
»یك عامت ســؤال بزرگ« خواند؛ ادعایي كه واكنش نماینده دائم روســيه در سازمان هاي 
بين المللي مستقر در وین را به دنبال داشــت. او در واكنش به اظهارات رابرت مالي درباره آینده 
مذاكرات وین، تأكيد كرد كه هنوز زود است كه اظهارات بدبينانه درباره این مذاكرات مطرح شود. 
این دیپلمات ارشد روس در حساب كاربري خود در تویيتر نوشت: »راب عزیز، هنوز براي بدبين 
بودن خيلي زود است. گفت وگوهاي وین به زودي از سر گرفته خواهد شد. شانس احياي برجام 
واقعي به نظر مي رسد؛ هرچند كه به طور كامل هم تضمين شده نيست؛ به همين دليل است كه 

طرف ها باید موانع باقيمانده را با نشان دادن خاقيت بموقع برطرف كنند.«
والدیمير پوتين، رئيس جمهور روسيه نيز روز جمعه در نشست خبري مشترك با آنگا مركل، 
صدراعظم آلمان اعام كرد كــه در دیدار امروز وي با آنگا مركل، طرفيــن درباره آینده توافق 
هسته اي موسوم به برجام نيز صحبت كرده اند. پوتين در این خصوص گفت: »وقتي درباره شرایط 
پيرامون توافق هسته اي ایران گفت وگو مي كردیم، من و صدراعظم ابراز اميدواري كردیم كه پس 

از تشکيل دولت جدید در ایران، تاش هاي جدي براي حفظ برجام ادامه پيدا كند.«

پيروي گروه G7 از ترديد آفريني واشنگتن
 در كنار ســخنان و مواضع دوگانه مالي در قبال برجام، كشورهاي اروپایي عضو برجام نيز پایان 
هفته گذشته بيانيه مشتركي به دنبال گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره افزایش 
سطح فعاليت هاي هسته اي ایران منتشر كردند. فرانسه، آلمان و انگليس عصر پنجشنبه از تسریع 
روند غني سازي اورانيوم در سطح 60درصد در تاسيسات هسته اي ابراز نگراني كردند و خواستار 
بازگشــت فوري ایران به مذاكرات احياي برجام در وین شدند. براساس گزارش تسنيم، اعضاي 
اروپایي برجام در این بيانيه مشترك اعام كردند: ما دولت هاي فرانسه، آلمان و بریتانيا با نگراني 
عميق گزارش هاي اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي كه تأیيد مي كند ایران براي نخستين بار فلز 
اورانيوم با غناي 20درصدي توليد كرده و ظرفيت توليد اورانيوم غني سازي شده تا سطح 60درصد 
را به ميزان چشمگيري افزایش داده است، دنبال مي كنيم. در این بيانيه آمده بود: ما تکرار مي كنيم 
كه این اقدامات نقض جدي تعهدات ایران ذیل برجام است. با توجه به اینکه ایران دسترسي آژانس 
بين المللي انرژي اتمي را از طریق خروج از ترتيبات نظارتي توافق شده در برجام و متوقف كردن 

اجراي پروتکل الحاقي محدود كرده، نگراني ما عميق تر از قبل شده است.
آژانس بين المللي انرژي اتمي در 2گزارش روزهاي دوشنبه و سه شنبه هفته قبل مدعي شده بود، 
ایران اقداماتي را در جهت تسریع روند غني سازي اورانيوم به كار گرفته است. این نهاد بين المللي 
دوشنبه گزارش داد، ایران اقدام به توليد 200 گرم اورانيوم فلزي با غناي 20درصد كرده است. 
آژانس همچنين روز سه شنبه هم مدعي شده بود»ایران غني سازي اورانيوم خود را افزایش داده 
و 2مجموعه از سانتریفيوژهاي پيشرفته خود را به غني سازي  60درصدي اختصاص داده است.«

تا كنون 6دور مذاكرات احياي برجام در شهر وین ميان آمریکا و سایر طرف هاي برجام غير از ایران 
براي بازگشت آمریکا به برجام انجام شده است. ششمين دور مذاكرات وین، از روز 22 خردادماه 

آغاز شد و تا روز یکشنبه 30 خردادماه ادامه داشت.

رئيسي در دفاع از وزراي پيشنهادي اش چه گفت
ســخنراني رئيس جمهوري نخستين دستور جلسه 

مجلس براي بررسي صاحيت كابينه پيشنهادي بود. بهارستان
سيدابراهيم رئيسي ابتدا یك ساعت در دفاع از كابينه 
صحبت كرد و سپس تا پایان جلســه صبح به نطق هاي موافقان و 
مخالفان وزراي پيشنهادي گوش داد. او در آغاز تأكيد كرد كه »در 
معرفي وزرا اصا روابط سببي، نسبي، خانوادگي، حزبي و گروهي 
مطرح نبوده است.« به گزارش خانه ملت، رئيسي در دفاع از برنامه ها 
و كابينه پيشنهادي گفت: »برنامه دولت و وزراي پيشنهادي بر پایه 
محورهاي بنيادین پنج گانه شامل بيانيه گام دوم انقاب اسامي، 
تعالي فرهنگ اســامي و ایراني، اقتصاد مقاومتي، تأمين و بهبود 
معيشت جامعه به ویژه اقشار كم درآمد و توسعه روابط بين المللي 
براساس منافع ملي و الهام بخشي در جهان اسام است.« رئيسي 
ادامه داد: »اكنون هنگامه حركتي جهادي، شجاعانه، حکيمانه و 
مردمي است كه با استفاده از ظرفيت هاي عظيم فکري و نخبگاني 
و مشاركت عمومي و همراهي و همدلي مجلس انقابي و نمایندگان 
مردم در چارچوب سند تحول دولت مردمي، زمينه ساز تحقق ایران 
قوي باشــد.« او در ادامه با بيان اینکه ســند تحول دولت مردمي 
به عنوان چارچوب حاكم در برنامه وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم 
است، افزود  كه دولت سيزدهم »براي تحول در دو محور عدالت و 
پيشــرفت با مشــاركت همگاني برنامــه دولــت چرخش هاي 
تحول آفرینــي را در 1۵محور دنبال مي كنــد«. رئيس جمهوري 
همچنين تأكيد كرد كــه اولویت اول دولت مهــار كرونا و ارتقاي 
وضعيت بهداشتي كشور است: »تسریع در واكسيناسيون عمومي، 
اجراي پروتکل هاي بهداشــتي و ارتقاي ســطح درمان، اولویت 
نخستين اســت كه دولت دنبال مي كند.« او اولویت دوم كابينه را 

پرداختن به بحث معيشت و اقتصاد كشــور دانست و تأكيد كرد: 
»براي هماهنگي بيشتر در تيم اقتصادي دولت آقاي مخبر معاون 
اول را مسئول این هماهنگي كردیم.« او همچنين گفت: »یکي از 
مشکاتي كه غير از معيشت و كسب وكار در كشور داریم و یکي از 
مواردي كه آســيب دیده اســت، اعتماد اســت كه باید برگردد و 
برگشتن اعتماد در گرو عمل به وعده هاست و بناي بنده و دولت آن 
اســت كه به وعده ها عمل كنيم و مجلس مساعدت كند كه دولت 

موفق به عمل به وعده ها باشد.«

 ارائه برنامه تحولي دولت سيزدهم تا چند روز آينده 
ســخنراني رئيس جمهور در دو نوبت در صحن علني مجلس ایراد 
شد. او پس از دفاع اولش در نشست صبح، نيم دیگر زمان دفاع خود 

از كابينه را به پایان نطق موافقان و مخالفان موكول كرد.
او در نشست عصر بهارستان نيز در نطق دومش از وزراي پيشنهادي  
خود دفاع كرد.)طبق آیين نامه مجلس او دو ساعت و نيم براي دفاع 

از برنامه ها و وزرا فرصت داشت.(
 رئيســي در نطق دومش گفت:» برنامه دولت به شکل خاصه به 
مجلس ارائه شده و برنامه تحولي دولت سيزدهم تا چند روز آینده 
تقدیم نمایندگان و نخبگان خواهد شــد تــا پيش نویس آن پس 
از كســب نظرات منتخبان ملت و نخبگان نهایي شــود.« رئيسي 
همچنين درباره عدم اســتفاده از زنان در كابينــه نيز گفت: »این 
ظرفيت بزرگ در عرصه هاي مختلف سياســي، اجتماعي و توليد 
مي تواند نقش آفرین باشد، لذا نسبت به بهره گيري از این مهم در 
دولت غفلت نخواهيم كرد؛ البته استفاده از بانوان صرفاً به كابينه 
و وزرا خاصه نخواهد شــد، بلکه در جاي جاي كشور به آن توجه 

مي شود، زیرا ظرفيت اثرگذار و فرهيختگي است.«
 او با اشاره به اینکه اســتفاده از ظرفيت نيروهاي جوان و كارآمد 
كشــور مورد توجه اســت و باید همه از وجود آنها استفاده كنيم، 
افزود: »در سامانه اي كه فعال كرده بودیم بسياري از اسامي براي 
حضور در كابينه تکرار شده بودند، مردم نســبت به دو وزارتخانه 
دفاع و اطاعات آشــنایي كمتري دارند اما درخصوص سایر افراد 
اسامي ۵0 تا 60بار تکرار شــده بود، برخي از اسامي مانند آقایان 
زلفي گل و عبدالملکي بيش از ۵0بار تکرار شــده بود، براي حضور 
در مدیریت هاي مختلف پيشنهادهایي شده بود.«  رئيسي در ادامه 
تأكيد كرد كه »با پيگيري هاي صورت گرفته از طریق وزارت خارجه 
و هال احمر تا پيش از فرارســيدن فصل ســرما واكسيناسيون 
در كشور كاما عملياتي و اجرایي شــود.« رئيس جمهور در ادامه 
به مسئله تمركززدایي اشــاره كرد و گفت: »موافقيم كه مي توان 
اختيارات را با تفویض برخي اختيارات به اســتانداران واگذار  كرد. 
حتما مي توانيم از این فرصت بهره ببریم تا در ستاد كارهاي ستادي 
انجام و مسائل به استان ها و شهرها واگذار شود.« رئيسي تعامل با 
همه كشورهاي دنيا به ویژه همســایگان را جزو سياست خارجي 
دولت سيزدهم برشــمرد و ادامه داد: »كشــور ما با بهره مندي از 
ظرفيت هاي بسيار، مي تواند زمينه را براي ارتقاي صادرات فراهم 
كند تا از این طریق چرخ هاي توليد نيز بيــش از پيش به حركت 
درآید.« پس از پایان این سخنراني رئيس جمهوري صحن مجلس 
را ترك كرد تا نمایندگان وارد بررسي صاحيت وزراي پيشنهادي 

دولت سيزدهم شوند. 

بررسي صاحيت كابينه سيزدهم و وزراي پيشنهادي، 
دیروز در مجلس آغاز شد. به گفته اعضاي هيأت رئيسه، بهارستان

بررسي صاحيت ها تا سه شــنبه زمان مي برد و سپس 
رأي گيري نهایي به وزراي پيشــنهادي انجام خواهد شــد. در چنين 
شرایطي زنگ جلســه علني مجلس ســاعت 8 صبح دیروز با حضور 
رئيس جمهوري، معاون اول و رئيس دفتر او به صدا درآمد. ابتدا محمدباقر 
قاليباف، رئيس مجلس از مســئوليت »مهم و حساس« نمایندگان در 
روزهاي آتي صحبت كرد و گفت كه در هفته گذشته نيز 270جلسه در 
كميسيون هاي تخصصي براي بررســي صاحيت وزراي پيشنهادي 
برگزار شده است. در جلسه دیروز اما نوبت نطق هاي موافقان و مخالفان 
كابينه پيشــنهادي بود كه پس از دفاع یك ســاعته رئيس جمهوري 
اســتدالل هاي خود را در ميان همهمه هاي هميشگي صحن مجلس 

مطرح كردند.

موافقان در دفاع از كابينه سيزدهم چه گفتند؟
طبق آیين نامه داخلي مجلس، ۵مخالف و ۵موافق كابينه پيشنهادي 
به قيد قرعه در جلســه صحبت مي كنند. البته در جلسه دیروز یکي از 

مخالفان یعني مصطفي ميرسليم از سخنراني انصراف داد.
 محمدرضا ميرتاج الدیني ازجمله موافقان كابينه پيشنهادي دولت در 
نطق خود گفت: »دولت آقاي رئيســي براساس شایستگي ها، مردمي 
بودن، مدیریت جهادي و انقابي، پاك دســتي و فسادستيزي شکل 
گرفته است. جوان گرایي به همراه نيروهاي صاحب تجربه و ارزشمند، 
نخبه و مجموع اینها در این دولت وجود دارد. اميدواریم دولت در  شأن 
گام دوم انقاب اسامي با پشتيباني مجلس تحقق یافته و كار خود را 
آغاز كند.« به گزارش خانه ملت، عليرضا سليمي، نماینده محات نيز 
در موافقت با كابينه دولت سيزدهم گفت: »در موضوع جوان گرایي یك 
واهمه اي در كشور وجود داشت كه خوشبختانه كابينه آیت اهلل رئيسي 
نســبت به دیگر دولت ها، كابينه جوان تري است. از كاركرد ویژه اي در 
انتخاب كابينه استفاده شد و آن هم مشورت با كارگروه هاي تخصصي 
بود كه این هم یك امر بدیع است.« سليمي افزود: »در موضوع كليات 
كابينه فسادستيزي بسيار مهم است؛ اینکه كساني كه انتخاب شده اند 
قدرِت گرفتن تصميمات سخت را داشته باشند. موضوع دوم، خط مشي 
كلي و اصول كلي حاكم بر رویکرد كابينه است. در این حوزه باز به نظر 
مي رسد ایراد جدي وجود ندارد.« عبداهلل ایزدپناه، نماینده ایذه دیگر 
موافق كابينه پيشــنهادي نيز گفت: »بنده با مطالعه و بررسي دقيق 
برنامه هاي ارائه شده دولت عرض مي كنم كه رویکرد اصلي دولت، اجراي 
ســند تحول دولت مردمي بوده كه با نگاه به محورهاي بيانيه گام دوم 
انقاب اسامي رشد و تعالي فرهنگ ایراني اسامي، اقتصاد مقاومتي، 
رفع مشکل معيشتي خانواده هاي كم درآمد و توسعه روابط بين المللي 
براساس 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت مي توان به آینده ایران قوي 
اميدوار بود؛ لذا الزم است براي تحقق این اهداف در جهت استقرار دولت 

سيزدهم تاش كنيم.« 

مخالفان: جاي خالي زنان در كابينه سيزدهم
مخالفان كابينه نيز نکات و انتقادات خــود را در صحن مجلس مقابل 
رئيس جمهور مطرح كردند. حســن محمدیاري، نماینــده توالش و 
رضوانشهر گفت كه دولت در حوزه سياست خارجي باید قاطعانه و مبتني 
بر عقانيت و خرد جمعي، موضع خود را مشــخص كند. محمدیاري 
همچنين گفت: بانوان نيمي از جمعيت را تشکيل مي دهند و استفاده از 
ظرفيت آنها ضروري است كه این موضوع در كابينه آقاي رئيسي دیده 

نمي شود.  معين الدین سعيدي دیگر مخالف كابينه پيشنهادي نيز گفت 
كه عدم استفاده از زنان در كابينه سيزدهم »تأسف بار« است. سعيدي 
همچنين افزود كه رهبر معظم انقاب طي حکمــي یکي از فرزندان 
والیتمدار اهل سنت را به فرماندهي نيروي دریایي منصوب كردند پس 
شما نيز باید از ظرفيت اهل تسنن استفاده كنيد. علي بابایي، نماینده 
ساري نيز در مخالفت با كابينه پيشنهادي گفت: » تورم باالي 4۵درصد 
داریم و شما مشخص نکرده اید در چه زماني و چگونه مي خواهيد این 
تورم افسارگســيخته را مهار كنيد و نگفته اید كرونا را چگونه مدیریت 
مي كنيد.« بابایي با اشاره به مشکل ضریب جيني و كوچك شدن سفره 
مردم افزود: »این مشکات نيازمند برنامه كوتاه مدت و بلندمدت است؛ 
ضمن اینکه اقتصاد روستا نيازمند شکوفایي است چرا كه روستاها نابود 
شده اند؛ درحالي كه فرهنگ روستایي است كه مي تواند اقتصاد مقاومتي 
را عملياتي كند.« این نماینده مجلس خطاب به رئيس جمهور تأكيد 
كرد: »باید بدانيد كه به شــما اعتقاد داریم، اما انتقاد هم داریم و مردم 
به لحاظ كمي از برنامه هاي دولت آگاه نيستند و از ما مي پرسند 6 ماه 
بعد چه مي شود و بي عدالتي كي به پایان مي رسد؛ لذا مجلس انقابي 
و دولت انقابي باید با هم كار كنند. شما نيز باید به تمامي 84ميليون 
نفر ایراني پاسخگو باشيد و بين آنها زندگي كنيد.«  نماینده ها در جلسه 
عصر نيز وارد بررسي صاحيت وزراي پيشنهادي به ترتيب حروف الفبا 
شدند. به این ترتيب موافقان و مخالفان حسين باغ گلي، وزیر پيشنهادي 
آموزش و پرورش به سخنراني پرداختند و سخنگوي كميسيون آموزش 
نيز از مخالفت كميسيون با او خبر داد. همچنين محسن زنگنه، عضو 
كميســيون برنامه و بودجه از نامه نمایندگان به هيأت رئيســه براي 
رأي گيري مخفي به وزرا خبر داد. بر این اساس قرار است كه هيأت رئيسه 
این پيشنهاد را در جلسه اي بررســي كند. البته طبق آیين نامه داخلي 
رأي گيري به وزرا با ورقه و به شکل مخفي است، اما به دليل شيوع كرونا 

همه رأي گيري هاي مجلس به صورت الکترونيکي برگزار شده است.

لذا مقاومــت و مقابله بــا تحریم 
واژه هایي هستند كه بار اصلي آنها 
بر دوش مردم اســت و دولت باید دقت كند كه نباید 
این سياســت را ادامه دهد و حتما باید براي سياست 

بين الملل برنامه داشته باشد.
موضوع بعدي تعطيل كردن عمران و توســعه كشور 
بــراي مخارج جــاري و روزمره اســت كــه این هم 
آسان ترین كاري است كه دولت ها انجام مي دادند و در 
دولت گذشته هم انجام شد. انتظار مي رود این دولت 
با اعام منابع مشخص برای عمران و توسعه، صرفا به 
فکر امور جاري و پرداخت حقوق و مزایا و... نباشــد و 
این حداقل كاري است كه باید وزراي اقتصادي دولت 

آینده انجام دهند.
در حوزه فرهنگ بایــد تأكيد كرد كه مي توان فرهنگ 

را دستوري اداره كرد. اســاس فرهنگ بر قانع سازي  و 
رضایت است. یعني مردم باید همراه باشند. این اهميت 
زیادي دارد كه وزیر مربوطه مواضع و حرف هایش چالش 
ایجاد نکند تا منجر به قهر فرهنگي نشود. چرا كه در این 
شرایط به سود مملکت نيســت و خواسته هاي اصناف 

متعدد فرهنگي باید مدنظر قرار گيرد.
موضوع مهم دیگر، سياست خارجي است. واقعيت این 
است كه سياست خارجي كشور نيازمند گشایش است 
و اگر گشایش ایجاد نشود ممکن است در حوزه هاي 
مختلف دچار مشکل  شویم و تنگناها ادامه پيدا خواهد 
كرد. باید بپذیریــم كه در عرصه سياســت خارجي 
هرگونــه موضع گيري آثار اقتصادي خواهد داشــت 
و كشور نمي تواند تا ابد در شــرایط چالش در دنياي 
امروز به سر ببرد؛ به ویژه در منطقه اي كه زمينه هاي 
مختلف چالش را دارد. لذا معتقدم كه اگر سياست هاي 
تنش زدایي در مجلس مطرح نشــود و تنش زدایي به 

سياست دولت تبدیل نشــود حتما كشور در آینده با 
مشکات مختلفي مواجه خواهد شد.

به  هــر روي، ضعــف دولت گذشــته این بــود كه 
كابينه پيــري بــود و در بخش هاي متعدد شــاهد 
عقده گشایي هاي پســتي بودیم. بدین معنا كه وزرا با 
یك نظام جریاني، رفاقتــي و خانداني افرادي را روي 
كار مي آوردند كه عقده پست داشتند و نه عقده براي 
كار. این را در كابينه پيشــنهادي دولت جدید، كمتر 
مي بينيم. كابينه جوان است و این از خوبي هاي كابينه 
اســت. به شــرطي كه همان مثلث ارزیابي كه ابتدا 
گفتم عملياتي شــود و اغماضي صورت نگيرد. چون 
كابينه اگر با غماض رأي بياورد در آینده ممکن است 
چالش هاي مختلفي در حوزه مدیریتي شکل بگيرد و 
به ضرر رابطه دولت و مجلــس خواهد بود و در آینده 
شاهد ســؤال و تذكرهاي متعدد بين دولت و مجلس 

خواهيم بود.

دولت درآزمون رأي اعتماد
رئيس جمهور: بازگشت اعتماد در گرو عمل به وعده هاست

سه گانه اي براي ارزيابي كابينه
ادامه از 

صفحه اول

ابهام افكني آمريكا در بازگشت به برجام
 برخاف مواضع دوگانه واشنگتن، نماینده روسيه در وین نسبت به احيا و 

ثمربخشي گفت وگوهاي وین ابراز اميدواري كرد
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24 مرداد زلزله اي به بزرگاي 3.9ریشتر 
در حوالي بومهن استان تهران رخ داد تا گزارش

بار دیگر موجــي از نگراني  در پایتخت 
به وجود آید.   این زلزله اگرچه بزرگ نبود و تکانه های 
شدیدی به همراه نداشــت، اما بار دیگر یادآور شد که 
امکان زلزله های مخرب وجود دارد. همان طور که مهدی 
زارع، اســتاد پژوهشگاه زلزله شناســی هم می گوید 
پتانسیل لرزه زایی گسل شمال تهران و گسل مشاء در 

منطقه باالست.
شهر تهران به واسطه 23 گسلي که در خود یا در اطراف 
شهر جاي گرفته، یکي از زلزله خیزترین شهرهاي کشور 
محسوب مي شــود. هر بار با زمین لرزه اي بیشتر از 3 
ریشتر تَِن شهروندان تهراني هم مي لرزد؛ درست مانند 
زلزله اخیر که شرق تهران را به لرزه درآورد تا بالفاصله 
فضاي مجازي پُر از مطالب نگران کننده شــود؛ اینکه 
خانه ما لرزید، خانه شما چطور؟ آیا این زلزله اصلي بود 
یا منتظر  وقوع زلزله مهیب تر باشــیم؟ و پرسش هایي 
از این دست که همه نشــانه از ترس و وحشت از زلزله 
در کالنشهر تهران دارد. ترس و وحشتي که همچنان 
همراه شهرونداِن تهراني است و به خصوص در برهه اي 
از زمان قــرار داریم که ترس از وقــوع زلزله بزرگ در 
پایتخت وجود دارد. در این بین باید قبول کنیم که با 
وجود اقدامات گسترده برای فراهم آوردن تجهیزات الزم 
در مواجهه با زلزله اما اغلب شهروندان، آمادگی رفتار 

درست برای مواجهه با زلزله را ندارند.
 عضو شوراي شهر تهران 
در این رابطه به همشهري 
مي گویــد: »تهران یك 
شــهر لرزه خیز اســت. 
لرزه خیــزي آن به دلیل 
وجود گســل هاي فعال 
است که ســابقه تاریخي دارند و در ادوار مختلف و در 
زمان هاي خاصي گســل ها فعال شده و خسارت هاي 
زیادي را به شهر تهران وارد کرده است. زمان بازگشت 
فعالیت  گسل ها براساس سوابق تاریخي فرارسیده و این 
یك موضوع مهمي است که شهر تهران و شهروندانش 

باید خود را براي زلزله آماده کند.« 
پرســش تکراري اما بنیادي این است که شهر تهران 
آمادگي مقابله با زلزله را دارد یا نه؟ احمد صادقي عنوان 
مي کند: »در حوزه شهري براي زلزله اقدامات بسیاري 
صورت گرفته، ولي متاسفانه این اقدامات تکمیل نشده 
یا نیازمند مطالعات و برنامه ریزي دوباره است. در واقع 
مطالعات لرزه خیزي براي شهر تهران مجددا باید انجام 
بگیرد و کارهایي که در برنامه اول، دوم و سوم شهرداري 
تهران بوده، باید ارزیابي شــود.« رئیس سابق سازمان 
پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران ادامه مي دهد: 
»براي نمونه، شهر تهران نیازمند یك سیستم هشدار 
سریع زلزله است که زیرساخت هاي آن بعضا آماده شده 
ولي تکمیل نشده است. البته در حوزه سخت افزاري راه 
زیادي دارد تا اجراي مناســب در مورد سامانه هشدار 

سریع زلزله برسد.«
سامانه هشدار ســریع زلزله یکي از اقدامات جدید در 
حوزه مدیریت بحران شــهر تهران به حساب مي آید. 
سامانه اي که در کشورهایي مانند آمریکا و ژاپن فعال 
است و از سال گذشته شــهر تهران نیز فعالیت هایي 
در این زمینه انجام داده اســت؛ طوري که هم اکنون 
26ایستگاه هشدار سریع، دور تا دور تهران روي گسل 
نصب شده و سازمان پیشــگیري و مدیریت بحران به 

صورت آنالین زمین لرزه را رصد مي کند. 
 معاون پیشــگیري و کاهش خطرپذیري ســازمان 
مدیریت بحران شهر تهران در این رابطه به همشهري 
مي  گوید: »یکي از دســتاوردهاي اصلي که دنبال آن 
هستیم و تا حاال به خوبي پیش رفتیم، ایجاد و راه اندازي 
سامانه هشدار سریع زلزله اســت. این سامانه زلزله را 
پیش  بیني نمي  کند و همانطور که مي دانید علم بشر 
تاکنون نتوانســته زلزله را پیش بیني کند. اما سامانه 
هشدار ســریع زلزله چگونه کار مي کند؟  هنگامي که 
زلزله اتفاق مي افتد، ایســتگاه هاي شــتاب نگاري که 
روي گسل هایي که اطراف شهر مستقر شده اند، سریع 
متوجه لرزش مي شــود و قبل از اینکه زلزله به شهر 
حمله ور شود یا تخریب کند، به تمام شهر خبر مي دهد. 
این اتفاق در فاصله بین اطــالع دادن زلزله به مرکز از 
طریق سیستم هاي ارتباطي تا رسیدن امواج مخرب 

رخ مي دهد.« 
ســیدمجتبي حسیني 
ادامه مي دهــد: »براي 
بهتــر  روشن شــدن 
موضوع، اگر فرض کنیم 
امــواج مخــرب زلزله 
حــدودا 3.5 کیلومتر را 
طي مي کند و اگر فرضا در 35 کیلومتري شــهر زلزله 
اتفاق بیفتد تا ورودي شهر حدود 10 ثانیه زمان وجود 

دارد. با فرض اینکه عرض شهر حدود 60 کیلومتر 
باشــد و اگر این را هم محاســبه کنیم، امواج مخرب 
حدود 17 ثانیه زمان مي برد تا از یك طرف شهر تا طرف 

دیگر برسد. تمامي این اعداد حدودي و تقریبي بوده 
و  بسته به اینکه زلزله در کجا اتفاق بیفتد و در چه 

فاصله اي از شهر تهران باشد،  این اعداد توسط سامانه 
هشدار محاسبه شــده و به صورت اتوماتیك اقداماتي 
انجام مي شود.«  با این حال، همچنان نمي شود تمام و 
کمال از سامانه هشدار ســریع زلزله بهره بُرد. معاون 

پیشــگیري و کاهش خطرپذیري در این باره توضیح 
مي دهد: »کدنویســي هاي ما در مورد سامانه هشدار 
سریع زلزله از سال 99 شروع شده و پیش بیني مي کنیم 
که تا پایان 1401 تمام شــود. اما بعد از آن نیز کار به 
پایان نمي رسد و نیاز به گسترش دارد؛ یعني احتمال 
مي دهیم حسگرها پیام خطا دهند و مثال وقوع زلزله را 
تشخیص دهد، ولي در مورد بزرگاي زمین لرزه دچار 

اشتباه شود. با همه اینها، باید به جلو پیش برویم و 
درصد خطا را کاهش دهیم.« 

رويكردجامعهمحور
اگرچه شــهروندان نسبت 

به گذشته آگاهي بیشــتري به خطرات 
وقوع زلزله در تهران پیدا کرده اند، ولي همچنان نیاز به 
فرهنگ سازي است. احمد صادقي، عضو شورای شهر 
تهران مي گوید:  »جدا از سیستم هشدار سریع زلزله، ما 
بحث شهروند آگاه و شهروند آماده را باید داشته باشیم. 
به هر حال، شهروندان باید آمادگي مقابله با زلزله را از 
حاال داشته باشند و الزمه آن آموزش  شهروندي است. 
آموزش هاي الزم براي اینکه شهروندان بدانند در زمان 
وقوع زلزله بایــد چه کارهایي  انجــام دهند. در بحث 
ساخت وسازها نیز به ضوابط آن و توجه به ضربات زلزله 
را باید در نظر بگیرند. به هر حال، در پهنه هاي گسلي 
شرایط ویژه  تري نسبت به پهنه هاي غیرگسلي وجود 
دارد که باید لحاظ شود. دستگاه هاي امدادي نیز باید 
آمادگي الزم را در زمان زلزله داشته باشند. متاسفانه 

ما شاهد هســتیم که بحران کرونا نه تنها در 
شهر تهران بلکه در کل کشور مسائل 

مختلف را به قدري تحت الشــعاع خود قرار داده که 
مســائل دیگر مانند زلزله به دست فراموشي سپرده 
شده است. در حالي که  باید حواس مان باشد  مسئله 
کرونا نباید باعث شــود حوادثي مانند زلزله، سیل و 
آتش سوزي از یاد ببریم، چراکه هر حادثه  اینچنیني 
در شهر تهران مي تواند عواقب بسیاري داشته باشد.« 
 معــاون آمــوزش و 
مشــارکت مردمــي 
ســازمان پیشگیري و 
مدیریت بحران شــهر 
تهــران نیــز دربــاره 
رویکــرد جامعه محور 
صحبت مي کند و مي گوید: »کشــورهاي دیگر به 
موازات ســخت افزاري، رویکرد جامعه محوري را 

نســبت به بحران اتخــاذ کرده اســت. در رویکرد 
مدیریت بحران جامعه محور، براي افزایش تاب آوري 
و آمادگي شهر و شهروندان، زمان و هزینه به شدت 
کاهش مي یابد؛ یعني الزم نیســت 30سال وقت 
صرف کنید تا به آمادگي 60 درصد برسید، بلکه طي 
10 سال مي توان با هزینه بسیار پایین تر به این سطح 
از آمادگي رسید. سوال این اســت که براي تحقق 
رویکرد مدیریت بحران جامعه محور از کجا باید شروع 
کرد؟ پایه اصلي این رویکرد، آموزش اســت. براي 
آموزش هــم نیاز به ابزار اســت؛ یعنــي محتواي 
اســتاندارد، محصول خوب، بستر انتشار و خیلي از 
چیزهاي دیگر که در این حوزه تعریف شده است.« 
حیدر کلهري اضافه مي کنــد: »این تولید محتواي 
اســتاندارد برگرفتــه از طرح آموزش اســت که با 
همــکاري ژاپني ها تهیــه کرده ایــم. در این طرح 
مشخص مي شــود که چه آموزش هایي را باید به 
شهروندان ارائه دهیم؟ با چه وسیله اي 
این آموزش هــا انجام مي شــود؟ این 
آموزش ها براي چه سطوحي از جامعه و به چه 
اندازه اي باید باشد؟ و در نهایت چه کساني صالحیت 
این آموزش ها را دارنــد؟ به عبارت بهتر، تولید 
محتواي اســتاندارد مهم ترین خروجي طرح 
جامع آموزش همگاني است که تدوین آن چندین 
سال طول کشید. براساس طرح جامع تولید محتوا 
مي کنیــم؛ مثال مــا بایــد بدانیم آمــوزش براي 
خردساالن و کهنساالن متفاوت است و اینکه 
باید آموزش هــاي جداگانه اي انجام شــود. 
خوشبختانه تاکنون بیش از 400 محصول مناسب 
تولید کرده ایم. امسال نیز سیاست سازمان انتشار 
محصوالت تولید شده است و از حاال به بعد باید به 

سمت مخاطبان کلیدي خود برویم.«

دولت،مردموشهرداريتهران
احمد صادقي، عضو شــوراي ششم 
شهر تهران در دوره هاي قبلي 
مدیریت شهري به واسطه 
ریاست در ســازمان پیشگیري و 
مدیریت بحران شهر تهران به عنوان یك 
متخصص در این زمینه در شورا حضور دارد. 
او با اعالم اینکــه از بنده توقع مي رود 
در مورد مدیریت بحران شهر 
تهران به صورت جدي 
ورود پیــدا کنــم، 
تأکید مي کنــد: »آنچه در 
ذهن بنده به عنوان کارشناس است، 
اینکه شــوراي ششم شــهر تهران یك بار باید 
کل فعالیت هاي مدیریت بحران را در 14، 15سال 

گذشته ارزیابي کند و یك ســند مجدد  و ویژه اي 
را در بحث مخاطرات شهر تهران با محوریت حوزه 
لرزه خیزي داشته باشد و در دستور کار قرار دهد.« 
او ادامه مي دهد: »خوشبختانه گزینه هایي که براي 
شهرداري تهران به شوراي شهر برنامه ارائه کردند، 
همه به موضوع بحث مخاطرات شهر تهران و موضوع 
زلزله توجه داشتند. در عین حال، یك توجه ویژه اي 
هم به بازسازي بافت فرسوده در پایتخت داشتند که 
این نکته خیلي حائز اهمیت است. در بافت فرسوده 
یك جمعیت وســیعي را در شهر تهران تحت تاثیر 
خودش قرار داده که در زمان حادثه اتفاقات غیرقابل 
جبراني را رقم مي زند. در برنامه هاي علیرضا زاکاني، 
شهردار منتخب تهران هم بحث ویژه مدیریت بحران 
و لرزه خیزي شــهر تهران و هم توجه ویژه به بافت 
فرسوده مطرح شده است. البته این موضوع خیلي 
مهم تنها با توان شــهرداري تهران قطعا قابل انجام 
نیست و نیاز به یك همت جمعي است که دولت از 
یك سو، مردم از سویي دیگر و شهرداري نیز وسط این 
ماجرا کار را به جلو پیش ببرند. در واقع اگر همراهي 
دولت و مردم را نداشــته باشیم و تهران کل بودجه 
خود را صرف این موضوع کند، باز به نتیجه مطلوب 
نخواهیم رســید. به هر حال، از همین حاال باید به 
فکر یك برنامه ریزي و اتصال یك شبکه هماهنگ 
براي همه دســتگاه هاي دخیل در بحث مدیریت 

بحران بود.« 

آیا پایتخت کشور در برابر زمین لرزه به آمادگی مطلوب رسیده است؟

 زلزلــه 24مــرداد شــرق تهــران، اگرچــه بــزرگ نبــود و تکانه های شــدیدی
 به همراه نداشت، اما بار دیگر تلنگري بود که امکان زلزله های مخرب وجود دارد

زلزله بزرگ بیخ گوش تهران

محمودمواليي
خبر نگار

یادداشت

ادارهمطلوبشهرباانضباطمالي
 از آغاز شکل گیري سازماني محلي به نام شهرداري در کشور این موضوع 
که شهرداري ها از طریق منابع داخلي و از طریق وصول عوارض مختلف 
از شــهروندان به تامین منابع مالي خود بپردازند، به محوري اساسي و 
مهم تبدیل شده و در عمل محور شکل گیري رویکرد قوانین شهرداري 
به سویي بوده تا شهرداري ها مؤسسه اي مستقل از حیث اداري و مالي از 
دولت باشند. اما موضوع کسب درآمد و تامین منابع مالي براي مجموعه 
شــهرداري ها همواره یکي از اصلي ترین دغدغه مدیران شهري بوده 
اســت. ابهام در تامین منابع بودجه این نهاد خدمات رســان شهري، 
معلول عدم تعیین تکلیف الیحه اي است که قرار بوده درصورت تصویب، 
مجموعه شهرداري را از نظر مالي مستقل کند. از سال1362 به منظور 
کم کردن هزینه هاي دولت در اداره کشــور مقرر شد، شهرداري ها از 
نظر مالي مستقل باشند و خود کسب درآمد کنند، اما این تصمیم در 
بحبوحه مشکالت بعدي کشور اجرایي نشد تا شهرداري ها در عمل از 
سال1369 در شمار ســازمان هاي درآمد هزینه اي قرار گیرند؛ یعني 
درحالي که دستگاه هاي دولتي هزینه محور هستند و سهم درآمدي آنها 
از ردیف بودجه عمومي کشور مشخص است، شهرداري ها از این قاعده 
مستثني هستند و جزو نهادهایي به شمار مي آیند که نه از بودجه کشور 
بهره چنداني دارند و نه جزء دستگاه هاي خصوصي و انتفاعي هستند 
که ماموریت شان کسب سود و افزایش ارزش افزوده  است. از این منظر 
مي توان گفت شــهرداري ها از بابت تکالیف قانوني، کارکردي دولتي 
دارند اما از منظر کسب درآمد و تامین منابع خصوصي به شمار مي آیند؛ 
با این تفاوت که قادر نیستند از هر محلي کسب درآمد کنند. بنابراین 
موضوع مالیه شــهرداري ها، هم با موضوع مالیه عمومي که محور آن 
هزینه کرد است و ماموریت آن افزایش مطلوبیت اجتماعي است و هم 
با مالیه خصوصي که ماموریت اصلي کسب درآمد و افزایش سودآوري 
اســت، بســیار فرق دارد. در این بین، نحوه تامین مالي در شهرداري 
تهران برخالف بسیاري از شهرهاي توســعه یافته دنیا که تا 80درصد 
منابع مورد نیازشان براي اداره شــهر از محل مالیات، عوارض محلي و 
کمك هاي دولتي تامین مي شود صرفا حدود 27درصد است که این امر 

بر پیچیدگي مالیه شهرداري تهران مي افزاید.
ابهام در وضعیت تامین منابع مالي شــهرداري ها در عین افزایش بار 
وظایف محوله، این مجموعه خدمات رســان شــهري را براي تامین 
هزینه هاي جاري و نگهداشــت شــهري وارد روندي از کسب درآمد 
کرده که نتایج نامطلوب بلندمدتي را براي شهر تهران به دنبال داشته 
است. به عنوان نمونه کسب درآمد از محل فروش تراکم به عنوان یکي از 
محل هاي درآمدي شهرداري هاست که منجر به نوسازي و مقاوم سازي 
ساختمان ها مي شود اما این درآمد به جاي اینکه صرف اجراي پروژه هاي 
ســرمایه اي و تامین سرانه هاي خدماتي محالت شــود در هزینه هاي 
جاري مستهلك مي شود که تبعا لطمات جبران ناپذیري را به دنبال دارد.

این در حالي اســت که مطابق طرح تفصیلي، شهرداري تهران مکلف 
است براي هر مالکي که خواهان کسب مجوز ساخت وساز است، پروانه 
صادر کند اما اشــکال در این اســت که نباید تامین منابع الزم جهت 
هزینه هاي جاري شهرداري ها به ساخت وساز شهروندان گره بخورد؛ 
چراکه نرخ ساخت وساز، منطبق بر تقاضاي مالکان و سازنده ها بوده و 
این پارامتري غیرقابل پیش بیني به حساب مي آید که پیش بیني کسب 
درآمد شــهرداري ها را از این محل دچار ابهام مي کنــد. افزون بر این 
باید اشاره کرد که افزایش ساخت وساز و به تبع آن افزایش واحدهاي 
مسکوني و جمعیت شهروندان ســاکن در هر محله، منجر به افزایش 
هزینه هاي اداره شــهر، نظیر جمع آوري پســماند، سرانه فضاي سبز، 
سرانه خدماتي، آموزشي، فرهنگي و امثالهم خواهد شد. به بیان روشن 
شهرداري درآمدي ناپایدار کسب کرده که مابازاي آن یك هزینه دائمي 
به شهر تحمیل مي شود. بنابراین اقدام صحیح آن است که شهرداري 
درآمد حاصل از فروش این تراکم را صرف زیرساخت هاي دائمي براي 
شهر کند. اما چون نتوانسته هزینه هاي ضروري را با درآمدهاي پایدار 
متوازن سازد، به ناگزیر مجبور مي شود این درآمدهاي پر هزینه براي 

شهر را، صرف هزینه هاي جاري و نگهداشت شهر کند.
در چنین شرایطي یکي از مهم ترین اولویت هاي مالیه شهرداري تهران، 
تالش براي ایجاد توازن هزینه هاي جاري و ضروري با درآمد هاي پایدار 
است. درآمدهاي پایدار به درآمدهاي قابل پیش بیني مستمري گفته 
مي شود که باید صرف نگهداشت شهر شــود، اما عموما این نوع درآمد 
با هزینه هاي جاري شهرداري تناسبي ندارد. بنابراین میان هزینه هاي 
جاري و درآمدهاي پایدار، شکاف بزرگي ایجاد مي شود که براي از بین 
بردن آن یا باید درآمدهاي پایدار را افزایش داد یا هزینه نگهداشت شهر 
و هزینه هاي جاري را کاهش داد تــا درآمدها و هزینه ها به هم نزدیك 
شوند. هم اکنون نزدیك به 40درصد از هزینه هاي نگهداشت شهر با این 

نوع درآمد پوشش داده مي شود.
در این مرحله براي افزایش درآمدهاي پایــدار که هزینه بلندمدت به 

شهرداري تحمیل نمي کنند، مي توان از راه هاي ذیل اقدام کرد:
نخست، شهرداري باید از طریق تعامل سازنده با مجلس شوراي اسالمي، 
الیحه درآمدهاي پایدار را تعیین تکلیف کرده و تا مرحله تصویب و ابالغ 
پیگیري کند. پیش بیني مي شود از این طریق تا 50درصد درآمدهاي 

جاري شهر از محل درآمدهاي پایدار تامین شود.
دوم، بستانکاري 3هزارو500میلیارد توماني شهرداري تهران تا پایان 
سال مالي1399 از اشخاص حقیقي و حقوقي نشان از ضعف ابزار تحقق 
مطالبات شــهرداري از بدهکاران خود دارد؛ بنابراین شهرداري تهران 
اهرم ضمانت اجرایي وصــول مطالبات خود را تقویــت کند، چرا این 
بدهکاران، اجباري براي پرداخت عوارض خدمات شهري ندارند و صرفا 
زماني که براي خرید و فروش ملك خود اقدام مي کنند، ناگزیر به تسویه 
بدهي هاي شهري خود مي شوند. با به کارگیري خالقیت و برنامه ریزي 
هدفمند در زمینه ارائه خدمات به شــهروندان مي توان زمینه را براي 
افزایش ضمانت دریافت مطالبات شهرداري فراهم کرد. عالوه بر این، 
همکاري و هماهنگي با سایر دســتگاه هاي خدمت رسان مانند ادارات 
برق، گاز و مخابرات نیز مي تواند به افزایــش ضمانت اجرا کمك کند. 
همچنین شهرداري تهران مي بایست از ظرفیت هاي قانوني کمیسیون 
ماده77 و شوراي عالي اســتان ها براي پیگیري حقوق شهرداري  بهره 

گیرد.
ســوم، شــهرداري تهران تاکنون از ظرفیت هاي بالقوه حوزه فناوري 
اطالعات و اســتارت آپ ها اســتفاده بهینه اي نکرده است. درحالي که 
شهرداري باید با مشخص کردن امکانات و شناسایي نیازها، به جوانان 
نخبه دانشگاهي فرصت دهد از این زیرساخت ها براي رسیدن به 3هدف 
مشخص افزایش رضایتمندي شهروندان، افزایش درآمد شهرداري و 

کاهش هزینه هاي اداره شهر استفاده کنند.
چهارم، برنامه ریزي به منظور استفاده بهینه و پایدار از منابع عمومي شهر 
در راستاي رفع نیاز شهروندان و کسب درآمدهاي پایدار است. براي این 
منظور شناسایي نیاز هر محله )مبتني بر کمبود سرانه هاي خدماتي( 
و تعریف پروژه هاي مشارکتي مي تواند راهگشــا باشد. تحقق این امر 
مستلزم وجود یك تیم خبره حقوقي است تا بســترهاي قانوني الزم 
نظیر اخذ مصوبه الزم از شوراي اسالمي شهر تهران یا مجلس شوراي 

اسالمي - اخذ رأي از دیوان عدالت اداري و... فراهم آورد.

عليرضافيروزي
کارشناس شهري و مدیرعامل تعاوني شهرداري تهران

3 گسل اصلي شهر تهران
نياوران)۱۴کيلومتردرمناطق۱و۲(

لويزان)۲۵کيلومتردرمناطق۱و۳و۴(
ری)شمالگســلریبهطول۱۵کيلومتردر
مناطق۱۹،۱۵و۲۰وجنوبگسلریبهطول۲۸

کيلومتردرمنطقه۲۰(

 گسل های فرعی شهر تهران 

گسلتختطاووسبهطول۱.۵کيلومتردرمنطقه
۷

گسلولنجکبهطوليککيلومتردرمنطقهيک
گسلاوينبهطول۱.۶۵کيلومتردرمنطقه۲

گسلدانشگاهشهيدبهشتیبهطول۱.۵کيلومتر
درمنطقه۱

گسلشــهرکبوعلیبهطول۱.۴کيلومتردر
منطقه۲

گسلانقالببهطول۱.۵کيلومتردرمنطقه۳
گسلتنباکويیبهطول۱.۹کيلومتردرمنطقه۱۵

گسل های متوسط شهر تهران

گسلتلويزيون:بهطول۳.۳کيلومتردرمناطق
۶،۳و۷

گسلونکپارکبهطول۴.۵کيلومتردرمناطق
۳و۶

گسلداووديهبهطول۶.۴کيلومتردرمناطق
۲و۳

گسلجنتآبادشمالیبهطول۲.۱کيلومتردر
منطقه۵

گسلباغفيضبهطول۳.۸۵کيلومتردرمنطقه۲
گسلفرحزادبهطول۲.۱کيلومتردرمنطقه۲

گســلعباسآبادبهطول۲.۷۵کيلومتردر
مناطق۳و۶

گسلنارمکبهطول۲.۶۵کيلومتردرمنطقه۴
گسلچيتگربهطول۵.۳۵کيلومتردرمنطقه۲۲
گسلطرشتبهطول۶.۵کيلومتردرمناطق

۲و۵
گسلبلوارکاجبهطول۳.۲۵کيلومتردرمنطقه۲۲

سعید خال، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( اعالم کرد:
پذيرش40هزار فوتي كرونايي در بهشت زهرا )س( 

تهرانشهرحاميخانوادهميشود
عضو شوراي اسالمي شهر تهران از پیشنهاد طرحي با عنوان »شهر حامي 

خانواده« خبر داد و گفت: سیاســت هاي کلي ابالغي رهبري در حوزه خبر
خانواده، سندباالدستي این طرح خواهد بود.

زهرا شمس احســان، در گفت وگو با مهر خاطرنشــان کرد: این طرح براساس اسناد 
فرادستي در حوزه خانواده و به خصوص سیاست هاي کلي ابالغي مقام معظم رهبري 
درباره خانواده تدوین خواهد شــد. وي با تأکیــد بر اینکه در این طــرح به مباحث 
مختلف حوزه خانواده ازجمله مراحل قبل، حین و بعد از ازدواج، فرزندآوري و ایجاد 
زیرساخت هاي حامي خانواده پرداخته خواهد شد، افزود: مباني فرهنگي حوزه زنان و 
خانواده در این طرح تمرکز خواهد داشت. توجه به زنان سرپرست خانوار در این دوره در 
اولویت فعالیت هاي اجتماعي و فرهنگي شوراي شهر قرار خواهد گرفت و سازمان هاي 

مردم نهاد فعال جهادي براي این موضوع به کمك شهرداري خواهند آمد. 

آمار دقیقي از تعداد فوتي هاي کرونا در پایتخت وجود ندارد، اما از آنچه تا کنون 
اعالم شده است، چنین مشخص مي شود که بخش بزرگي از کل آمار متوفیان بهشتزهرا

ایران، در حدود 40هزار نفر، به تهران اختصاص دارد. تعطیالت آخر مرداد ماه که 
6روز طول کشــید و با محدودیت بسته شــدن جاده ها و الزام هیئت هاي عزاداري به رعایت 
دستور العمل هاي مقابله با کرونا همراه بود، به پایان رسیده است و باید دید آمار  ها در یك هفته 

آینده چقدر تغییر مي کند.
به گزارش همشهري، براساس آمار وزارت بهداشــت، حدود 40درصد متوفیان کرونایي کل 
کشور به بهشت زهرا فرستاده مي شوند و سهم سایر شهر ها و استان هاي کشور 60درصد است. 
پس در این روز ها که میزان تلفات روزانه کرونا در کشــور نزدیك به 550نفر اســت، بیش از 

200درگذشته بر اثر کرونا هر روز در تهران به خاك سپرده مي شوند.
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا در این باره گفت: »سازمان بهشت زهرا از ابتداي اسفند1398 
بیش از 18 ماه است که وارد بحران غیرقابل تصور و بي سابقه اي به نام کرونا شده است.« سعید 
خال افزود: »در 18 ماه گذشته بهشت زهرا 40هزار نفر درگذشــته کرونایي را پذیرش کرده 

است.«
به گفته او، در موج پنجم که 13تیرماه امسال با 55متوفي در تهران شروع شد، فوتي هاي کرونا 
2.5برابر افزایش پیدا کرد و در تاریخ جمعه 22مردادماه1400 عدد 216فوتي کرونایي در روز 
در بهشت زهرا ثبت شده است که با تعداد متوفیان غیرکرونایي به 390 فوتي رسید. در یك دهه 
گذشته بار ها صحبت از نیاز پایتخت به آرامستان جدید شده بود؛ زیرا ظرفیت بهشت زهرا حتي با 
افزودن زمین هاي اطراف نیز کافي نیست. افزایش مرگ ومیر ناشي از کرونا این ضرورت را بیشتر 

کرده است. در هفته گذشته 2تن از اعضاي شوراي شهر تهران در گفت وگو با خبرگزاري فارس 
اعالم کردند که براي تعیین محل جدید آرامستان تهران مطالعاتي در دوره پیشین انجام شده 
است، اما شهرداري باید آن را به صورت الیحه به شوراي شهر اعالم کند تا بررسي شود. به گفته 
ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران »پیش بیني ها این بود که تا 2سال آینده بهشت زهرا پر 
مي شود، ولي با این وضعیت تلفات، احتمال دارد که زودتر ظرفیت تکمیل شود و ما باید هرچه 

سریع تر براي آرامستان جدید تهران تصمیم گیري کنیم.«
سازمان بهشــت زهرا در طول مدت انتشــار بیماري کرونا بي وقفه به کار پرداخته و با وجود 
افزایش تعداد متوفیان، دچار ناکارآمدي نشده است. واکسیناسیون کارکنان آن نیز در اسفند 
سال1399 انجام شد تا آنها که در تماس مســتقیم با کووید-19 هستند، ایمني بیشتري در 
مقابل بیماري داشته باشند. دیگرعضو شوراي اسالمي شــهر تهران در بازدید از بخش هاي 
مختلف سازمان بهشت زهرا و ســالن هاي تطهیر گفت: »یکي از مشکالتي که باید حل شود، 
مشکل قراردادهاي پرسنل ســازمان بهشت زهراست که با توجه به شرایط سختي که تحمل 
مي کنند و در صف اول مبارزه با این بحران قرار دارند، الزم است در کمیسیون خدمات شهري 
و محیط زیست شوراي اسالمي شهر تهران مورد بررسي قرار بگیرد.« سوده نجفي تأکید کرد: 
»شهروندان و مراجعه کنندگان به سازمان بهشت زهرا از عملکرد این سازمان و نحوه مدیریت 

بحران کرونا در این سازمان و پاسخگویي مناسب به شهروندان رضایت دارند.«
به جز تهران، شهر هاي دیگر کشور مانند مشهد هم با تعداد زیاد جان باختگان کرونا روبه رو است 
و اظهارات و اخباري که در این باره منتشر شده، شرایط بحراني دومین شهر پرجمعیت ایران 

را نشان مي دهد.

اله
نور

ضا 
ي/ ر

هر
مش

س: ه
عک



2   یکشنبه 31 مرداد 1400    شماره  8294 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

13فرمان رئيسي براي اصالح بودجه

۱- همه دستگاه ها بايد يك »گزارش شناخت« از وضعيت موجود بودجه داشته باشند.
۲- عدد واقعي از برآورد بخش درآمدهاي بودجه بر يك مبناي استوار ارائه شود.

۳- بانك مركزي دقت و نظارت كافي را انجام دهد كه به هيچ عنوان پايه پولي كشور باال نرود.
4- اصالح بودجه سال۱4۰۰ انجام و اصالحيه اي به عنوان متمم بودجه با پيش بيني هاي الزم به مجلس ارائه 

شود.
۵- آغاز فعاليت ها براي آماده سازي  اليحه بودجه سال۱4۰۱ با هماهنگي مجلس و درنظر گرفتن تغييرات 

احتمالي اليحه در مجلس.
۶- بدهي دولت به تأمين اجتماعي يا بانك ها با اسناد و مدارك مشخص بايد شفاف شود و معلوم شود كه 

دولت به بانك ها، بانك مركزي و تأمين اجتماعي چه ميزان بدهكار است؟
۷- بدهكارها و ميزان بدهكاري مربوط به دولت و شركت هاي دولتي دقيقاً شفاف و مشخص شود.

۸- بانك مركزي و مركز آمار به عنوان ۲مركز مورد اعتنا و اعتبار دركشور اختالف خود را درخصوص نرخ 
تورم برطرف كنند كه حق الناس است.

۹- كاهش هزينه ها به صورت جدي در دستور كار قرار گيرد و در هزينه ها بازبيني صورت گيرد.
۱۰- عدالت در توزيع اعتبارات حتما مورد توجه باشد و متناسب سازي  حقوق ها با تورم مبتني بر عدالت باشد.

۱۱- تالش براي افزايش درآمدهاي بودجه كشور.
۱۲ - انضباط مالي در دولت يك امر بسيار ضروري است. همه بخش ها در كشور بايد خودشان را به انضباط 

مالي موظف بدانند.
۱۳- اصالح ساختار بودجه يك امر ضروري و واجب است كه بايد با يك كار كارشناسي دقيق انجام شود.

ث
مک

گزارش

یادداشت

دولت سيزدهم و حوزه آب

در تفکر سيســتمي اصلي وجود دارد كه »بخش مهمي از مســائل 
امروز ناشــي از راه حل هاي دیروز اســت.« این اصل به این معناست 
كه بي توجهي به ریشــه هاي یك مشــکل )عوامل( و تنها دیدن آن 
مشــکل )عالئم(، مي تواند سبب ایجاد مســائل جدید شود. با توجه 
به افزایش چشــمگير چالش هاي آب در كشــور، كه این  روزها ابعاد 
نوظهور اجتماعي، سياسي و امنيتي نيز پيدا كرده، بدون شك، اتخاذ 
رویکردهاي مشابه با دیروز، دیگر كارســاز نيستند و حتي تکرار آنها 
مي تواند سبب ایجاد یا تشدید چالش هاي جدید نيز شود. بر این اساس، 
اصرار بر رویکردهاي شکست خورده گذشــته براي مواجهه با شبکه 
مســائل درهم تنيده جدید نمي تواند دولت را در دستيابي به اهداف و 
برنامه هاي خود موفق كند. ضروري است با روي كارآمدن دولت جدید، 

برنامه هاي كالن كابينه متناسب با شبکه مسائل پيشرو تدوین شود.
بررسي برنامه هاي تخصصي وزیران پيشنهادي و تطبيق آن با شعارهاي 
دولت، امري ضروري براي ارزیابي ميزان موفقيت كابينه در مواجهه 
با مسائل است. بر این اساس، در ارزیابي رویکرد وزیر پيشنهادي نيرو 
در حوزه آب، سؤال كليدي آن اســت كه: از نگاه ایشان، چه ميزان از 
مشکالت حوزه آب ناشي از 1-لوكوموتيوران، 2- لوكوموتيو و درنهایت 
3- ریل و ریل گذاري است؟ وزیر و به تعبيري لوكوموتيوران جدید قرار 
است كدام بخش از مشکالت 3دسته فوق را در حوزه مسائل آب اصالح 
و برطرف كند؟ البته این پرسش در ارزیابي متصدیان سایر حوزه ها نيز 
قابل طرح است و باید پاســخ وزیران دیگر را نيز در این خصوص جویا 

و برنامه هاي آنها را با توجه به این 3سؤال كليدي رصد و تحليل كرد.
درخصوص چالش هاي جاري و پيش  روي كشور در حوزه آب، بخش 
مهمي از چالش ها و مشکالت كشــور در این حوزه را مي توان به چند 
دسته كلي  دسته بندي كرد كه وزیر نيرو باید رویکرد و برنامه مواجهه 

خود با این مسائل را مشخص كند.
 این دسته بندي عبارتند از:

رویکرد مواجهه و حل و فصل مسائل اجتماعي و مناقشات آبي  و مشاركت اجتماعي در حکمراني، سياستگذاري و مدیریت ۱
منابع آب در كشور چيست؟

مکانيسم و سازوكار همکاري وزارت نيرو با سایر نهادهاي متأثر  بر حوزه آب )نظير وزارت جهادكشاورزي، صمت، محيط زیست ۲
و وزارت كشور و راه و شهرسازي( چگونه اســت؟ با توجه به تأكيد بر 
مسئله توليد ملي در حوزه هاي مختلف، رویکرد مواجهه وزارت نيرو در 
شرایط وجود تعارض منافع ســازماني با دیگر نهادها چه خواهد بود؟ 
)رویکرد همبســت امنيت آب- امنيت غذا- امنيــت انرژي- امنيت 
محيط زیست- امنيت اقتصادي و اجتماعي در سياستگذاري ها چگونه 
قابل تحقق است؟(. یك نمونه از این مســئله، نحوه نگاه وزیر نيرو به 
طرح هاي انتقال آب براي تأمين آب صنایــع آب بر در فالت مركزي 

بسيار حائز اهميت است.
جایگاه عدالت در سياستگذاري آب و محيط زیست با توجه به  پراكندگي و تنوع اجتماعي-سياســي-اقتصادي-اقليمي و ۳

امنيتي در رویکردها و برنامه ها چيست؟
اصول شــفافيت، مشــاركت، مدیریــت تعــارض منافع، 4 رویکرد و رویه مواجهه با مشــکالت حکمراني آب از جمله: 
مسئوليت پذیري و پاسخگویي و چالش هاي ساختاري و نهادي آب از 
جمله: تغيير ســاختارهاي صورت گرفته و پيش روي مطرح در حوزه 

وزارت نيرو چيست؟
سازگاري با تغيير اقليم چيست؟۵ رویکرد مواجهه با وقایع حدي و مدیریت سيل و خشکسالي و 
چيست؟۶ رویکرد و برنامه هاي راهبردي در مدیریت تقاضا در حوزه آب 
ازجمله چالش هاي رو به تزاید آب هاي فرامرزي و همچنين ۷ وزارت نيرو در مواجهه با مسائل هيدروپليتيکي و حقوقي آب 

قوانين جامع آب چه رویکردي در پيش خواهند داشت؟
بدیهي است تا زماني كه پاســخ این سؤاالت مشخص نشود نمي توان 
 تغيير/تحول جــدي از دولت هــاي مختلف در حوزه مســائل آب را

انتظار داشت.
بررسي برنامه وزیر پيشنهادي نيرو، نشــان مي دهد عماًل بسياري از 
این مسائل مغفول یا مســکوت باقي مانده و برنامه اي عملياتي براي 
مواجهه با این شبکه مسائل ارائه نشده و عمده راهکارهاي ارائه شده 
عيناً  همان راهکارها و رویکردهاي شکست خورده در 2 دولت گذشته 
است. رویکردها و راهکارهایي كه نه تنها مشکالت را در این حوزه در دو 
دهه گذشته حل نکرده اند بلکه به رغم هزینه هاي بسيار سنگين ارزي 
و ریالي، چالش هاي جدید اجتماعي و سياســي در كشور رقم زده  اند. 
براي یك نمونه، عمده راهکار وزیر پيشــنهادي براي مواجه با چالش 
كســري منابع آب زیرزميني، به نصب كنتورهاي هوشــمند اشاره و 
بسنده شده درحالي كه این راهکاري تکراري كه جزئي از راهکارهاي 
طرح احيا و تعادل بخشي آب هاي زیرزميني است، به دليل رویکردهاي 
غلط سياســتگذاري و مدیریت این طرح، در 2 دولت گذشته ناموفق 
 بوده و به طور غيررســمي وزارت نيرو كم اثر بودن یا بي اثر بودن آن را 

پذیرفته است.
از سوي دیگر در برنامه پيشنهادي، بين رویکردها و راهبردهاي ارائه 
شده و برنامه ها و اقدامات اساسي پيشنهادي سنخيت و تناسب برقرار 
نيست. براي مثال، در بخش برنامه ها و اقدامات اساسي، عمده برنامه ها 
و اقدامات اساسي پيشنهادي به صورت كامل در حوزه مدیریت عرضه 
و غفلت جدي از مدیریت تقاضا قرار مي گيرد. تجارب متعدد و شکست 
خورده در دهه هاي گذشته مبني بر محدود كردن رویکردهاي مدیریت 
و سياستگذاري به مدیریت عرضه، بيانگر ناموفق بودن این رویکرد و 
ایجاد و تشدید تنش ها و مشکالت اجتماعي و سياسي-امنيتي كالن 

در كشور است.
جمع بندي آن كــه، رویکردها و برنامه وزیر پيشــنهادي، تركيبي از 
رویکردها و برنامه هاي شکســت خورده اي است كه ناموفق بودن آن 
در دولت هاي قبل مکرر تجربه و ســعي و خطا شده است. برنامه ارائه 
شده حاضر مشابه برنامه هاي گذشته اســت كه مجدد دوباره از بدنه 
مدیریتي حاكم بر وزارت نيرو به عنوان برنامه هاي پيشــنهادي وزیر 

ارائه شده است.
بدون شك، این برنامه و اقدامات راهبردي ارائه شده توان تحقق شعارها 
و همچنين چالش هاي پيش  روي دولت را نــدارد. با این رویکردها و 
برنامه ها و اقداماِت راهبردي پيشــنهادي تکراري و شکست خورده و 
تجربه شده، مشکالت و چالش هاي جاري و پيش روي كشور در حوزه 
آب حل و فصل نخواهد شد. با توجه به شرایط كنوني و حساس كشور، 
كسب تجربه از شکست ها و چالش هاي متعدد ایجاد شده در حوزه آب و 
اصالح رویکردهاي مواجهه با این مسائل، كمترین انتظار از فرد و دولتي 
است كه قرار است بر كرسي هدایت آب كشور تکيه بزند و تجارب تلخ 

شکست خورده گذشته را تکرار نکند.

در شرایطي كه قرار شده همه اعضاي تيم 
اقتصادي دولت ســيد ابراهيم رئيسي با 
محمد مخبر، معاون اول رئيس جمهور 
هماهنگ  شوند، مســعود ميركاظمي، رئيس سازمان 
برنامه و بودجه، ماموریت یافته تا گزارشي از دخل و خرج 
دولت در نيمه دوم امسال ارائه دهد تا وزیران بدانند تا 
آخر اســفند چه ميزان پول در خزانه باقي مانده و البته 
براي سال آینده هم قرار است چه ميزان پول وارد خزانه 
شود. در شرایطي كه دولت پيشين، كسري بودجه اش 
را با استفاده حداكثري از ظرفيت هاي قانوني بودجه در 
قالب استفاده از تنخواه بانك مركزي پوشش داده، حاال 
دیگر ظرفيتي براي استفاده بيشــتر از این منابع باقي 
نمانده و نگراني ها از اینکه درآمدهاي نفتي هم محقق 
نشود، مزید بر علت شده است؛ با این حال ابراهيم رئيسي 
دیروز در صحن علني مجلس گفت: جاي نگراني نيست. 
او رسما اعالم كرد تيمي را مأمور كرده ام كه اگر برنامه 
بودجه سال1400 اصالح نياز دارد سریع تر انجام شود، 
بودجه1401 را هم به نحوي تنظيم مي كنيم كه كسري 
بودجه و معضالت سال1400 در آن وجود نداشته باشد. 
به نظر مي رسد اشاره رئيسي به معضالت كسري بودجه، 
آثار این موضوع بر تورم فزاینده باشد، ظاهرا دولت حمله 
به تورم از كانال كنترل كسري بودجه را در دستور كار 

خود قرار داده است.

۱۳فرمان بودجه 
به گــزارش همشــهري، یکشــنبه هفته گذشــته، 
رئيس جمهور در جلســه هماهنگي اقتصادي دولت، 
13فرمان بــراي تيم اقتصادي دولت ســيزدهم صادر 
كرد تا این هفته وزیران اقتصادي بدانند كه داســتان 
از چه قرار اســت. ماموریت نخســت بر عهده مسعود 
ميركاظمي، رئيس ســازمان برنامه و بودجه است كه 
یك گزارش آماده كند تــا در آن عملکرد دخل و خرج 
بودجه1400 و پيش بينــي وضعيت منابع و مصارف تا 
پایان سال مشخص شــده باشد. به گفته رئيس جمهور 

تالش خواهد شد تا بودجه1401 با همکاري مجلس، 
بودجه اي بدون كسري باشد، اما این وعده چگونه قرار 
است محقق شود. ســنگ بناي بودجه ریزي در دولت 
جدید براساس محورهاي 13گانه اي كه رئيسي اعالم 

كرده گذاشته خواهد شد.

رمزگشايي از فرمان ۱۳ماده اي
13فرمان بودجه اي رئيسي كدامند و آیا وزراي جدید و 
تيم اقتصادي دولت به فرماندهي محمد مخبر آمادگي 
الزم براي یك جراحي بزرگ در ســاختار دخل و خرج 
ساالنه دولت و كشــور را دارند؟ به گزارش همشهري، 
انتظار تحقق این دســتورات البته دشــوار و پيچيده 
خواهد بود. افزون بر این اصالح بودجه امسال هم از آنجا 
كه گزارش ها نشان مي دهد ســقف دوم بودجه1400 
شکننده بوده، مهر تأیيدي است بر اینکه دولت چاره اي 
ندارد مگر اینکه زودتر نسبت به ترميم و یا اضافه كردن 

یك متمم به بودجه امسال اقدام كند
نگراني جدي این است كه درآمدهاي نفتي پيش بيني 
شــده در بودجه1400 محقق نشود، اما رئيس جمهور 
دیروز در جریان معرفــي جواد اوجــي به عنوان وزیر 
پيشــنهادي نفت اعالم كرد: او مي تواند با یك حركت 
جهادي اقداماتــي بکنــد. او خطاب بــه نمایندگان 
مجلس تأكيد كرد: نگران قضيه فروش نفت نباشــيد. 
رئيس جمهور در عين حال اعالم كرد رویکرد اداره كشور 
براساس درآمدهاي نفتي و روش هاي تورم زا در تأمين 
منابع مالي دولت را تغيير خواهد داد و به سمت افزایش 
بهره وري، خلق ثروت ملي و درآمدهــاي پایدار تغيير 

مسير خواهد داد.

پشت صحنه فرمان هاي رئيسي
چرا ابراهيم رئيسي دســتور داده تا گزارش شناخت از 
وضعيت فعلي بودجه ایران آمــاده و درآمدهاي دولت 
واقعي تر شود؟ آیا تأكيد او بر اینکه بانك مركزي جلوي 
باالرفتن پایه پولي را بگيرد، قابل اجرا خواهد بود؟ بدیهي 

است كه این انتظار از بانك مركزي نه قابل اجراست و نه 
اینکه با بي انضباطي مالي فعلي دولت و كسري بودجه 
450هزار ميليارد توماني، صرفا با صدور یك دســتور 
شدني است. به نظر مي رســد حلقه اقتصادي نزدیك 
به رئيس جمهور متوجه شــده دولت در پرداخت هاي 
ماه هاي آینده به مشکل برخورد خواهد كرد و به همين 
دليل متمم بودجه1400، اجتناب ناپذیر به نظر مي رسد 
زیرا كاســتن از هزینه ها با توجه به وزن باالي مصارف 
جاري دولت ســخت و در كوتاه مدت پرهزینه خواهد 
بود. البته رئيس جمهور تأكيد كــرده كاهش هزینه ها 
به صورت جدي در دســتور كار قرار مي گيرد و تالش 
مي شــود تا درآمدهاي بودجه اي افزایش یابد. افزون 
بر این قرار اســت انضباط مالي در همه بخش ها جدي 
گرفته شود و در نهایت اسکلت بندي بودجه ایران دچار 

دگرگوني جدي شود.

مأموريت ويژه اين ۵نفر
رئيسي مي گوید به یك تيم ماموریت داده تا نسبت به 
اصالحات در بودجه، چاره اندیشي كند. تيمي كه ریاست 
آن با محمد مخبر، معــاون اول رئيس جمهور خواهد 
بود و در آن مسعود ميركاظمي، رئيس سازمان برنامه 
و بودجه، وزیر آینده اقتصاد بــه همراه رئيس كل بانك 
مركزي و معاون اقتصادي رئيس جمهور باید تالش كنند 
تا مطالبات از دولت سروقت پرداخت شود و البته كسري 
بودجه باعث فشار بر پایه پولي و استقراض دولت از بانك 
مركزي نشود. البته در این ماموریت ویژه، 2وزیر نفت و 
خارجه هم نقشي تعيين كننده در تصميم سازي ها دارند؛ 
از یك طرف وزیر نفت باید موانع فــروش نفت ایران را 
بردارد و وزیر خارجه هم البته كار دشواري براي گشودن، 
خنثي سازي و یا دورزدن تحریم ها خواهد داشت. باقي 
وزراي اقتصادي و حتي غيراقتصادي دولت هم بيشتر 
نقش مصرف كننده در بودجه را ایفا خواهند كرد و راضي 
كردن آنها به اینکه در ماه هاي آینده كمتر به خزانه فشار 

وارد كنند هم، بر عهده معاون اول خواهد بود.

حمله به تورم از كانال كنترل كسري بودجه
رئيس جمهوري در مأموریتي ویژه اصالح بودجه1400  و 1401 را در دستور كار دولت قرار داد

داالن تجاري چابهار در سايه طالبان
 ظرفيت هاي بندر اقيانوسي چابهار بسيار فراتر از ارتباط با افغانستان است اما به نظر مي رسد تسلط طالبان بر افغانستان 

در كوتاه مدت بتواند فعاليت این بندر و مشاركت هند در توسعه آن را تحت تأثير قرار دهد

توســعه بندر اقيانوســي شهيد بهشــتي چابهار با 
همکاري هند و ایــران و با نگاهــي خيرخواهانه و 
توسعه گر به كشور افغانستان شتاب گرفت؛ اما حاال 
با سلطه طالبان بر افغانستان و نزدیکي این گروه به 
پاكستان، آیا ماموریت بندر اقيانوسي چابهار متاثر 

خواهد شد؟
به گزارش همشهري، بندر اقيانوسي شهيد بهشتي 
چابهار كه دروازه ملل نام گرفته و به عنوان یك معبر 
اســتراتژیك در مقابل بندر گوادر پاكستان قد علم 
كرده است، با ســرمایه گذاري و همکاري مشترك 
هند و ایران و با نگاهي خيرخواهانه و توســعه گر به 
كشور افغانستان روي ریل توسعه قرار گرفته و حتي 
از شــمول تحریم هاي آمریکا نيز معاف شد، اما حاال 
با سلطه طالبان بر افغانستان و نزدیکي این گروه به 
پاكستان، این تردید تقویت شده است كه زیر سایه 
امارت اسالمي طالبان، بندر اقيانوسي چابهار به عنوان 
یك سرمایه گذاري هندي - ایراني و یك رقيب قدر 
براي بندر چيني - پاكستاني گوادر متاثر شود. البته 
متوليان دریانوردي در ایران اتفاقات اخير در تعطيلي 
مرزها را موقتي مي دانند و از ســوي دیگر با توجه به 
اعالم طالبان براي تمایل به برقراري رابطه همه جانبه 
با دیگر كشورها حتي آمریکا، احتمال تغيير جدي در 
ماموریت این بندر بعيد است؛ مگر اینکه بين حرف و 

عمل طالبان فاصله اي جدي بروز كند.

طالبان و مناسبات هند و پاكستان
از وقتي هند به عنوان یك سرمایه گذار و همکار وارد 
طرح توسعه بندر اقيانوسي شهيد بهشتي چابهار شد، 
افغانستان و افزایش نفوذ هند در این كشور به عنوان 
یك ماموریت جدي از ســوي این كشور مدنظر قرار 
گرفت و حتي با ارســال محموله هاي اهدایي گندم 
هندي به افغانســتان به طرز نمادیني پيگيري شد. 
در این ميان آمریکا نيز براساس آنچه حمایت از ثبات 
اقتصادي در افغانستان و كمك به توسعه این كشور 
عنوان مي شد، توسعه این بندر را از شمول تحریم هاي 
ظالمانه عليه ایران خارج كرد. در سوي دیگر ماجرا 
و درحالي كه هند به عنوان یك كشور متحد آمریکا 
براي توســعه بندر چابهار ایران ســرمایه گذاري و 
همکاري مي كند، در آن ســوي دریاي عمان، چين 
و پاكســتان نيز طرح عظيم توســعه بندر گوادر را 
پيگيري مي كنند. بندري كه در شرایط مسالمت آميز 
و معمولي، رقيب و البته مکمل بنــدر چابهار ایران 
براي اتصال افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه به 
آب هاي آزاد محسوب مي شــود؛ اما هرگونه تغيير 
در مناسبات اقتصاد سياســي مي تواند نقش رقابت 
آن با بندر چابهــار را پررنگ تر كنــد. در این ميان 
سلطه سریع طالبان بر افغانستان و سيطره گسترده 
امارات اسالمي بر این كشور باعث شده سرمایه گذار 
هندي با اتفاقي جدیــد و احتماال یك چالش جدي 
در ارتباط با ســرمایه گذاري و حضور در افغانستان 
مواجه شود و همزمان بازرگانان هندي و ایراني نيز با 
فضایي احتياطي و نوعي بي رغبتي براي ادامه تبادل 
كاالیي از طریق گذرگاه هاي مرزي ميلك، دوغارون 
و ماهيرود با افغانستان مواجه شوند. در هر صورت، 

خاستگاه طالبان به گونه اي است كه این گروه گرایش 
بيشتري به پاكستان دارد و باتوجه به تنش هایي كه 
گاه و بي گاه در روابط پاكســتان با هند وجود دارد، 
امارت اســالمي طالبــان مي تواند بــراي هندي ها 
چالش زا باشد. در آن سوي ماجرا، چين و آمریکا نيز 
به عنوان 2قدرت فعال در دوسوي اتفاقات افغانستان 
و طالبان نيز مي توانند بر این ماجرا اثرگذار باشــند 
و همه این وقایع احتماال قادر در ســطح منطقه اي، 
بخشي از ماموریت بندر شهيد بهشتي چابهار در قبال 
افغانستان را كاهش دهد؛ اما در سطح كالن نمي تواند 
اهميت این بندر براي كشورهاي آسياي ميانه و حتي 

افغانستان را تغيير دهد.

طالبان و موافقتنامه داالن تجاري چابهار
ایجاد مسير ترانزیتي از طریق تقویت و توسعه بندر 
شهيد بهشتي چابهار موســوم به توافقنامه چابهار 
یکي از پروژه هاي مشترك ميان 3كشور هند، ایران 
و افغانستان بوده كه در خرداد1395 براي تاسيس 
یك داالن تجاري سه جانبه به امضاي روساي جمهور 
3كشور رسيد و در مجالس 3كشور نيز تصویب شد. 
مهم ترین موضوع این توافقنامــه، بحث ترانزیت و 
دسترسي هند به افغانستان از مســير ایران بود كه 
پيش زمينه اجراي آن نيز به توســعه بندر شــهيد 
بهشــتي چابهار ختم مي شــد. بندر چابهار و مسير 
ترانزیتي ایران، عمال دســت هند را براي دور زدن 
پاكستان براي دسترسي به افغانستان باز مي كند و 
پاكستان عمال یکي از كشورهاي متضرر موافقنامه 
داالن تجاري ســه جانبه ایران، هند و افغانســتان 
خواهد بود كه حاال با برپایي امارت اسالمي طالبان 
در افغانســتان و نزدیکي احتمالي سياست هاي این 
گروه به پاكستان، این كشور مي تواند نقش اثرگذاري 
در تغيير مناسبات اقتصاد سياســي مرتبط با بندر 
پآب هار و هند ایفا كند. البته چنانچه گفته مي شود 
اگر طالبان به دنبال كســب مشــروعيت جهاني و 
برقراري رابطه با دیگر كشورها باشد، احتمال حفظ 
موافقتنامه هاي افغانســتان در قبال هند و چابهار 
ایران باالســت و با وجود رقابت هند و پاكســتان و 
حتي چين در موضوعات مرتبط با افغانستان، بندر 
چابهار همچنان به عنوان اصلي ترین، امن ترین و البته 
ارزان ترین دروازه اتصال افغانستان به تجارت جهاني 

باقي خواهد ماند.

حساب چابهار از هند و طالبان جداست
در هفته هاي اخير و به دنبال پيشروي طالبان در خاك 
افغانســتان، هم مرزهاي تجاري ایران با این كشور 
به صورت موقتي تعطيل شــد و هم سرعت ترانزیت 
كاال از بنادر جنوبي ایران به سمت افغانستان كاهش 
پيدا كرد؛ اما این اتفاق همگي موقتي و ناپایدار است 
و نمي تواند معياري براي تغييرات اقتصاد سياســي 
باشد. از سوي دیگر حتي اگر امارت اسالمي طالبان 
در افغانســتان به خاتمه حضور اقتصادي و سياسي 
هند در این كشور منجر شود و به فرض بعيد، ارتباط 
این كشــور با بندر چابهار نيز خاتمــه یابد، باز هم 
بندر اقيانوسي شهيد بهشــتي چابهار   به عنوان یك 

معبر اســتراتژیك با موقعيت جغرافيایي بي نظير، 
ظرفيت هاي بي بدیلي براي اثرگذاري بر مناســبات 
اقتصادي منطقه دارد و ارتباط آن با افغانســتان نيز 
بيش از اینکه راهي براي رونق و توسعه این بندر باشد، 
ابزاري براي اداي دین به همسایه شرقي ایران و كمك 
به این سرزمين ستمدیده بوده است. در حقيقت بندر 
اقيانوسي شهيد بهشتي چابهار، با استفاده از ظرفيت 
و موقعيت استراتژیك خود در كریدور شمال  جنوب، 
حتي بدون افغانســتان نيز مي تواند مسير توسعه را 
پي بگيرد و همانگونه كــه در مقطعي محموله هاي 
صادراتي ایــران را عالوه بر بنادر هندي، به ســمت 
بنادر مالزي، تایلند، ویتنام و چين ارســال مي كرد، 
در بدترین ســناریوهاي محتمل نيز فعال و اثرگذار 
باقي بماند. نکته دیگر اینکه اتصال ریلي بندر چابهار 
به شبکه سراســري راه آهن كه با ســرعت در حال 
اجراست، این بندر را به نقطه مهمي در كریدور شمال 
جنوب تبدیل مي كند و ترانزیت محموله هاي بزرگ 
ميان كشورهاي مستقل مشترك المنافع در شرق و 
غرب دریاي خزر، روسيه و اروپا با آب هاي آزاد از معبر 

بندر چابهار تسهيل خواهد شد.

اوضاع در چابهار عادي است
در شرایطي كه ســلطه طالبان بر افغانستان، نبض 
تجارت و ترانزیت ایران و افغانستان را كند كرده؛ اما 
فرهاد كوهساري، معاون سازمان بنادر و دریانوردي 
مي گویــد: هم اكنون هيــچ مشــکل و اختاللي در 
فعاليت هاي بندر شهيد بهشــتي ایجاد نشده و این 
بندر بدون مشکل در حال انجام وظایف و فعاليت هاي 
تعریف شده خود است. كوهساري با بيان اینکه همه 
امکانات براي تخليه و بارگيري كاال در بندر شــهيد 
بهشتي چابهار آماده اســت، افزود: تمام تجهيزات 
بندر شهيد بهشتي چابهار براي كاالهاي ترانزیتي، 
كاالهاي صادراتي و كاالهــاي وارداتي به كار گرفته 
مي شوند. معاون سازمان بنادر و دریانوردي در پاسخ 
به این ســؤال كه باتوجه به احتمال توقف ارسال بار 
به سمت افغانستان و همچنين ورود مستمر كاالي 
اساسي به بندر شــهيد بهشــتي، آیا در این بندر با 
مشــکل محدودیت فضا براي نگهداري كاال مواجه 
خواهيم بود، می گوید: فعال مشکلي براي دپوي كاال 
در بندر شهيد بهشتي نداریم. بارانداز به اندازه كافي 
در این بندر وجــود دارد و جوابگوي دپو و نگهداري 
كاالي اساسي، ترانزیتي، صادراتي و وارداتي خواهد 
بود. همچنين مدیركل بنادر و دریانوردي سيستان 
و بلوچســتان از تردد دوباره كاميون هاي ترانزیتي 
بين ایران و افغانستان و ازسرگيري ترانزیت كاال به 
افغانستان از طریق بندر چابهار خبر داده است. بهروز 
آقایي با اشــاره به توقف چند روزه مبادالت تجاري 
ميان افغانستان و بندر چابهار به دليل مسائل مرتبط 
با طالبان، به تسنيم مي گوید: پایانه مرزي ميلك از 
24مرداد براي تردد كاميون حامل بار بازگشایي شده 
و با ميانگين تردد روزانه بين 100 تا 200دســتگاه 
كاميون از این گذرگاه مرزي، آمار كاالهاي رسوبي به 
مقصد افغانستان در بندر چابهار رقم قابل مالحظه اي 

نيست.

آشتي اجباري ايرانيان با كار 
آمارهاي رسمي از افزایش سهم كار از گذران وقت ایرانيان 

در سال 99 نسبت به سال هاي قبل حکایت دارد
در سایه تحوالت اقتصادي در 3سال اخير و تشدید فشارهاي معيشتي، سهم مدت زمان صرف شده براي كار در 

سياهه گذران وقت ایرانيان با افزایش مواجه شده است.
به گزارش همشهري، آمارهاي مربوط به سهم كار ایرانيان در سال گذشته نسبت به سال هاي قبل نشان مي  دهد 
كه در این سال، مردان ایراني نسبت به دوره هاي قبلي زمان بيشــتري صرف كار با مزد كرده اند و در عوض زمان 
كمتري به كار بدون مزد اختصاص داده  اند؛ اما همزمان زنان ایراني هم براي كار با مزد و هم براي كار بدون مزد زمان 

بيشتري نسبت به دوره هاي قبلي صرف كرده اند.

افزايش ساعات كار مردان و زنان
آمارهاي رسمي حاكي از این است كه در ســال 99 مردان ایراني در هر شبانه روز، 5.03 ســاعت به كار با مزد و 
1.12ساعت به كار بدون مزد )ارائه خدمات داخلي و مراقبتي به خانوار و خدمات به جامعه محلي و خانوارهاي دیگر( 
اختصاص داده  اند. همزمان در این سال زنان ایراني به طور ميانگين 0.72 ساعت براي كار با مزد و 5.43ساعت براي 
كار بدون مزد صرف كرده اند. بررسي وضعيت كار ایرانيان در سال1399 با سال1387 حاكي از این است كه زمان 
كار با مزد مردان ایراني در این دوره 0.74ساعت بيشتر شده و در مقابل 18ساعت از زمان كار بدون مزد آنها كاسته 
شده است. در مورد زنان نيز در این دوره زماني، ميزان زمان اختصاص یافته به كار با مزد  0.07ساعت افزایش پيدا 
كرده و سهم كار با مزد آنها نيز 0.35ساعت افزایش یافته است. كارشناسان مركز آمار ایران، سهم كار در گذران 
وقت ایران و برخي كشورهاي منطقه را بررســي كرده اند و براي رعایت طبقه بندي یکسان اطالعات، از آمارهاي 
سال 88– 87  استفاده كرده اند كه در آن از طبقه  بندي ایکاتوس 2005 استفاده شده است. این بررسي  ها وضعيت 
كار ایرانيان با كشورهاي دیگر در آن دوره زماني را نشان مي  دهد و با توجه به بهبود این شاخص در سال گذشته، 

مي توان انتظار داشت كه این نسبت  ها نيز تا حدودي اصالح شده باشد.

ايرانيان و كار بدون مزد براي خانواده
آمار گذران وقت جمعيت 15ساله و بيشتر در مناطق شهري عمان نتایج نشان مي دهد كه مردان عماني در یك 
شبانه روز 4.79ساعت صرف كار با مزد و 1.73ساعت صرف كار بدون مزد كرده اند و مقایسه آن با مدت زماني كه 
مردان شهري ایران در سال 88-87  به كار اختصاص داده  اند حاكي از این است كه مردان ایراني ساكن در نقاط 
شهري 0.5ساعت نسبت به مردان عمان كمتر كار مي كنند، همچنين 0.43ساعت زمان كمتري براي كار بدون مزد 
در یك شبانه روز صرف كرده اند. از سوي دیگر زنان 15ساله و بيشتر شهري در عمان در یك شبانه روز 1.72ساعت 
صرف كار با مزد و 4.38ساعت را صرف كار بدون مزد كرده اند كه مقایسه آن با كار زنان شهري ایران نشان مي دهد 
زنان ایراني 1.07ساعت زمان كمتري به كار با مزد و 0.7ساعت زمان بيشتري به كار بدون مزد در مقایسه با زنان 
عماني اختصاص مي  دهند. همچنين در ارمنستان كه داراي شــرایط مشابه با ایران است، مردان شهري در سال 
2008 در یك شبانه روز 4.95ساعت را صرف كار با مزد و 0.83ساعت را صرف كار بدون مزد كرده اند كه مقایسه 
آن با مردان ایراني نشان مي دهد مردان ایراني حدود 0.66ساعت زمان كمتري براي كار با مزد و 0.47ساعت زمان 
بيشتري صرف كار بدون مزد مي  كنند. زنان 15ساله و بيشتر شهري در ارمنستان نيز در یك شبانه روز 1.6ساعت 
را صرف كار با مزد و 4.88ساعت را صرف كار بدون مزد كرده اند. مقایسه كار زنان 2 كشور نشان مي  دهد كه زنان 
ارمنستان 0.95ساعت در یك شبانه روز بيشــتر از زنان ایراني كار با مزد مي كنند ولي زنان ایراني نسبت به زنان 
ارمنستان 0.2ساعت، زمان بيشتري براي كارهاي بدون مزد )ارائه خدمات داخلي و مراقبتي به خانوار و خدمات به 

جامعه محلي و خانوارهاي دیگر( اختصاص مي دهند.

سهم پايين كار با مزد ايرانيان در مقايسه با كشورهاي توسعه  يافته
تركيه نيز از كشورهایي است كه نتایج آمارگيري طرح گذران وقت آنها در سطح كل كشور براي جمعيت 15ساله 
و بيشتر با طبقه بندي شبيه ایران انجام شده است. بررسي آمار گذران وقت این كشور نسبتا توسعه یافته در سال 
2015نشان مي دهد كه در این سال، مردان تركيه 5.15ساعت را صرف كار با مزد و 0.86ساعت را صرف كار بدون 
مزد كرده اند. مقایسه این آمارها بين مردان ایران و كشور تركيه نشــان مي دهد در سال 2015– 2014 مردان 
ایراني ساكن در مناطق شهري 5ساعت صرف كار با مزد و 1.22ســاعت را در یك شبانه روز صرف كار بدون مزد 
كرده اند. زنان ترك در یك شبانه روز 2.18ساعت كار با مزد و 4.6ســاعت را صرف كار بدون مزد كرده اند، زنان 
ایراني در مقایسه با زنان تركيه 1.5ساعت كار با مزد كمتري و 0.87ســاعت زمان بيشتري به  كار بدون مزد در 
یك شبانه روز اختصاص مي دهند. همچنين مقایسه سهم كار از گذران وقت ایرانيان با كشور چين، به عنوان یك 
كشور توسعه یافته حاكي از این است كه در سال 2008 مردان 15ســاله و بيشتر چيني 2./6ساعت كار با مزد و 
1/5ساعت را صرف كار بدون مزد كرده اند، كه در مقایسه با مردان شهري ایران در این بازه زماني 1.73ساعت در 
یك شبانه روز زمان بيشتري به كار بامزد و 0.2ساعت زماني بيشتري صرف كار بدون مزد مي  كنند. در این سال 
زنان چيني 4.4ساعت را صرف كار با مزد و 3.88ساعت را صرف كار بدون مزد براي ارائه خدمات داخلي و مراقبتي 
براي خانوار خود و همچنين ارائه خدمت به جامعه محلي و خانوارهاي دیگر كرده اند، درحالي كه زنان ایراني نسبت 
به زنان چيني بيش از 3ساعت در روز كار با مزد كمتري دارند و 1.2ساعت زمان بيشتري براي كار بدون مزد در 

یك شبانه روز اختصاص مي دهند.

حجت ميان آبادي
عضو هيأت علمي گروه مهندسي و مدیریت آب دانشگاه تربيت مدرس
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 پرســه دالر در محدود 26هزار تومان 
و تداوم كاهش شــدید عرضه خودرو به 
بازار زمينه رشد قيمت ها در بازار بي رونق 
خودروهاي داخلي و وارداتي را فراهم كرد. این شرایط 
موجب ورود پراید 111به مــرز 150ميليون تومان و 
رســيدن قيمت پژو 206تيپ 2 به 248ميليون تومان 
شــد، قيمت خودروهاي خارجي نيــز 10تا 40درصد 

افزایش یافت.
به گزارش همشهري، سير صعودي قيمت خودروهاي 
داخلي، مونتــاژي و وارداتي كه در یك ماه گذشــته با 
نوســان نرخ ارز و برخي تحوالت سياسي آغاز شده بود 
با وجود تعطيالت یك هفته اي بــازار خودرو همچنان 
ادامه دارد. مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري از 
رشد 5 تا 20ميليون توماني قيمت خودروهاي داخلي 
حکایت دارد. به گفته كارشناسان صنعت خودرو و فعاالن 
صنفي، نرخ اغلب خودروهاي پرتيراژ داخلي و خارجي 
با قيمت هایي عرضه مي شود كه تا كنون در بازار خودرو 
بي سابقه بوده اســت. افزایش قيمت همه خودروهاي 
خانواده پراید و پژو در شرایطي است كه سير صعودي 
قيمت ها در بــازار خودروهاي مونتــاژي و وارداتي نيز 
همچنان ادامه دارد. اگرچه نرخ ارز متهم اصلي افزایش 
اخير قيمت خودرو اســت اما برخي فعــاالن صنفي، 
انتظارات تورمي، چشم انداز مبهم تحوالت سياسي در 
افغانستان، تغيير دولت، تداوم ممنوعيت واردات و افت 
شدید عرضه خودروهاي داخلي را از دیگر عوامل مؤثر 
در ركوردشکني اخير قيمت خودروها در حاشيه بازار 

قلمداد مي كنند.

ركوردشكني قيمت انواع پرايد 
گزارش ميداني خبرنگاران همشــهري از قيمت انواع 
خودروهاي پرتيراژ داخلي در آگهي هاي فروش فضاي 
مجازي در 10روز گذشــته بيانگر تداوم سير صعودي 
قيمت برخــي خودروهــا و یا باال مانــدن قيمت بقيه 
خودروهایي است كه تا هفته گذشته افزایش 5تا بيش از 
20ميليون توماني را تجربه كرده بود. این افزایش قيمت 
در خودروهاي مونتاژي و وارداتي به دليل تأثيرپذیري 
بيشتر از نرخ ارز و كاهش شدید عرضه به مراتب بيش از 
خودروهاي پرتيراژ داخلي بوده است. در خانواده پراید 
قيمت پراید 111سفيد با افزایش 4تا 5ميليون توماني 
به 150ميليون تومان رســيد. همچنين قيمت پراید 
131به 137ميليون رسيد، نرخ پراید 151 پالس مدل 
1400 از 160 ميليون تومان فراتر رفت و نرخ معمولي 
این خودرو به 154ميليون تومان رسيد. عالوه بر پراید، 
قيمت سایر محصوالت خانواده سایپا نيز سير صعودي 
داشت به نحوي كه قيمت ساینا EX مدل 1400فول به 
161ميليون، ساینا پالس دنده اي به 179ميليون، ساینا 
s دنده اي به 177ميليون، تيبا معمولي به 149ميليون، 
تيبا 2به 160ميليون، تيبا 2پالس و كوئيك دنده اي به 
172ميليون، كوئيك اتوماتيك پالس به 230ميليون، 
كویيك دنــده اي Rبه 174ميليون، تيبــا صندوقدار 
پالس به 161ميليون، وانت زامياد به 260، وانت زامياد 
دوگانه سوز به 266و وانت زامياد دیزل به 322ميليون 
تومان رســيد. در بازار خودروهاي مونتاژي سایپا نيز 
قيمت آریو 1600اتوماتيك بــه 400ميليون، چانگان 
CS35به 500ميليون، كيا سراتو 2000به 905ميليون، 
سيتروئن C3به 895ميليون، شاهين Gبه 375ميليون، 
رنو ساندرو اســتپ  وي اتوماتيك به  530و رنو ساندرو 

اتوماتيك به 472ميليون تومان رسيد.

پژو 206در مرز 250ميليون 
عالوه بــر افزایش قيمت محصوالت ســایپا نــرخ انواع 
خودروهــاي توليد و مونتاژ داخلي ایــران خودرو نيز در 
2 هفته اخير سير صعودي داشــته به نحوي كه نرخ پژو 

206تيپ 2 مدل 1400طي چند روز گذشته با افزایش 
20ميليون توماني از 227ميليون به 248ميليون تومان 
افزایش یافته است. همچنين قيمت پژو 206 تيپ 5 مدل 
1399 به 295 ميليون، پژو SD 206 مدل 1400 به 303 
ميليون تومان ، قيمت پژو 207 دنده اي مدل 1400 و 207 
اتوماتيك مدل پانوراما 1400 با رشــد 5ميليون توماني 
به ترتيب به 365و 426ميليون تومان و پژو 207اتوماتيك 
به 419ميليون تومان افزایش یافت. همچنين ســمند 
EF7مدل 1400به قيمت 274ميليون، دنا پالس )تيپ 
یك مدل EF7-1400( به 370ميليون، سمند LXبه 
246ميليون، ســمند EF7 دوگانه سوز به 289ميليون، 
سمند ســورن ELX به 265ميليون، دنا )تيپ یك( به 
322ميليون، دنا پالس دنده اي توربو به 423ميليون، دنا 
پالس اتوماتيك توربو به 469ميليون، پژو GLX 405به 
227ميليون، پژو GLX 405دوگانه سوز به 230ميليون، 
پژو SLX 405به 263ميليون، پژو پارس به 271ميليون، 
پژو پارس دوگانه سوز به 292ميليون، پژو پارس LXبه 
305ميليون، پژو پارس اتوماتيــك به 384ميليون، پژو 
207دنده  اي به 343و پژو 207صندوقداربه 404ميليون 
تومان رســيد. در بازار خودروهاي مونتاژي ایران خودرو 
نيز قيمت پژو 2008به 970ميليــون، پژو 508به یك 
ميليارد و 220ميليون، دانگ فنگ H30به 375ميليون، 
رنو تندر E2به 360ميليون، رنــو تندر پالس دنده اي به 
380ميليون، رنو تندر پالس اتوماتيك به 487ميليون، 
هایما اس 5توربو )S5( به 650ميليون، هایما اس 7توربوی 
)S7( به 750و نوع پالس این خودرو به 755ميليون، رنو 
كپچر به 950ميليون و سوزوكي ویتارا اتوماتيك به یك 

ميليارد و 220ميليون افزایش یافت.

گراني تازه خودروهاي ميلياردي 
در بازار خودروهاي خارجي نيز افزایش نرخ ارز و كاهش 
شــدید عرضه این خودروها به دليل تداوم ممنوعيت 
واردات زمينه رشد قيمت خودروهاي كاركرده و معدود 
صفر كيلومتري هاي مدل 2017در بازار را فراهم كرده 
است. افزایش قيمتي كه موجب رشد تقاضاي دالل ها 
براي خرید اینگونــه خودروها در بازار ســوت و كور و 

بي مشتري خودرو شده است. 
دبير انجمن واردكنندگان خودرو با بيان اینکه قيمت 
خودروهاي خارجي بين 10 تا 40 درصد گران شده و 
پيش بيني مي شود این افزایش قيمت خودرو در هفته 
اول شهریور تداوم داشته باشــد، گفت: سير صعودي 
قيمت خــودرو به خصوص خودروهــاي پرمصرف كه 
تقاضاي بيشتري در بازار براي آنها وجود دارد همچنان 
ادامه دارد و احتماال خودرو ارزان نخواهد شــد. مهدي 
دادفر با اشاره به اینکه به دليل كاهش عرضه خودرو به 

بازار و همچنين افزایش قيمت دالر احتماال همچنان 
قيمت خودرو افزایشي باشد، افزود: در بازار خودروهاي 
خارجي به دليل افزایش نرخ دالر و تحوالت سياســي 
اخير در منطقه شاهد افزایش قيمت ها براي خودروهایي 
هســتيم كه اغلب كاركرده اســت و این رشد قيمت 
در برخــي خودروهــاي وارداتي صفــر كيلومتر مدل 
2017به مراتب بيشتر از خودروهاي كاركرده و دست 
دوم بوده اســت. او افزود: تجربه نشان داده متأسفانه با 
افزایش قيمت ها مردم بيشتر براي خرید خودرو هجوم 

مي برند.

تابلوي جديد قيمت خودروهاي خارجي
 گزارش ميداني همشهري از قيمت خودروهاي خارجي 
در آگهي هاي فروش فضاي مجازي نيز حاكي اســت 
نرخ هيونداي سانتافه ix45، 4سيلندر دو دیفرانسيل 
به 2ميليــارد و 100ميليون، آزرا گرنجور 4ســيلندر 
به 2ميليــارد و 380ميليون، هيونــداي النترا به یك 
ميليارد و 350ميليون، هيونداي توسانix35، 2 ليتر 
2دیفرانسيل به یك ميليارد و 750ميليون، هيونداي 
i20به 780ميليون، هيونداي اكسنت به 740ميليون، 
هيونداي ســوناتا هيبرید، تيــپ GLS Plus(3(به 
 ،ix45 یك ميليارد و 800ميليون، هيونداي ســانتافه
4سيلندر 2 دیفرانســيل به 2ميليارد و 450ميليون، 
هيونداي النترا مونتاژي به یك ميليارد و 200ميليون، 
هيونداي سوناتا هيبرید، تيپ GLS(2( به یك ميليارد 
و 750ميليــون، هيونــداي توســان ix35، 2 ليتر 2 
 XC90 دیفرانسيل به یك ميليارد و 850ميليون، ولوو
اینسکریپشن به 7ميليارد و 100ميليون، نيسان جوك 
به 940ميليون، نيسان جوك اسپرت به یك ميليارد و 
380ميليون، نيســان جوك پالتينيوم به یك ميليارد 
و 180ميليون، بي ام سري 5سدان 530i به 5ميليارد 
و 380ميليــون، بي ام و ســري 7730Li به 8ميليارد 
و 500ميليون، بــي ام و X1مدل 25I بــه 2ميليارد 
و900ميليون، بي  ام و 28X4به 5ميليارد و بي ام و سري 
7730Li به 7ميليارد و 300ميليــون تومان افزایش 
یافت. همچنين قيمت تویوتا CH-R تمام چرخ محرك 
به 2ميليارد و 250ميليون، تویوتا راوفور 2 دیفرانسيل 
 C عمان به 2ميليارد و 700ميليون، تویوتا پریوس تيپ
به یك ميليارد و 100ميليون، تویوتا CH-R هيبرید به 
2 ميليارد و 250ميليون، رنو تاليسمان به یك ميليارد 
و 690ميليون، رنو كولئوس به 2ميليارد و 300ميليون، 
رنو داستر SE 2 دیفرانسيل به 930ميليون، تيولي سان 
یانگ به یك ميليارد، نيو كوراندو پرميوم پالس سانگ 
یانگ به یك ميليارد و 400ميليون و ركستون G4سانگ 

یانگ به 2ميليارد و 480ميليون تومان رسيد.

 از هفته پيش و همزمان با تعطيالت 
6روزه به دليل شــيوع كرونــا و بروز 
برخي وقایع سياســي، بازار دارایي ها 
با تحوالت مختلفي مواجه شدند به طوري كه قيمت 
دالر وارد كانال 27هزار تومان شــد و شاخص بورس 
هم به مــرز مقاومت یك ميليــون و 500هزار واحد 
رسيد، به نظر مي رســد درصورت رشد بيشتر قيمت 
دالر تحت تأثير تحوالت سياســي در روز هاي آینده، 
بازارهاي دارایي بيشــتر از گذشــته تحت تأثير قرار 

گيرند.
به گزارش همشهري، به موازات شيوع موج پنجم كرونا 
كه به تعطيلي 6روزه منجر شد، تحوالت سياسي هم 
شدت گرفت و این تحوالت، بازارهاي دارایي، به ویژه 
بازارهاي طال و ارز را به سرعت تحت تأثير قرار داد. از 
ابتداي هفته قبل پس از تســلط طالبان بر هرات در 
افغانستان شيب قيمت دالر صعودي شد و این روند 
صعودي با تشــدید تحوالت در افغانستان در هفته 
گذشته بيشتر هم شــد. بازار ارز هرات در طول چند 
سال گذشــته به ویژه با اعمال تحریم ها به یك بازار 
منطقه اي مهم براي ایران تبدیل شده بود و بخشي از 
ارز ورودي به بازار هاي مشهد و تهران از طریق هرات 
تامين مي شد اما با بسته شدن این بازار پس از تسلط 
طالبان، جریان ورود ارز به ایــران با محدودیت هاي 
تازه اي مواجه شد و این موضوع به افزایش قيمت ارز 
درهفته گذشته منجر شد. این اما همه ماجرا نبود و 
رویداد هاي دیگر سياســي نيز در زمان تعطيالت بر 

قيمت طال و ارز تأثير داشت.
توجه بازار به تحوالت سياسی همچنان وجود دارد. روز 
گذشته نيز رابرت مالي، نماینده ویژه دولت بایدن در 
امور ایران مدعي شد: تهران همکاري الزم براي احياي 
برجام را ندارد و سؤال بزرگي درباره آینده وجود دارد 
و برنامه هایــي مانند توافق كامــاًل جداگانه  و اعمال 
تدابير تنبيهي مدنظر اســت. مقامات ایران اما هنوز 
اظهارنظري در این باره نکرده اند اما از البه الي سخنان 
مسئوالن پيداست كه احتماال مذاكرات هسته اي در 
وین با چالش هاي تازه اي مواجه شده كه احياي برجام 
را با خطر مواجه مي كند. به باور كارشناسان با ادامه 
تحریم ها احتماال محدودیت منابع ارزي ایران بيشتر 
مي شــود و این موضوع مي تواند به افزایش انتظارات 
تورمي در بازار ارز منجر شود. همه این تحوالت ظرف 
یك هفته گذشــته به تحوالت تــازه اي در بازارهاي 

دارایي منجر شد.

رشد قيمت طال و ارز
از روز شنبه همزمان با تحوالت سياسي در افغانستان 
قيمت دالر شروع به رشد كرد و ظرف چند روز قيمت 
دالر به 26هزارو500تومان رسيد. این روند صعودي 
در هفته گذشته هم ادامه یافت و موجب شد قيمت 

هر دالر آمریــکا بار دیگر وارد كانــال 27هزار تومان 
شود. ظرف دو روز گذشــته نيز ابراز تردید مقامات 
آمریکایي در مورد احياي برجام بر ســرعت رشــد 
قيمت ها در بازار ارز اضافه كرد و منجر شد قيمت هر 
دالر آمریکا به سرعت تا محدوده 27هزارو 500تومان 
رشد كند. به دنبال رشد قيمت هر دالر آمریکا، قيمت 
طال نيز كه متاثر از قيمت ارز اســت با افزایش مواجه 
شــد و قيمت هر گرم طالي 18عيار به یك ميليون و 
161هزارو500تومان رســيد. فقط در مبادالت روز 
گذشته قيمت هر گرم طالی 18عيار 1.6درصد رشد 
كرد. قيمت هر سکه طرح جدید نيز از مرز 12ميليون 
تومان عبور كــرد و در پایان دادو ســتد هاي دیروز 
با 175هــزار تومان افزایش به قيمــت 12ميليون و 
74هزار تومان دادوســتد شــد. قيمت ربع سکه هم 
دیروز با 3درصد افزایش مواجه شــد و به 3ميليون و 
925هزار تومان رسيد. به زعم كارشناسان اگر تحوالت 
سياسي مطابق روز هاي گذشته به سمت تنش هاي 
بيشتر حركت كند این احتمال كه قيمت دالر ظرف 
هفته جاري دوباره با رشــد مواجه شود وجود دارد و 
با افزایش قيمت دالر قيمت سایر دارایي ها هم رشد 
خواهد كرد. محمد خبري زاد كارشناس بازار هاي مالي 
درباره آینده قيمت دالر گفت: پيش بيني این است كه 
ميانگين قيمت دالر در بازار آزاد مابين 28تا32هزار 

تومان باشد.

بورس به خط مقاومت رسيد
تحوالت در بازارهاي دارایي در روزهاي تعطيل فقط 
مختص بازار طال و ارز نبود. شاخص بورس نيز كه تأثير 
زیادي از قيمت ارز مي پذیرد همزمان با رشد قيمت 
ارز، از اوایل هفته قبل با رشد مواجه شد و تا قبل از آغاز 
تعطيالت به محدوده یك ميليــون و500 هزار واحد 
رسيد. از نظر تکنيکي محدوده یك ميليون و540هزار 
واحد، مرز مقاومت براي شــاخص محسوب مي شود 
و چنانچه شاخص بورس بتواند از این مرز عبور كند 
احتمال رشد بيشــتر شــاخص وجود دارد. به زعم 
كارشناســان چنانچه روند رو به رشد قيمت دالر كه 
تأثير زیادي بر شاخص هاي بورس دارد، در روزهاي 
آینده ادامه یابد احتماال شاخص بورس نيز از محدوده 
مقاومت یك ميليون و 540هــزار واحد عبور خواهد 
كرد. اميرعلي اميرباقري، كارشــناس بازار ســرمایه 
در این باره گفت: در شــرایط حاضر، به خاطر فشار بر 
قيمت دالر، بدبيني موجود نسبت به نتيجه مذاكرات 
هسته اي و چشــم انداز تورمي، حجم تقاضا در بازار 
سهام افزایش یافته اســت و این موضوع مي تواند به 

رشد شاخص ها منجر شود.
به گفته او با افزایش قيمت ارز فروش شركت ها و درآمد 
اسمي آنها افزایش مي یابد و این موضوع مي تواند به 

رشد بورس منجر شود.

گزارش ميداني همشهري از ثبت قيمت 150ميليون تومان براي پراید 111، عبور پژو 206تيپ 2 از مرز 
248ميليون تومان و گراني 10تا 40درصدي خودروهاي خارجي حکایت دارد

  شاخص كل بورس تهران به محدوده مقاومت یك ميليون و 540هزار واحد 
نزدیك شد

  قيمت هر دالر آمریکا به 27هزارو 500تومان رسيد
  قيمت سکه از 12ميليون تومان عبور كرد

بازارهاي دارايي تحت تأثير هرات و وينسبقت پرايد و پژو از ركوردهاي تاريخي  ميادین

كاهش دوباره قيمت ميوه در ميادين 
تهران

قيمت برخي ميوه ها و محصوالت فرنگي در ميادین ميوه و تره بار 
كاهش یافت. به گزارش همشهري، با شروع ماه محرم و همزمان 
با آخرین هفته مردادماه قيمت بسياري از محصوالت عرضه شده 
در ميادین ميوه و تره بار شهرداري تهران باز هم پایين  آمد و برخي 
ميوه ها ازجمله توت فرنگي، انگور، موز نسبت به هفته پيش از آن 
ارزان تر شدند. براساس تازه ترین نرخ نامه سازمان ميادین، قيمت 
8قلم ميوه و 4قلم محصول فرنگــي در ميادین ميوه و تره بار بين 
300 تا 3هزار تومان كاهش پيدا كرده كه در این ميان توت فرنگي 
با 3هزار تومان تغيير قيمت، بيشترین كاهش را داشته است. هفته 
گذشته نيز در همين ســتون از كاهش قيمت 18محصول عرضه 
شــده در غرفه هاي ميوه و تره بار ميادین خبر دادیم كه بسياري 
از ميوه هاي تابستانه را شامل مي شــد. قيمت بسيار باالي ميوه 
در بهار و تابستان امسال، سهم بســياري از اقالم ميوه را در سبد 
خرید مردم كاهش داد و به گفته فروشندگان و مسئوالن صنفي، 
ميزان خرید و سرانه مصرف ميوه در مقایسه با سال هاي قبل پایين 
آمد. در مغازه هاي ميوه فروشــي سطح شهر هنوز هم برخي اقالم 
ميوه هاي تابستانه مثل گالبي، هلو و انواع آلو با قيمت هایي نزدیك 
یا حتي بيش از هركيلو 50 هزار تومان به فروش مي رسد. در ميان 
محصوالت ســبزي و صيفي هم قيمت هویج كه از ابتداي امسال 
روند افزایشــي داشــت، با اوجگيري پيك پنجم كرونا و افزایش 
مصرف این محصــول، به 35هزار تومان رســيد و حتي رقم هاي 
باالتر از 40هزار تومان هم گزارش شد. علت این قيمت باال افزایش 
شدید تقاضا به دليل سودمندي آب هویج در روند بهبودي كرونا 
از یك سو و كاهش توليد آن از سوي دیگر اعالم شده درحالي كه 
طي هفته گذشته ویدئوهایي در شبکه هاي اجتماعي به اشتراك 
گذاشته شد كه نشان مي داد محصول هویج به فروش نرفته براي 
جلوگيري از افت قيمت، معدوم مي شود. قيمت هویج در ميادین از 
ابتداي مردادماه تغييري نداشته و همچنان مانند 2هفته گذشته 
قيمت 12.800تومان براي این محصول در نرخنامه درج شــده 
است. پيش  بيني مسئوالن صنفي حاكي از آن بود كه قيمت ميوه با 
آغاز  ماه محرم و كاهش نسبي تقاضا، افتي در حد 30درصد خواهد 
داشــت. در مغازه ها تغييرات قيمت چنداني مشاهده نشد اما در 
ميادین قيمت  ميوه ها نزولي بود. هم اكنون تمشــك و شاتوت با 
39هزار تومان قيمت در هر كيلوگرم گران ترین و هندوانه با قيمت 
هر كيلوگرم 3.600تومان ارزان ترین ميوه هــاي ميادین ميوه و 
تره بار تهران هســتند. همچنين 23قلم ميوه در این مراكز خرید 

قيمتي زیر 20هزار تومان دارند.
 

اقالم كاهش قيمت يافته در هفته گذشته

ميزان كاهش قيمت - نام محصول
هر كيلوگرم به تومان

قيمت - هر كيلوگرم 
به تومان

۱۷۰۰۱۷.2۰۰ انگور بي دانه

۱.۰۰۰۱3.9۰۰انگور عسگري

3.۰۰۰23.۰۰۰توت فرنگي

3۰۰۷.6۰۰خربزه مشهدي

3۰۰۱2.6۰۰سيب گالب 

3۰۰۱2.6۰۰سيب دورنگ

۱.4۰۰22.5۰۰موز 

8۰۰۱۷.۱۰۰هلو انجيري

۱.۰۰۰۱2.۰۰۰فلفل شيرين سوزني

۱.۰۰۰6.۰۰۰فلفل ريز كبابي

8.۰۰۱۱.5۰۰گوجه گيالسي

۷۰۰۱۰.5۰۰لوبياسبز

دالر

مطابق گزارش پژوهشــکده پولــي و بانکي روند 
توليدات صنعتي در تير ماه امسال با افت محسوسي 
مواجــه شــده و از 7.7درصــد بــه 
2.5درصــد رســيده كــه كمترین 
نرخ رشــد در یك ســال اخير است. 
گزارش هاي موجود نشان مي دهد بخش عمده این 
افت توليد ناشي از قطع برق صنایع فوالد و سيمان 
بوده كه به افت شــدید توليد در این صنایع منجر 

شده است.
به گزارش همشهري، كارخانه ها و صنایع توليدي 
ایران، امروز با ریســك هاي مختلفــي مواجهند؛ 
از یك طرف فعاليت دولت ســيزدهم آغاز شــده 
و شــركت ها هنوز به طور دقيــق نمي دانند دولت 
جدید چه سياســت هایي را در حوزه اقتصاد دنبال 
خواهدكرد و از طرف دیگر ابهام هاي زیادي در مورد 
احياي برجام وجود دارد. به همه اینها باید آغاز موج 
پنجم كرونا را هم اضافه كرد كــه به كاهش تقاضا 
منجر مي شود. با اســتناد به این ریسك ها بسياري 
از اقتصاددانان معتقدند حجم نااطميناني ها نسبت 
به فعاليت هاي اقتصادي در چند ماه گذشته افزایش 
یافته است و این موضوع مي تواند حتي در ماه هاي 
آینده فعاليت هاي توليدي را بيشــتر از گذشــته 

تحت تأثير قرار دهد. 
در چنين شــرایطي از خرداد ماه امســال به دليل 
كمبود برق و افزایش خاموشي ها مشکالت تازه اي 
بر ســر فعاليت برخي صنایع به وجود آمد و دولت 

برق صنایع فوالدســازي و ســيمان را قطع كرد و 
همين عامــل، آنطور كه تازه تریــن گزارش بازوي 
پژوهشي بانك مركزي نشان مي دهد، اثر خود را بر 
روند توليد كارخانه هاي صنعتي در تيرماه بر جاي 

گذاشته است.

قطع برق و افت توليد تير ماه
آن طور كه پژوهشکده پولي و بانکي گزارش كرده 
است روند توليد كارخانه هاي صنعتي ایران مطابق 
شــاخص توليدات صنعتي در تيرماه امسال با افت 
زیادي مواجه شــده، بخش عمده ایــن افت توليد 
ناشي از كاهش توليد گروه فلزات اساسي و كاني هاي 
غيرفلزي یعني توليدكننده هاي فوالد و ســيمان 

بوده است.
از خرداد امســال به دنبال كمبود بــرق و افزایش 
خاموشي ها دولت برق برخي صنایع ازجمله فوالد 
و سيمان را قطع كرد و این روند در تير ماه هم ادامه 
یافت و به افت شدید توليد در این كارخانه ها منجر 
شد. آمار توليد شــركت هاي بورس نشان مي دهد 
ميزان توليــد دو گروه فلزات اساســي و كاني هاي 
غيرفلزي در تيرماه امسال به ترتيب 2.6و 2.7درصد 
افت كرده كه نسبت به ماه هاي گذشته افت زیادي 
نشان مي دهد و همين عامل به دليلي براي كاهش 
توليــدات صنعتي در تير ماه منجر شــده اســت،  
به طوري كه طبق آمار ميــزان توليدات صنعتي در 
تير ماه امسال تحت تأثير افت توليد دراین كارخانه ها 

از 7.7درصد در خرداد ماه به 2.5درصد رسيده است.
این افت توليد در شرایطي اتفاق افتاد كه در ماه هاي 
گذشــته اميدواري براي افزایش توليدات صنعتي 
ایران بعــد از اعمال تحریم ها در ســال97 افزایش 
یافته بود اما قطع برق دوباره به توقف روند رو به رشد 

توليد منجر شد.
طبق آمارهاي موجود، ميزان توليدات صنعتي ایران 
بعد از اعمال دور جدیــد تحریم هاي بين المللي در 
سال1397 شــروع به نزول كرد و این نزول شدید 
تا فصل ســوم1398 ادامه داشت. اما بعد از كاهش 
شــدید توليد، از فصل چهــارم1398 روند توليد 
كارخانه ها آرام آرام شروع به رشد كرد و این رشد تا 
پایان سال1399 ادامه داشت و در انتهاي سال قبل 

به 5.4درصد رسيد.
درسال جاري نيز روند رو به رشد توليد ادامه داشت 
و در اردیبهشــت به 6.8درصــد و درخرداد ماه به 
7.7درصد رسيد اما این روند رو به رشد در تير ماه با 
قطع برق صنایع دوباره با افت مواجه شد و چشم انداز 
مبهمي را براي رشــد توليــدات صنعتي به وجود 
آورد. آمار ها همچنين نشــان مي دهد سطح توليد 
در تير ماه امســال 2.7درصد كمتر از تير ماه1397 
یعني ماه هاي آغازین اعمــال تحریم ها عليه ایران 

بوده است.

افت توليد شركت هاي صادراتي
اطالعات پژوهشکده پولي و بانکي همچنين نشان 

مي دهد در كنار توليد كننده هاي فوالد و ســيمان 
كه به دليل قطع برق توليدشــان كاهش پيدا كرده 
است روند توليد شــركت هاي صادرات محور هم 
كه از چند ماه پيش شروع شــده بود ادامه یافت و 
حتي در چند ماه گذشــته این روند نزولي توليد در 
شــركت هاي صادرات محور به دالیل نامشخصي 
تشدید شده درحالي كه شركت هاي صادرات محور 
یکي از محرك هاي اصلي رشد توليد در سال 98 تا 

آبان سال قبل بودند. 
 در واقــع روند رو به رشــد توليد در شــركت هاي
صادرات محور، از ابتداي سال1398 كه روند رو به 

رشــد توليد بعد از اعمال تحریم ها در سال97 آغاز 
شده بود، هميشه بيشتر از شركت هاي غيرصادراتي 
بود و این شركت ها خود محرك اصلي افزایش رشد 
توليدات صنعتي در دو ســال گذشــته بوده اند اما 
از آبان ماه پارســال برخالف قبل، روند رشد توليد 
صنایع صادارات محور شــروع بــه كاهش كرد و از 
رشــد توليد صنایع غيرصادراتي هم پایين تر آمد. 
این اختــالف در روند رو به رشــد توليدات صنایع 
صادراتي با شركت هاي غيرصادراتي در 4 ماه ابتداي 
ســال جاري افزایش یافته و تير ماه امسال به منفي 

2.3درصد رسيده است.

قطع برق، توليد را در تيرماه زمين گير كرد
گزارش پژوهشکده پولي و بانکي از كاهش محسوس توليدات صنعتي در تير ماه به دليل بحران تامين برق خبر مي دهد

درصد رشد توليد صنايع در تيرماه امسال
 درصد تغيير نسبت به امسالدرصد تغيير نسبت به تير سال قبلنام صنعت
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۱۱.34۰.6 محصوالت فلزي

 طبق گزارش پژوهشكده وابسته به بانك مركزي، توليدكننده هاي فوالد و سيمان در تير ماه امسال
 به دليل قطع برق با افت شديد توليد مواجه شده اند.

انرژی

خودرو

 افزايش 50درصدي 
قيمت محصوالت سلولزي 

قيمت محصوالت سلولزي بدون وقفه در حال رشد است. 
تنها طي یك ماه گذشــته قيمت این محصوالت ازجمله 
دستمال كاغذي دســت كم 10درصد افزایش یافته است. 
همشهري در نيمه هاي تيرماه در همين ســتون از افزایش چراغ خاموش 
قيمت محصوالت ســلولزي خبر داد. افزایش 40درصــدي قيمت انواع 
محصوالت سلولزي از پوشك و پدهاي بهداشتي تا انواع دستمال  كاغذي 
از ابتداي سال در شرایطي رخ داد كه هيچ خبري نيز در این زمينه منتشر 
نشده بود و حاال بررسي قيمت ها در بازار نشان مي دهد این روند افزایشي 
همچنان ادامه دارد و بسياري از برندها قيمت هایشان را در همين یك ماه 
گذشــته حداقل 10درصد باال برده اند. با محاسبه رشــد پيشين، قيمت 
این محصوالت از ابتداي امســال 50درصد رشد نشــان مي دهد. قيمت 
15.300توماني دســتمال كاغذي ســافتلن )150برگ( در یك ماه اخير 
به 16.550تومان رســيده و برند پاپيا درحالي كه بســته هاي 200برگي 
آن تا  ماه گذشته 9هزار تومان قيمت داشــت، حاال بسته هاي 100برگي 
را 10.400تومان قيمت گذاري كرده اســت. شــکوه هم قيمت هر بسته 
150برگي را به 16.500رسانده و بسته هاي 100برگي دستمال كاغذي 
تنو هم از 7هزار تومان به 9هزار تومان افزایش قيمت داشــته اند. معدود 
برندهایي هم هســتند كه برخالف برندهاي نامدار، دست كم طي یك ماه 
اخير رشد قيمت نداشــته اند، هوبار ازجمله این برندهاست. درحال حاضر 
حدود قيمت بسته هاي 100برگي دستمال كاغذي روميزي 10هزار تومان و 
قيمت 150برگي ها  16.500تومان است. حدود قيمت دستمال كاغذي هاي 
اقتصادي كه در بســته بندي هاي نایلوني و در تعداد زیاد ارائه مي شــوند 
هم اكنون 75 تا 145هزار تومان براي بسته هاي 8 تا 10 عددي است كه هر 
بســته حدودا 7 تا 9 هزار تومان قيمت مي خورد. براي دستمال هاي رولي 
آشپزخانه بسته هاي دوقلو بين 23 تا 32هزار تومان متغير است كه ميانگين 
قيمت هر رول 14هزار تومان خواهد بود. دســتمال هاي رولي مناســب 
سرویس بهداشتي قيمتشــان تقریبا نصف دستمال هاي آشپزخانه است، 
بســته ها دوقلوي 3الیه از برند تنو 14هزار تومان قيمت خورده اند و بسته 
 24عددي برند پاپيا 148هزار تومان قيمت خورده است كه نشان مي دهد 
هر رول قيمتي حدودا 7هزار تومان دارد. قيمت محصوالت ســلولزي طي 
یك سال گذشته 2برابر شــده و دليل آن نيز از سوي توليدكنندگان رشد 
قيمت مواداوليه عنوان مي شود. توليد و مصرف محصوالت بهداشتي سلولزي 
ازجمله ماسك و انواع دستمال هاي پاك كننده در مدت زمان همه گيري 
كرونا در كشور افزایش یافت، همچنين به دليل رشد همزمان نرخ ارز، قيمت 
این محصوالت نيز رو به افزایش گذاشت و این افزایش همچنان ادامه دارد.
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عکس نوشت 

در سرزمین افغانستان همسايه غوغاست. بهت و 
حیرت از اتفاقاتي كه نه مي دانند آخرش كجاست و گزارش

نه مي دانند چگونه رخ داده. در خانه همسايه تصوير 
مردي است كه در حیاط كوچك پاي قفس پرنده اي كه از درخت 
آويز شده، نشسته و زندگي را از میله هاي يك قفس نگاه مي كند، 
تصوير زني است كه قفل خانه را انداخته و فرزندانش را در آغوش 
كشیده. در خانه همسايه گويي وحشت امان نمي دهد. ديوارها 
مأمن نیستند و جان پناهي نمانده است. در خانه همسايه درد 
اســت كه آدم ها را از جايي كه وطن مي خوانند يك بار ديگر به 
غربتي نامعلوم كشانده است. حديث غربت است و گويي بغض را 

نه در گلو كه در همه وجود آدمي حبس مي كند.

گاهي پدر شديم و پسر را گريستیم
گلویش را صاف مي كند. چه فایده كه بغض فروخورده امان نمي دهد و در 
ميان گفت وگو انگار اشك ها سرازیر و هق هق بلند مي شود. انگار60سال 
زندگي، سرد و گرم روزگار و جنگ براي این روزها آماده اش نکرده است. 
در یکي از روستاهاي سربيشه )خراسان جنوبي( در اتاق كوچکي مانده 
است، كيلومترها با او فاصله دارم و تنها مسير ارتباط مان یك خط تلفن 
است. اهل افغانستان است و توانسته پيش از تسلط كامل طالبان بر كابل 
از مرز ماهيرود وارد ایران شود و در خانه آشنایانش در ایران پناه گيرد؛ 
»ناچار شدیم كه آمدیم. پسرم را به خاطر بيماري از دست داده ام و جان 
دخترانش را بر داشتم و  آمدم تا از آنها محافظت كنم. عروسم آنجاست. 

زنم آنجاست. خواهرها و برادرانم آنجا هستند.«
نمي داند از این به بعد باید چه كند؛ »كار خطرناكي است كه با شما صحبت 
مي كنم. اگر بفهمند اینجا هستيم ما را بر مي گردانند. خانه و زندگي مان 

را گذاشتيم، خطر كردیم و با پاي پياده آمدیم، بي طياره و وسيله دیگري. 
از طالبان مي ترسم. همه مي ترسند.« صالح یکي دیگر از افغانستاني هایي 
است كه توانسته از مرز ميلك عبور كند و به زهك برسد. صالح مي گوید: 
»یك گروه 30نفره بودیم. من و یکي از دوستان مان توانستيم خودمان 
را به اینجا برسانيم. فکر مي كنم 28نفر دیگري كه در گروه ما بودند حاال 

در مركز پناهجویان ميلك هستند و از سرنوشت كسي اطالعي نداریم.«

به چه خشنود شويم؟ همه جا ويران است
صالح از مخالفان طالب ها بوده و فعاليت هاي آشکاري داشته است. فقط 
27سال دارد و فکر مي كند خروجش از افغانستان بهترین كار بود: »اگر 
مي ماندم نه رحمي به خودم مي شد نه خانواده ام. اگر قرار بود محکمه اي 
هم تشکيل شود حتما براي محکوم شدن بود نه تبرئه. از زندگي با طالب ها 
مي ترسم. خجالت نمي كشم بگویم مي ترسم. بستگان و دوستانم هم از 
روي محبت به ما جا و مکان دادند. آنها فکــر مي كنند باید مي ماندیم. 
كسي از وطن خودش، از خاك و دارایي و خانواده اش نمي گذرد. به این 
سادگي ها هم نيست اما ماندن به چه قيمتي؟«  دوست صالح اما نامش 
را نمي گوید. از چيزي مي ترسد كه معتقد اســت حتي در تصور ما هم 
نمي گنجد. »منتظر مي مانيم اوضاع كمي آرام شود و بعد به تركيه برویم. 
من درس و دانشگاهم را رها كردم و آمدم. باید بروم جایي كه بتوانم دوباره 
زندگي كنم. بعد تالش مي كنم همه خانواده و دوستانم را هم ببرم. درد 

بزرگي است.«

كز دست روزگار كه مردانه شد غزل 
در ميان افغانســتاني هایي كه به ایران پناه جسته اند، یك دختر جوان 
حاضر به گفت و گو مي شود. پيش از تصرف كامل والیت نيمروز توسط 
طالبان با كمــك عموهایش گریخته و با لباس مردانــه خود  را به خانه 
نامزدش در ایران رسانده است. قرار بود بعد از عروسي با جهازش بياید، 
اما دیگر براي این حرف ها دیر شده اســت. نام و سنش را نمي گوید، اما 

صدایش نشان مي دهد بيش از 20سال ندارد؛ »در ميان مردها جابه جا 
مي شدم. باید از منطقه اي كه دیوار داشــت رد مي شدیم. مي ترسيدم 
كسي دختر بودنم را بفهمد. قاچاقچيان دخترها را جابه جا نمي كنند، آنها 
فقط مردها را مسافت كوتاهي در مرز جابه جا مي كنند. مسئوليت زن ها 
را قبول نمي كنند. حاال فکر مي كنم جایم امن است، اما نگران خانواده ام 
هســتم. نامزدم مي گوید آنها را هم مي آوریم، اما نمي دانم چطور؟ قرار 
بود برادر هایم هم بيایند، اما نيامدند. نمي دانم زنده اند؟ در مرز دستگير 
شده اند؟ خدا مي داند.« اینجاي گفت و گو بغض او هم مي شکند. شبيه هر 
پناهجویي كه با او صحبت مي كنم. از سرنوشت نامعلومي كه كشورشان 

دارد، مي ترسند.
 اتفاقات آنقدر ســریع رقم خورده كه در خيالشان هم نمي گنجيد. بد و 
خوبش را هم نمي دانند. با وجود ســختگيري هایي كه در نواحي مرزي 
انجام شده و حتي در شرایطي كه مســئوالن هيچ اظهارنظر رسمي ای 
در این باره نمي كنند، اما خانه بســياري از اهالي مرزنشــين به محلي 
براي پذیرایي موقت از این پناهجویان تبدیل شــده است؛ به ویژه آنان 
كه وابستگي هاي خویشاوندي و قوميتي دارند. قائن، بجنورد، جيرفت، 
ورامين و بســياري از شــهرهاي دیگر هم مأمن پناهجویان هستند؛ 
آن هم در زماني كــه دولت تالش دارد ورود پناهجویان را ســاماندهي 
 كند و شهروندان ایراني خواهان باز شــدن مرز به نفع عبور پناهجویان 

همسایه هستند.

كاروان رودها، حیران كوهان و كوير
یکي از افغانستاني هاي ساكن جيرفت استان كرمان تأكيد مي كند كه 
اغلب مهاجران افغانستاني كه هم اكنون غيرقانوني وارد ایران مي شوند، 
ماندني نيستند و به تركيه مي روند. تعداد زیادي از آنان از مرز سيستان 
و بلوچستان و به صورت غيرقانوني آمدند و بقيه هم از مرزهاي دیگر. او 
كه نمي خواهد نامش منتشر شــود، ادامه مي دهد: »ما براي عده اي كه 
چند روز پيش آمده بودند غذا و كمي مایحتاج بردیم. این گروه رفتند، 

اما گروه هاي دیگر هر روز مي آیند. مجبورند بياینــد وگرنه راه قاچاق، 
سختي هاي زیادي دارد.« او كه خودش ســال ها در ایران زندگي كرده 
اســت، مي گوید: »زندگي در كمپ هاي مرزي سخت است و برخي هم 
به دليل نداشتن مدارك در این كمپ ها اســکان داده نمي شوند. به نظر 
مي رسد این شرایط تا اوضاع افغانستان آرام شود، ادامه دارد. نسل جدید 
حکومت طالبان را نمي خواهد.« او ادامه مي دهد: »من به عنوان یك افغان 
از شما تشکر مي كنم كه صداي افغانستاني ها هستيد كه در شرایط سختي 
قرار دارند. این مردم سختي زیادي را متحمل مي شوند. هرچه بگویم كم 
است. قاچاقچي اي كه این افراد را مي آورد فقط در فکر پول است و به فکر 
این نيست كه براي آنها مشکلي پيش نياید، آب و غذایي داشته باشند و 
به سالمت برسند.« او درباره شيوه قاچاق آدم در این مرز توضيح مي دهد: 
»15-14نفر را در یك پژو سوار مي كنند و نفري 100هزار تومان از آنها 
پول مي گيرند تا به جنوب كرمان برسانند. پناهجویان از كرمان به یزد، 
تهران و از تهران به ســمت تركيه مي روند. در داخل ایران بيش از یك 
ميليون تومان و از تهران بيش از 35-30ميليون تومان باید بدهند تا به 
وان تركيه برسند. آنجا هم كه دیگر براي قاچاق برها مهم نيست چه اتفاقي 
مي افتد. آنها هم كه در ایران بمانند خيلی وقت ها مي شوند كارگرهاي 
روزمزد، ببينيد مردم چه مي كشند كه فرار مي كنند. باور كنيد هر شب  

چندین  ماشين مي آیند.«

اتوبوس آمد و او رفت و از اين قصه و بعد
محمدحسين افشــار یکي از فعاالن اجتماعي است كه به پناهجویان 
افغانستاني قانوني جيرفت كمك مي كند. او مي گوید: »به طور مستمر 
به افغانستاني هاي ساكن كه به عنوان كارگر روزمزد و فصلي یا آن هایي 
كه با زنان ایرانــي ازدواج كردند و بچه هایشــان شناســنامه ندارند، 
كمك مي كنيم. در چند روز اخير با تحوالت افغانستان مهاجرت هاي 
غيرقانوني زیاد شد و شنيدیم گروه زیادي مهاجر غيرقانوني به منطقه 
آمده اند. ارتباط مســتقيمي با آنها نداریم، اما از طریق واســطه هایي 
برایشان غذا  تامين كردیم. این افراد غيرقانوني هستند و آماري از آنها 
نيست. هر شب در جيرفت چندین  ماشين قاچاق بر دیده مي شود كه 
صندلي عقب را برمي دارند و به همين دليل روي هم 15نفر را ســوار 
مي كنند.« او توضيح مي دهد كه قبال مهاجران غيرقانوني افراد مجرد 
بودند، اما در روزهاي اخير خانواده هم در بين این افراد دیده مي شود. در 
كمپ پناهجویان ميلك هم روال از همين قرار است. كمك هاي مردمي، 
هالل احمر و فعاالن اجتماعي با  هماهنگي نهادهاي مربوطه به حاضران 
در كمپ ها كمك مي كنند. مدیر یکي از مدارس هيرمند كه طي موج 
اول ورود پناهندگان در نيمه مرداد، كمپ پناهندگان افغانستاني بوده 
است هم توضيح مي دهد: »مردم هيرمند با عطوفتي كه داشتند براي 
كمك به این افراد دریغ نکردند. با وجود خشکســالي هاي چند ساله 
و مشــکل حقابه هيرمند اما مردم از نداشته هایشان هم بخشيدند. با 
وجود اینکه اشــرف غني، رئيس جمهور فراري افغانســتان چند وقت 
پيش گفته بود به ایــران آب نمي دهد )حقابه هيرمنــد( و مردم این 
منطقه به همين دليل مشکالت زیادي داشتند، اما آب معدني خریدند 
و به پناهندگان افغانســتاني كمك كردند.« رضا اربابي ادامه مي دهد: 
»افغانستاني ها از مهمان نوازي مردم هيرمند تشکر و تقدیر مي كنند. 
غذاي گرم و كمك هاي بسياري به ما رسيد. خيران پاي كار بودند و حاال 

هم شهرستان امن و امان است.«

و كسي گفت، چنین گفت: سفر سنگین است
اما در ميان همه افرادي كه از این روزها مي گویند، جواني 16ساله بهترین 
جمله ها را به زبان مي آورد. او خودش را به مشهد رسانده، نامش حسن و 
از قوم هزاره است؛ »مي دانيم اگر در خانه بمانيم جان مان در خطر است. 
اگر از خانه و وطن مان بيرون برویم همه ما را به چشم اضافي یا ترسو نگاه 
مي كنند، اما ترسو نيستيم كه اگر بودیم به صحرا نمي زدیم. روي 2پاي 
خودم به ایران آمدم. آمدم تا بتوانم فقط روي 2پاي خودم بایستم. شاید 
ما را برگردانند، اما دوباره از هميــن راه كه آمدم برمي گردم. روزي تمام 
جهان مي فهمد كساني كه آواره و بي خانه شدند، ترسو نبودند. جان آدمي 
عزیز اســت. جواني آدمي عزیز اســت. براي همه عزیز است. پشتون و 
افغان و هزاره و تاجيك ندارد. سایه جنگ یك سياهي بيش  نيست، یك 
هيوالست، دیو است. این دیو چندبار به خانه و جان مان بزند؟ این ترس 
نيست، این مرگ است. كاش همه بدانند.« حرف هایش من را یاد شعري 
از محمدكاظم كاظمي مي اندازد: »غروب در نفــس گرم جاده خواهم 
رفت. پياده آمده بودم، پياده خواهم رفت. طلسم غربتم امشب شکسته 
خواهد شد و سفره اي كه تهي بود، بسته خواهد شد، و در حوالي شب هاي 
عيد، همسایه! صداي گریه نخواهي شنيد، همســایه! همان غریبه كه 

قلّك نداشت، خواهد رفت و كودكي كه عروسك نداشت، خواهد رفت.«
ميان تيترها برگرفته از اشعار شاعران افغان است

اصرار بر قانون گريزي
عالوه بر دالیل و توجيه هــاي عجيبي مانند مالکيت 
زمين و ویال در شــمال، ســر زدن به خانواده، انجام 
كارهاي كشــاورزي، اداي نذر در شــمال و بسياري 
از مــوارد دیگر كه طي روزهاي اخير توســط برخي 
مسافران بيان مي شــد، روش هاي متفاوتي هم براي 
ورود به مازندران و گيالن به كار گرفته شد. از انتقال 
خودرو با یدك كش به شــمال و سفر به این استان با 
ناوگان حمل ونقل عمومي تا ســوار شدن در اتاق بار 
وانت ها و پنهان شــدن زیر چادر باربري و روش هاي 
عجيب دیگري كه عالوه بر عجيب بودن، این پرسش 
را هم ایجاد مي كــرد كه این همه اصــرار بر ورود به 
استان هاي شمالي و فرار از قانون از چه چيزي ریشه 

مي گيرد؟
در گيالن حدود نيمي از مســافران از مســير جاده 
قدیم رودبار به رســتم آباد و امامزاده هاشم و پس از 
گذراندن پليس راه سراوان به مقصد مورد نظرشان از 
شرق تا غرب گيالن رفتند. در مازندران نيز جاده هاي 
كوهستاني روســتایي محورهاي هراز و سوادكوه و 
حتي بعضي  از مسيرهایي كه طي برخي ماه هاي سال 
براي انتقال دام مورد استفاده دامداران قرار مي گيرد 

به محلي براي تردد قانون گریزان تبدیل شد. 
البته برخــي از بوميان نيز بدون توجــه به وضعيت 
كرونایي محل زندگي خود بــا اجاره دادن خودروي 
پالك بومي یا انتقال جابه جایي مسافران و همچنين 
نشان دادن راه هاي ميان بر سعي كردند از این معركه 

براي خود درآمدي كسب كنند.

ايست به مهمانان ناخوانده
هرچند تا ظهر روز یکشــنبه بســياري از مسافران 
توانســتند خود را به مازندران برســانند، اما از زمان 
اعمال ممنوعيت تردد، ده ها هزار خودرو نيز برگشت 

داده شدند.
محمود قاسم نژاد، جانشين ســتاد كروناي گيالن از 
بازگرداندن هزاران خودروي غيربومي به مبدا توسط 
نيروي انتظامي اســتان خبر مي دهد و مي گوید: با 
وجود مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا مبني بر مسدود 
شدن ورودي  اســتان ها، شــاهد حجم گسترده اي 
از مسافرت ها پيش از آغاز رســمي ممنوعيت تردد 
بودیم، اما با تالش مأموران راهور و نيروي انتظامي در 
ورودي هاي استان طي روزهاي تعطيل از ورود بيش 

از 20هزار خودرو به استان جلوگيري شد.
مبادي ورودي مازندران نيز براي بسياري از مسافران 
و پایتخت نشينان آخرین نقطه ســفر به شمال بود. 
سرهنگ هادي عبادي، سرپرست پليس راه مازندران 
به همشهري مي گوید: از زمان اعمال ممنوعيت تردد 
بيش از 12هزارو400خودرو از ورودي هاي مازندران 
به مبدأ بازگشت داده شدند و بيش از 6500خودرو نيز 
به دليل مقاومت براي ورود به استان عالوه بر اینکه از 
ورودشان به مازندران جلوگيري شد، مشمول جریمه 

یك ميليون توماني هم شدند.
وضعیت بحراني گیالن و مازندران

این ميزان از اصرار براي ســفر به شمال در شرایطي 
رقم خورد كه استان هاي شمالي در بدترین وضعيت 

كرونایي از ابتداي شــيوع این ویروس در ســال98 
تاكنــون قرار داشــتند و همچنان نيــز وضعيت در 
این خطه بحراني اســت. هر 17شهرستان گيالن در 
وضعيت قرمز كرونایي قرار دارند و به استناد آمارهاي 
دانشگاه علوم پزشــکي گيالن بيش از 2هزار نفر در 
بيمارستان هاي این استان بســتري هستند. تعداد 
باالي بيماران سبب شــد در این استان براي برپایي 

3بيمارستان صحرایي اقدام شود.
انــوش دهنادي مقدم، معاون درمان علوم پزشــکي 
گيالن به همشــهري مي گوید: اخيرا بيمارســتان 
صحرایي 60تختخوابي ارتش در حياط بيمارستان 
رازي ایجاد شده اســت درحالي كه پيش تر به دليل 

پر شــدن ظرفيت بيمارســتان ها، اورژانس سایت 
الكان رشت به طور اضطراري براي پذیرش بيماران 
كرونا مجهز شده بود. البته گيالن به تعداد بيشتري 
بيمارســتان  صحرایي نياز دارد. بيمارستان هاي این 
استان تکميل شــده و در حال برپایي 3بيمارستان 

صحرایي جدید در استان هستيم.
در مازندران نيز طبق آخرین آمارهاي سامانه ماسك 
وضعيت 20شهرستان از 22شهرستان قرمز است و 
براساس آمارهاي 2دانشگاه علوم پزشکي مازندران و 
بابل 3137 بيمار كرونایي در مراكز درماني این استان 
بستري هســتند كه 424 نفر از این تعداد در بخش 

مراقبت هاي ویژه تحت درمان قرار دارند.

شرایط كرونایي مازندران به مراتب بغرنج تر از گيالن 
و سایر استان هاســت. تعداد جان باختگان كرونایي 
مازندران فقط در مرداد تا ظهر جمعه گذشته به 996 
نفر رسيد كه 234 نفر بيشتر از مجموع قربانيان كرونا 
در این اســتان طي 4ماه ابتداي امسال است. سرریز 
ظرفيت بيمارستان هاي بابل سبب شد از 13مرداد در 
این شهر سالن ورزشي مخابرات به مركز 80تختخوابي 

بستري موقت بيماران كرونایي تبدیل شود.

پیش بیني روزهاي سخت براي شمال
آمارهاي كرونایي در استان هاي شمالي پس از چند 
هفته روند افزایشــي تقریبا به ثبات نسبي رسيده و 

حتي در روزهاي اخير نيز روندي كاهشي را در پيش 
گرفت. اما مسئوالن حوزه بهداشت و درمان و بسياري 
از پزشکان معتقدند طي روزهاي آتي احتماال یك بار 
دیگر این آمارها به دليل حضور پرتعداد و غيرمسئوالنه 

مسافران افزایشي مي شود.
قاسم اویس، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي 
مازندران به همشهري مي گوید: قرار بود این تعطيالت 
براي در خانه ماندن و كاهش ترددها باشد، اما براي 
خيلي ها به فرصت سفر تبدیل شد و متأسفانه با وجود 
سختگيري ها به هر شکلي خود را به شمال رساندند. 
با این وضعيت و با توجه به تجمعاتي كه طي روزهاي 
اخير توسط مسافران مشــاهده شد، بعيد نيست كه 
یك بار دیگر آمارهاي كرونایي در این استان افزایشي 
شود. پيش بيني ها نشــان مي دهد این تعطيالت در 
مازندران نه تنها به بهبــود وضعيت كمك نمي كند، 
بلکه موجب بدتر شدن وضعيت كرونایي شود. تجربه  
تعطيالت گذشته نشان مي دهد معموال پس از حضور 
مسافران در این اســتان، آمارهاي كرونایي روندي 
افزایشي گرفته. در تعطيالت6   روزه 29تير تا 3مرداد 
كه پيش بيني مي شد آمارهاي كرونایي مازندران در 
حال رسيدن به ثبات باشــد، پس از حضور مسافران 
روند افزایشــي آمارها و ابتال شدت گرفت. به طوري 
كه 2هفته پس از تعطيالت آمار بستري  و مرگ هاي 
كرونایي این اســتان بــه دوبرابر رســيد. تعطيالت 
ميانه خرداد و حضور مســافران نيز یکــي از عوامل 
شــکل گيري موج پنجم كرونا در استان هاي شمالي 
محسوب مي شود، زیرا 2هفته پس از این تعطيالت 
روند افزایشي آمارهاي كرونایي در مازندران آغاز شد. 
سيدعباس موسوي، رئيس دانشــگاه علوم پزشکي 
مازندران نيز به همشهري مي  گوید: بازگشت آمارهاي 
كرونایي مازندران به روند افزایشي طي یك تا 2هفته 
آینده باتوجه به ميزان سفرهایي كه به این استان شد 
دور از انتظار نيست. فاصله زماني بين اعالم تعطيلي تا 
اجراي ممنوعيت تردد بين استاني سبب شد بسياري 
از مسافران فرصت ورود به مازندران را داشته باشند. با 
توجه به شرایط بحراني مازندران، حضور این مسافران 
از یك سو و ســفرهاي درون اســتاني به روستاها و 
یيالقات از ســوي دیگر  وضعيت نگران كننده اي را 

براي این استان ایجاد كرده است.

گاليه هاي مردم و مسئوالن
شــهروندان گيالن و مازندران كه بارهــا این ميزان 
بي توجهي مســافران را دیده انــد، در روزهاي اخير 
انتقادهاي زیادي داشتند. انتقادها به حضور مسافران 
در مازندران طــي روزهاي اخير عالوه بــر اینکه در 
فضاي مجازي و توســط كاربران به صورت گسترده 
مطرح و برجسته شد، مسئوالن اســتاني را ناچار به 
انتقاد كرد. احمد حسين زادگان، استاندار مازندران 
هفته قبل پس از هجوم مســافران به این استان در 
ســتاد اســتاني مقابله با كرونا اعالم كــرد كه براي 
مدیریت كرونــا در مازندران باید نســخه اي مجزا از 
نســخه مدیریتي واحد كشــور درنظر گرفته شود؛ 
درخواســتي كه ماه هاست بيان مي شــود، اما مورد 

توجه قرار نمي گيرد.

بحران سازي قانون گريزان در شمال
ده ها هزار مسافر در اوج پيك پنجم با بهانه هایي ازجمله مالکيت زمين و ویال در شمال، سر زدن به 

خانواده، انجام كارهاي كشاورزي، اداي نذر در شمال به گيالن و مازندران سفر كردند

روضه هاي خانگي در همدان

در روزهایي كه شيوع گســترده كرونا امکان برگزاري رویدادهاي جمعي را از مردم 
گرفته است، بسياري، مراسم عزاداري  ماه محرم را با شرایط خاص و رعایت پروتکل ها 
برگزار مي كنند. در همدان روضه هاي خانگي مقابل منزل شهدا، روي پشت بام منازل، 
حياط خانه ها و یا داخل منازل با رعایت پروتکل هاي بهداشتي برگزار شد و عزاداران 
را مهمان خوان گســترده اباعبداهلل)ع( كرد. روضه هاي خانگي با قدمتي طوالني، از 
دیرباز در نقاط مختلف كشور برگزار مي شد و شيوع كرونا موجب شد تا براي رعایت 

پروتکل ها و پرهيز از تجمع، دوباره به این سنت توجه شود.
عكس: مهر

سفر به شمال سبز در روزهاي قرمز و سیاه كرونايي و فرار از 
قانون با روش هاي جديد، تجربه  نويي است كه طي يك هفته پیگیري

اخیر صدها هزار نفر از سراسر كشــور و به ويژه تهران به 
كوله بار تجربه هاي سفر خود اضافه كردند تا شاخص بي توجهي به منافع و 
سالمت اجتماعي در كشور نسبت به سال هاي گذشته رشد بیشتري داشته 
باشد. صبح شنبه 23مرداد كه خبر تعطیلي 6 روزه 25 تا 30مرداد از سوي 
ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم شــد، احتماال ساكنان بسیاري از مناطق 
كشور براي يافتن فرصت دور ماندن از تجمعات و فضاي كار نفس راحتي 
كشیدند، اما شهروندان استان هاي شمالي هفته اي همراه با نگراني را آغاز 
كردند. اعالم تعطیلي سراسري پیش از اعمال ممنوعیت تردد سبب شد از 

همان روز شنبه سیل مسافران به ســمت گیالن و مازندران روانه شود و 
نگراني مسئوالن و مردم اين 2استان ساعت به ساعت افزايش يابد. ساعت 
12روز يكشنبه 24مرداد زمان اعمال ممنوعیت تردد بین استاني درنظر 
گرفته شده بود. همین 24ســاعت براي ده ها هزار خانواده كافي بود تا با 
وجود هشدارهاي جدي مبني بر وضعیت وخیم 2استان شمالي به ويژه 
مازندران كه بیشترين ضريب خطر ابتال به كرونا در كشور را داشت و هنوز 
هم شرايطش بحراني اســت، بالفاصله خود را به شمال برسانند. اما اوج 
سوءرفتار مسافران در ورودي ها از ظهر يكشنبه رقم خورد كه تعداد زيادي 
از آنها به هر شكل و قیمتي تالش مي كردند خود را به مقصد مدنظرشان 
برسانند. روزهاي يكشنبه و دوشنبه ورودي هاي رسمي گیالن و مازندران 
به محل تقابل نیروي پلیس راه و راهور با مسافراني كه توجیه مختلفي براي 
سفر مطرح مي كردند، تبديل شــده بود تا جايي كه با وجود تخلف اعالم 

شدن سفر، برخي از اين درخواست ها به مشاجره با مأموران انجامید.

 اشكان جهان آراي - فرشته رضايي
خبرنگار

سیده زهرا عباسي - ستاره حجتي
خبرنگار

تجارت در مرز افغانستان برقرار است
 محمدهادي مرعشي، معاون امنیتي و انتظامي استاندار 
سیستان و بلوچســتان طي چند روز گذشته آخرين 
وضعیت امنیتــي و اقتصادي مرز افغانســتان را آرام 
ارزيابي كرد و  گفته مشكلي از نظر اقتصادي و امنیتي 
وجود ندارد. مصطفي ضیايي، مدير پايانه مرزي میلك 
در هیرمند هم به همشــهري مي گويد: »شرايط آرام 
است و از روز 24مرداد كه مرز بازگشايي شد، مشكلي 
نداشته ايم. قبال ناوگان ايراني چند روز در گمرك معطلي 
داشــت اما االن يك روزه بار تخلیه مي شود. وقتي مرز 
بسته شد، طرف افغان درخواست بازگشايي را داشت، 
اما بايد از تامین امنیت ناوگان ايراني مطمئن مي شديم. 
والي منصوب شده از سوي طالبان در نیمروز افغانستان 
نامه كتبي و تعهد داده است امنیت ناوگان تجاري تامین 
 شــود و فعال ناوگان زيادي را نمي فرستیم و روزانه بین 
150-100خروجي داريم.« صحبت درباره شــرايط آرام 
و عادي مرز از نظر تجاري و امنیتي در شرايطي مطرح 
مي شود كه طي 2هفته گذشــته پناهجويان بسیاري 
به صورت قانونی و غیرقانوني از مرزهاي ايران وارد كشور 
شــده اند.  علیرضا میربهاءالدين، مديرعامل جمعیت 
هالل  احمر سیستان و بلوچستان در اين باره گفته است 
كه 2 اردوگاه 1000 نفری با مديريت اين جمعیت در مرز 
میلك مستقر شده است. حسین قاسمي، مديركل امور 
مرزي وزارت كشــور هم چند روز پیش با بیان اينكه 
به خراسان جنوبي، سیســتان و بلوچستان و خراسان 
رضوي ابالغ شده تا درصورت حضور اتباع افغانستان 
در مرزها آنها را به كشور خود برگردانند، گفت: به دلیل 
شــیوع ويروس كرونا، گذرگاه هاي مرزي مشترك با 

محدوديت هاي سختگیرانه اي روبه رو هستند.

ث
مک

كمپ های مرزی ايران طی هفته های گذشته، پناهگاه بسیاری از افغانستانی های آواره بود    عكس: ايسنا 

س
 فار

س:
عک

 روایت همسایه ها
پاي صحبت های تعدادی از پناهجویان افغانستانی كه در روزهای گذشته خود را به ایران رسانده اند

   با نهایــت تأســف و تأثر مطلــع شـــدیم همکارعزیزمان
 آقاي  آرش نهاوندي  در غم از دست دادن   پدر  به سوگ 
نشسته است. براي درگذشته رحمت الهي و براي بازماندگان 

صبر از درگاه ایزد منان خواهانيم .
همكاران شما در موسسه همشهری

تسليت به همكار
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سيدمحمدبهشتي
كارشناس فرهنگي 

تسريعدرارائهاليحهشرحاهدافووظايفوزارتميراثفرهنگي،صنايعدستي
وگردشگري

حداكثرسازيهماهنگيبينبخشيورفعمداخالتبيندستگاهي
تدوينبرنامههايگردشگريوســفربرايدهكهايمختلفدرآمديازطريق
كاهشهزينههايتمامشدهبهواسطهاستفادهازتأسيساتگردشگريدستگاهها
)ماده۲۵قانونتنظيمبخشــيازمقرراتماليدولت)الحــاق۱(وماده۲۳قانون

مديريتخدماتكشوري(
ايجادتحولكيفيوكميدرحوزهتبليغاتورسانهدرتماميزمينههايمرتبطبه

ميراثفرهنگي،گردشگريوصنايعدستي
راهاندازيشبكهتلويزيوناينترنتتخصصيحوزهگردشگري

اجرايبرنامههايگردشگريخانوادهمحورتوســعهگردشگريدرحوزههاي
فرهنگي،ادبيواديانومذاهبباتمركزبركشورهايهمسايهوحوزهتمدنياستفاده

ازظرفيتگردشگريخروجيبرايتقويتجذبگردشگريورودي
تالشدرجهتتســهيلولغورواديدگردشــگرانوروديازبازارهايهدف

گردشگري
ايجادجاذبههايمكملدرمجاورتظرفيتهايگردشــگريموجود،حمايتاز

كسبوكارهايآسيبديدهازكروناوبرنامهريزيبرايمواجههباموجگردشگري
پساكرونا

استمهالوامهاياعطاشده،حقبيمهسهمكارفرمايتأميناجتماعي،قبوضآب
وبرقوگازدردورهكروناوبخشودگياجارهبهاياماكندراختياربخشخصوصي

تكميلوساماندهينظامجامعآماريگردشگري
ايجادسامانهشــفافيتدرعقدقراردادهاوصدوروتمديدمجوزهابرايمقابله

ريشهايبافساد
بازبينيوشفافسازيوضعيتمؤسساتوشركتهاياقماري،پيگيريواگذاري
بناهايتاريخيوفرهنگيدراختياردستگاههاووزارتميراثفرهنگيبهصندوق
احياوتوســعهبراياحياوبهرهبرداريبهبخشخصوصي،جديتدراجرايقانون

حمايتازبافتهايفرهنگيتاريخيومالكانآنهامصوب۱۳۹۸
جديتدراجرايقانونحمايتازهنرمندان،استادكارانوفعاالنصنايعدستي

مصوب۱۳۹۶
اجرايبرنامههايمؤثرتشــويقيبرايچهرههايمانــدگاردرحوزههنرهاي
ســنتي،تقويتيگانحفاظتميراثفرهنگيومردميكردنحفاظتوحمايت
ازاســتارتآپهاوكســبوكارهاينوپادرحوزهميراثفرهنگي،گردشگريو

صنايعدستي
تسهيلعرضهوتقويتتقاضايمحصوالتصنايعدستي

والیت باميان در افغانستان 20سال 
ميراث
قبل شاهد یك  فاجعه جهاني عليه آثار جهاني

تاریخي بود. طالبان مجســمه هاي 
عظيم بودا را كه در فهرســت ميــراث جهاني قرار 
داشــت، منفجر كردند و جشــن پيروزي گرفتند. 
مجســمه هاي بودا آن زمان به دستور شخص مال 
محمد عمر، رهبر وقت طالبان تخریب و نابود شدند. 
طالبان توپخانه و شبه نظاميان مسلح خود را مقابل 
صاصال و شهمامه، 2مجســمه باستاني افغانستان 
قرار دادند و با آتش توپخانه و رگبار هر دو اثر تاریخي 

افغانستان را با خاك یکسان كردند.
تخریب بوداهاي باميان اما تنها تعرض طالبان به آثار 
تاریخي افغانستان نبود. نيروهاي طالبان 2دهه قبل 
حتي موزه كابل را نيز تسخير و آثار و اشياي موجود 
در این موزه را غــارت كردند و تخریب هاي فراوانی 
برجاي گذاشتند. بعدها ميراث باستاني غارت شده 
از موزه كابل سر از موزه هاي غربي درآورد و برخي 
نيز پس از پایان دور اول تسلط طالبان بر افغانستان 

به آن كشور بازگردانده شد.
حاال طالبان بار دیگر در افغانستان سربرآورده است و 
ظرف چند روز تمام افغانستان را غير از دره پنجشير 
كه فرزند احمدشاه مســعود به آن بازگشته است 
به تصرف درآورده و در تالش براي ایجاد حکومت 
جدید در افغانســتان اســت. در نخستين روزهاي 
تسخير وجب به وجب افغانســتان توسط طالبان 
اما یك بيانيه كوتاه از این گروه منتشــر شد كه بر 
صيانت از آثار تاریخي و موزه ها تأكيد داشت. تاكنون 
نيز هيچ گزارشــي از تخریب آثار تاریخي و غارت 
موزه هاي افغانستان توســط طالبان منتشر نشده 
است، اما هنوز نگراني ها از چگونگي رفتار طالبان با 

آثار تاریخي افغانستان برجاست.
شوراي بين المللي موزه ها )ایکوم( با صدور بيانيه اي 
اعالم كرد: »ایکوم جهاني به همراه جامعه بين المللي 
رویدادهایي را كه در سراسر افغانستان در حال وقوع 
است با نگراني پيگيري مي كند. ایکوم به ویژه نگران 
تهدید غيرنظاميان و مردان و زنان افغان اســت كه 
زندگي خود را وقف حفاظت از ميراث فرهنگي غني 

و متنوع این ملت تاریخي كرده اند.«
شوراي جهاني موزه ها )ایکوم( در بيانيه خود آورده 
اســت: »انتظار مي رود همه مقامات در سراســر 
افغانســتان به تماميت موزه ها، مجموعه هاي آنها 
و آثــار ميراثــي و همچنين متخصصــان ميراثي 
كه از این ميــراث ملموس و ناملمــوس حفاظت 
كرده اند، بدون درنظر گرفتن مســائل سياســي یا 
جنســيتي و قوميتي احترام بگذارند و به تعهدات 
بين المللي براي حفاظت از ميــراث، به عنوان یك 
كشور طرف كنوانسيون19۵4 الهه براي حفاظت 
از اموال فرهنگــي و پروتکل هاي آن و براســاس 
كنوانسيون19۷0 یونسکو در مورد منع و پيشگيري 
صادرات و انتقال مالکيت غيرقانوني اموال فرهنگي 

پایبند باشند.«
ایکوم جهاني همچنين با یــادآوري آنچه طالبان 
در دهه هاي گذشــته بر آثار تاریخي افغانستان روا 

داشتند، اعالم كرد: بســياري از مردان و زناني كه 
به دنبال حفاظــت از ميراث فرهنگي افغانســتان 
هستند، جان خود را در این راه به خطر انداخته اند. 
سازمان هاي جنایتکار از فروش اشيای غارت شده و 
حفاري غيرقانوني افغانستان سود برده اند و اماكن 
ميراثي غيرقابل برگشت آســيب دیدند، اما ایکوم 
جهاني در طول این بحران هاي وحشتناك، به همراه 
بسياري از ســازمان هاي بين المللي دیگر در كنار 
مردم افغانستان ایستاد تا از ميراث آنها در برابر همه 

تهدیدها محافظت كند.«
شــوراي بين المللي موزه ها تأكيد كرده است: »از 
نزدیك بــا همکاران و اعضــاي بين المللي خود در 
منطقه وضعيت در حــال تحول را نظارت می كنيم 
و براي كاهش هرگونه تهدیــد احتمالي كه ميراث 
افغانستان ممکن است در روزها و هفته هاي آینده 
با آن روبه رو شود، به حمایت خود ادامه مي دهيم.«

پيش تر، موزه ملي افغانستان با صدور بيانيه رسمي 
از نهادهاي فرهنگي همچون یونسکو و دیگر جوامع 
تأثيرگذار درخواست كرده بود به امنيت و مصونيت 
این موزه و دیگر ميراث تاریخي این كشــور توجه 
جدي نشــان دهند و نگذارند این وضعيت ســبب 

غارت و تخریب آثار و اموال شود.
انجمن علمي باستان شناسي ایران نيز در بيانيه اي  
با نگراني نسبت به تخریب آثار تاریخي افغانستان 
توسط طالبان و تکرار تجربه تلخ 2دهه قبل از تسلط 
طالبان بر افغانستان اعالم كرد: »از همه كنشگران 
نظامي، سياســي و اجتماعي در تحوالت اخير در 
افغانستان مي خواهيم مسئوالنه و متعهدانه نسبت 
به حفظ ميراث فرهنگي و تاریخي افغانستان تالش 
كرده و از تکرار فجایعي مانند انفجار مجسمه هاي 
بودا در باميان جلوگيــري كنند. ميراث فرهنگي و 
تاریخي ســرزمين افغانســتان، حبل المتيِن اقوام 

تاجيك، هزاره، پشتون، ازبك، ایماق، تركمن، بلوچ، 
براهویي، پاميري و دیگر اقوام آن است و محافظت 

ویژه از آن ضرورت دارد.«
انجمــن علمي باستان شناســي ایــران همچنين 
ابراز اميدواري كرده اســت كه با نظارت طرف هاي 
درگير در منطقه و سازمان ملل، به ویژه نهاد علمي 
و فرهنگي یونســکو، ميراث فرهنگي افغانستان از 
بناهاي یادماني تا اشيای موزه اي به نحوي شایسته 
محافظت شود و از دســت غارتگران و چپاولگران 

داخلي و بين المللي در امان بماند.
پيرو انتشار این بيانيه ها از روز قبل اعضاي طالبان در 
اقدامي سازمان یافته اقدام به حضور در محوطه هاي 
تاریخي و باستاني افغانستان و گرفتن عکس و ویدئو 
از این آثار كردند. آنها همچنين سلفي هاي متعددي 
با بناهاي تاریخي و آثار باستاني افغانستان در برخي 
والیات آن كشور ثبت و این اقدام خود را در فضاي 
مجازي منتشــر كردند. چنين اقدامي اما موجب 
نگراني هایي در ميان دوســتداران ميراث فرهنگي 
شد. برخي این اقدام اعضاي طالبان را زمينه سازي  
براي آغاز تخریب آثار تاریخي دانستند و برخي دیگر 
نمایش چنين تصاویري را تالش طالبان براي معرفي 
خود به عنوان گروه عالقه مند به آثار تاریخي و حامي 

ميراث فرهنگي افغانستان اعالم كردند.
روزنامه همشــهري نيز طي چند روز گذشته تالش 
كرد در تماس با ســخنگویان و رهبــران طالبان در 
افغانســتان موضع این گروه در قبال صيانت از آثار 
تاریخي افغانستان را منتشر كند، اما ذبيح اهلل مجاهد، 
سخنگوي طالبان كه در قطر مستقر بود و به تازگي 
و پس از تســخير كابل به پایتخت افغانســتان وارد 
شده اســت، هيچ یك از پيام هاي همشــهري را تا 
لحظه تنظيم این خبر پاسخ نداد. سخنگویان سابق 
طالبان همچون محمد نعيم و قاري یوسف احمد نيز 
درخواست هاي همشهري براي گفت وگو درخصوص 
وضعيت آثار تاریخي افغانســتان و شــيوه مواجهه 
طالبان با ميراث فرهنگي افغانســتان را بي پاســخ 

گذاشتند.
مبهم بودن نحوه برخورد طالبان با ميراث فرهنگي 
و آثار تاریخي افغانستان نگراني ها از شيوه مواجهه 
این گروه با ميراث تاریخي افغانســتان را افزایش 

داده است. 

شوراي جهاني موزه ها: نگران تهدید آثار و افغانستاني هایي هستيم 

كه زندگي شان را وقف حفاظت از آثار تاریخي كرده اند
رهبران طالبان درباره چگونگي مواجهه با آثار تاریخي افغانستان پاسخ نمي دهند 

اگرچه در بيانيه اي بر حفظ آثار تاریخي تأكيد كردند

نگراني جهاني از تخريب آثار تاريخي افغانستان یادداشت

طالبانجديدوآثارتاريخيافغانستان

محمدباريكانی
دبير گروه زیست بوم

اهميت آثــار تاریخي افغانســتان تنها در 
مقياس كشور افغانستان خالصه نمي شود 
و حتي بيش از آنکه بر مشــترك بودن این 
آثار با تاریخ و فرهنگ ایران تأكيد كنيم، باید بر نفس آثار تاریخي موجود 
در افغانستان و اهميت جهاني این آثار كه در حوزه فرهنگ ایراني قرار 
دارد و وظيفه اي كه صيانت از آن بر گرده تاریخ و تمدن بشــر قرار داده 
است، تمركز كنيم. آثار تاریخي موجود در افغانستان اسناد هویتي بشر 
است و از این جهت اهميت فوق العاده زیاد دارد. در تجربه قبلي حاكميت 
طالبان بر افغانســتان، خاطرات تلخي وجود دارد؛ اتفاقاتي كه در مورد 
آثار تاریخي باميان و موزه ملي افغانستان رخ داد، خاطرات تلخي است 
كه از شيوه مواجهه طالبان با آثار تاریخي در حافظه ها باقي مانده است. 
امروز داعش نيز در افغانســتان حضور پررنگ دارد. این گروه در عراق و 
موصل و شامات خسارات بسيار زیادي به آثار تاریخي زده و تخریب هاي 
صورت گرفته در محوطه باســتاني هترا هيچ گاه فراموش نمي شود؛ به 
همين دليل است كه تمام بشریت حق دارد به شدت نگران وضعيت آثار 
تاریخي افغانستان باشد. گروه طالبان البته در همان روزهاي نخست در 
هفته هاي گذشته كه قدرت را در افغانستان در دست گرفت، اطالعيه اي 
صادر و موضع رسمي خود را در زمينه حفاظت از موزه ها و آثار تاریخي 
افغانستان اعالم كرد. اميد است این گروه به اطالعيه خود پایبند باشد. بر 
این اساس به نظر مي رسد در ظاهر شاهد رویکرد متفاوتي از سوي طالبان 
در مواجهه با آثار تاریخي افغانستان هستيم، اما فجایع قبلي این گروه در 
افغانستان چنان سنگين بود كه اطالعيه رسمي طالبان نيز رفع نگراني 
نمي كند. به همين دليل همه كساني كه به فرهنگ و تاریخ تعلق خاطر 
دارند به شدت نگران آثار تاریخي افغانستان هستند. افغانستان در دوره 
قاجار از ایران جدا شد و تنها 1۵0سال پيش بود كه بين 2كشور دیوار 
كشيده شد. با این حال كتاب  تاریخ در مدارس افغانستان بسيار شبيه به 
كتاب هاي تاریخ ایران است. ایران و افغانستان در كهن ترین آثار زیست 
در پهنه ایران فرهنگي یك سرزمين بوده اند؛ به همين دليل نمي توان 
از اشتراكات فرهنگي ميان ایران و افغانستان سخن گفت؛ چون هر دو 
یك سرزمين بوده اند، اما وقتي سخن از چين و اسپانيا كنيم مي توانيم 
از مشتركات فرهنگي با آن ســرزمين و تمدن ها سخن بگویيم. ممکن 
است به لحاظ سياسي این تصور وجود داشته باشد كه امروز جان و مال 
و مسائل امنيتي در افغانستان اولویت دارد، ولي یادمان باشد كه اولویت 
موضوع ميراث فرهنگي كمتر از جان و مال و امنيت در افغانستان نيست. 
سياستمداران و حتي رهبران طالبان كافي است، كنوانسيون19۵4 الهه 
كه اهميت صيانت از ميراث فرهنگي را در شرایط جنگي مورد تأكيد قرار 
داده است، مطالعه كنند تا اهميت حفظ مواریث فرهنگي در دوران جنگ 
را درك كنند. كنوانسيون19۵4 الهه مخصوص همين زمان هاست و 
مخصوص همين شرایط در افغانستان كنوني است كه توسط كشورهاي 
مختلف به تصویب رسيده و در آن بر صيانت از مواریث فرهنگي اعم از آثار 

و محوطه هاي تاریخي و موزه ها در جنگ تأكيد شده است.

عزت اهلل ضرغامي، وزیر پيشــنهادي 
ميراث
ميراث فرهنگي دولت سيزدهم كه در فرهنگي

چندین جلســه در كميســيون هاي 
متعدد براي ارائه برنامه هاي خود حاضر شــده بود، 
راه اندازي شبکه تلویزیون اینترنت تخصصي حوزه 
گردشــگري را یکي از برنامه هــاي تحولي خود در 

وزارت ميراث فرهنگي اعالم كرده است.
ایجاد شــبکه تلویزیوني مختص گردشگري نزدیك 
به 2 دهه اســت كه در دولت هاي مختلف توســط 
مســئوالن وزارت ميراث فرهنگي مطرح و پيگيري 
شــده اســت و نتيجه آن نيــز اختصاص بخشــي 
از برنامه هاي شــبکه نسيم و مســتند براي پخش 
برنامه هاي گردشگري شد. این تلویزیون ها اما چندان 
موفقيتي در ارائه برنامه هاي مختص گردشگري براي 

ایران نداشتند.
حاال عــزت اهلل ضرغامــي ایجاد شــبکه تلویزیوني 
گردشــگري ایران را برنامه تحولي خــود در وزارت 
ميــراث فرهنگي اعالم كرده اســت. گزارشــي كه 
عــزت اهلل ضرغامــي از برنامه هاي خــود در وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي منتشر 
كرده است البته تنها مختص به ایجاد شبکه تلویزیون 
گردشگري نيست كه او ارسال الیحه بر زمين مانده 
اهداف و وظایف وزارت ميراث فرهنگي به مجلس را 
كه ارائه آن توسط علي اصغر مونســان وزیر ميراث 
فرهنگي، گردشــگري و صنایع دستي به مدت یك 
سال به تعویق افتاده در دســتور كار قرار داده است. 
این الیحه قرار است قانون اهداف و وظایف مشخص 

شده را براي مجلس ارسال كند.
براساس تحليل عزت اهلل ضرغامي حدود 40 درصد از 
مردم ایران و 30درصد كاركنان دستگاه هاي دولتي 
اصاًل ســفر نمي روند كه اگر شــرایط براي سفر آنها 

وجود داشته باشد عالوه بر آورده هاي فرهنگي و رشد 
صنعت گردشگري، ایجاد اشتغال نيز به همراه دارد. 
بنابراین وزیر پيشــنهادي به مجلس در برنامه خود 
گردشــگري داخلي را در اولویت این وزارتخانه قرار 
داده است تا براساس ارزیابي او گردشگري فرهنگي، 
روستایي، تندرستي، خوراك، كسب وكار، پزشکي، 
كوهســتان و شــهري، حالل، رویداد، گردشگري 
آیيني، مذهبي و ورزشي كشــور قابليت پيشرفت 

بيشتر داشته باشند.
براســاس برنامه عزت اهلل ضرغامي ميراث فرهنگي 
ایران با تهدیدات جدي مواجه است كه باید نسبت به 

كاهش آنها اقدام فوري داشت. 
در این برنامه آمده است: قاچاق روزانه آثار تاریخي- 
فرهنگي به كشــورهاي همســایه، بالتکليف بودن 
وضعيت حریم هاي تپه هــا و محوطه هاي تاریخي، 
عدم وجــود ســازوكارهاي كافي براي بيمــه آثار و 
بناهاي تاریخي و فرهنگي، سکوت قانونگذار در قبال 
آثار ثبت نشده تاریخي- فرهنگي واجد ارزش، رشد 
قارچ گونه و غيرقابل كنترل اكتشافات و حفاري هاي 
غيرمجاز در كشور، عدم همکاري دستگاه هاي دخيل 
با موضوعات حفاظــت ميراث فرهنگــي، موضوع 
حفظ بناهاي ثبت شــده ملي و جهاني و جلوگيري 
خروج از ثبت آنها، نبود ســازوكارهاي مناســب و 
كارآمد براي حمایت و حفاظــت از ميراث فرهنگي 
حاضر در فهرســت ثبت آثار ملي، تعــارض منافع 
شــركت هاي مرمتي با بخش هاي مختلف ميراثي 
دستگاه، بي توجهي جدي به ظرفيت مركز مطالعات 
ميراث ناملموس در غرب آسيا، به صرفه نبودن قرار 
گرفتن آثار تاریخي فرهنگي در فهرست ثبت آثار ملي 
و تالش مالکان براي خروج از ثبت، تداخل حل نشده 
بين حقوق عمومي و خصوصــي در زمينه مالکيت 

ميراث فرهنگي، نبود قوانين و مقررات به روز و كارآمد 
كه تمام ابعاد و زوایاي مســائل ميــراث فرهنگي را 
پوشش دهد، نبود طبقه بندي و دسته بندي یکپارچه 
آثار تاریخي- فرهنگي و شفاف نبودن سازوكارهاي 
واگذاري بناهاي تاریخي و فرهنگي توسط صندوق 
توســعه و احيا ازجمله جدي تریــن تهدیدها براي 

ميراث فرهنگي كشور است.
در حــوزه صنایع دســتي نيــز مــواردي ازجمله 
عدم معرفي صنایع دســتي ایراني به گردشــگران 
با به كارگيــري و آموزش روش هــاي نوین تبليغ و 
بازاریابي و فروش، ناكافي بودن نمایشگاه هاي ثابت 
و مناسب براي ارائه صنایع دستي در مراكز استان ها 
و شهرها، جدا شــدن صنایع همچون صنعت فرش 
دســتباف از فهرست صنایع دســتي، بي توجهي به 
برند سازي  در حوزه صنایع دســتي، عدم حمایت از 
ســرمایه گذاران در بخش صنایع دســتي به منظور 
حفظ این صنعت، ایجاد اشتغال پایدار و تحقق یکي 
از عرصه هاي بروز اقتصــاد مقاومتي، عدم همکاري 
مناســب بانك ها در اعطاي تســهيالت مناسب به 
فعاالن صنایع دستي، عدم فرهنگسازي  مؤثر به منظور 
استفاده كاربردي به جاي اســتفاده تزئيني از آنها و 
اضافه شدن به فهرســت اقتصاد خالق و دانش بنيان 
كردن آن، عدم كارآمــدي برخــي از قوانين نظير 
مشــکالتي كه قانون كار درخصــوص كارگاه هاي 
ســنگ هاي قيمتي، صنعت گوهرتراشــي و طال و 

جواهر به وجود آورده است. 
ورود صنایع دستي خارجي بي كيفيت و تأثير جدي 
بر توليدات داخلــي، عدم اعطاي درجــه هنري به 
هنرمندان صنایع دســتي و پراكندگي رسيدگي به 
وضعيت هنرمندان در وزارتخانه فرهنگ و ارشــاد 
اســالمي و وزارت ميراث، عدم تقویــت و رفع موانع 
مشاغل خانگي، نبود رشــته هاي دانشگاهي مرتبط 
با صنایع دســتي، عدم حمایــت از صادركنندگان 
صنایع دســتي و تأخير در اعطاي جوایز صادراتي و 
بسته بندي ضعيف و نامناسب جزو نقاط قابل بهبود 

ذكر شده است.

تحول در ميراث فرهنگي و گردشگري 
در انتظار وزير جديد

  برنامه  تحول
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آنچه از ميراث سينوي براي ما 
باقي مانده است، ميراث عظيم گزارش

و ارزشمندي است كه تاكنون 
به طور بایســته و شایســته براي نسل امروز 
معرفي، تبيين، تحليل و تفسير نشده است تا 
بتوان به بهترین شکل و با اوضاع زمانه از آن 
بهره  بــرد. علي اصغر محمدخانــي، معاون 
فرهنگي و بين الملل شهركتاب به مناسبت 
اول شــهریور روز بزرگداشــت ابوعلي سينا 
بابيان این مطلب گفــت: امروزه در هرجا كه 
سخن از فلســفه اســامي به ميان مي آید، 
بي شك نام ابن سينا به عنوان سرچشمه این 
حوزه فرهنگي ذكر مي شود. فارابي و ابن سينا 
سرمنشأ این جریان فکري و فرهنگي بوده اند 
و آثار مهمي پدید آورده اند. فلسفه ابن سينا 
فلسفه اي تأثيرگذار بوده، و هم در عالم اسام 
و هم در مغرب زمين، بسياري از فيلسوفان از 

او تأثير گرفته اند.

علوماسالميتحتتأثيرابنسينا
محمدخاني افزود: اندیشه هاي ابن سينا بعد 
از هزاران ســال، هنوز هویداســت و بيشتر 
اندیشــمندان تاریخ اســام حتي مخالفان 
او همچون غزالي، مســتقيم و غيرمستقيم، 
به نحوي تحت تأثير ابن سينا هستند و تمام 

علوم اسامي از منطق، فلسفه، كام، صرف 
و نحو، طب، باغت و ریاضيــات تحت تأثير 
ابن سيناســت. البته نقش فارابــي را نباید 
فراموش كرد كه ابن سينا خود را از شاگردان 
فارابي مي داند و به شــدت تحت تأثير فارابي 
است و نسبت به شخصيت فارابي اعجاب دارد 
و جز فارابي هيچ كس را به اســتادي در عالم 

نمي شناسد.

700درسگفتاردربارهابنسينا
معاون فرهنگي شــهركتاب به تاش بيشتر 
براي شناســاندن ابعاد علمي و شــخصيتي 
ابن سينا در روزگار كنوني اشاره كرد و گفت: 
مركز فرهنگي شهركتاب در ادامه برگزاري 
درس گفتارهایــي درباره بــزرگان فرهنگ 
ایران و اسام از ســال1386 تاكنون حدود 
700جلسه درس گفتار برگزار كرده و از هفته 
اول بهمن1399 برگزاري درس گفتارهایي 
دربــاره ابن ســينا را آغاز كرده اســت. این 
درس گفتارها در روزهاي چهارشنبه به طور 
پيوسته برگزار مي شود و تاكنون 23نشست 
از مجموعه درس گفتارهایي درباره ابن سينا با 
حضور صاحب نظران برگزارشــده تا به آثار و 
اندیشه هاي ابن سينا بيشتر پرداخته شود و 
همه مخاطبان و عاقه مندان از آن بهره  ببرند.

وي گفــت كــه در ایــن درس گفتارها به 
موضوعاتي چون جایگاه ابن ســينا در تاریخ 
فلسفه اسامي، ابن ســينا و تمثيل عرفاني، 
ابن سينا و حکمت مشرقيه، ابن سينا  و ابداعات 
تأسيسي-اســتنتاجي در منطق، عشــق از 
منظر ابن سينا، فلســفه ریاضيات ابن سينا، 
رساله الطيرنویســي ابن ســينا، ابن سينا در 
ميانه فلســفه و دین، ابن سينا و فلسفه ورزي 
در جامعه فلســفي ایران، جایگاه فلسفه هنر 
در آثار ابن ســينا، فراموشي پرسش از وجود 
در فلسفه سينوي، تأملي در مفهوم معرفت 
از نگاه ابن ســينا و موالنا، بررســي و تحليل 
قانون ابن ســينا، ابن سينا و انســان معلق، 
فراروانشناســي ابن ســينا، زمانه ابن سينا، 
ابن ســينا و اكهــارت پرداخته شــده و این 
درس گفتارها تــا پایان آذرماه ســال جاري 
ادامه خواهد داشــت و بعد به صورت كتاب 
منتشر مي شــود. وي از حمایت و همکاري 
معاونــت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسامي و بنياد علمي و فرهنگي بوعلي سينا 
در همــدان در برگزاري ایــن درس گفتارها 

سپاسگزاري كرد.

29هزارنسخهكتابدربارهابنسينا
محمدخانــي در پایــان بــه كارنامــه 

ابن سينا پژوهي در یك ســال گذشته اشاره 
كرد و گفــت: از شــهریور ســال1399 تا 
شهریور1400 و در یك سال گذشته مجموعا 
49اثر چاپ اول و تجدیدچاپي با شــمارگان 
29هزار نســخه درباره ابن سينا انتشار یافته 
كه این آثار شــامل تصحيح، تأليف و ترجمه 
است و درباره تحليل انتقادي دیدگاه ابن سينا 
به نفس، ابوعلي سينا و دیگران، اسرار آیات 
به روایت ابن سينا، اصول و قواعد حد و نسبت 
آن با برهــان، امکان و ضرورت در فلســفه و 
منطق ابن ســينا، بهجت و سعادت به روایت 
ابن ســينا، جایگاه امکان و وجوب اثبات خدا 
در نگاه ابن سينا و ارسطو، تحليلي از چيستي 
و چگونگي و علل مرگ از منظر ابن ســينا، 

داستان زندگي ابن سينا، رابطه لذت و سعادت 
از دیدگاه ابن سينا، بررسي رساله روانشناسي 
شــفا از منظر زبان شناسي، بررسي تطبيقي 
دیدگاه ابن سينا و سهروردي درباره عوالم كلي 
وجود، مرد هزارســاله، مردي فراتر از زمان، 
معناشناســي فلسفي ابن ســينا و ماصدرا، 
نظریه ميل ابن ســينا، تحليل و بررسي نمط 
نهم اشــارات، هســتي و علل آن در حکمت 
مشاء، هندســه معرفتي شــعر در حکمت 

صدرایي و سينایي است.
در ميان آثار ابن سينا بيشــترین توجهات و 
پژوهش ها در باب اشارات و تنبيهات است و 
در حوزه تطبيقي به بررسي آرا و آثار ابن سينا 

با ماصدرا و ارسطو بيشتر توجه مي شود.

دریچه

ساختسريال
»گزارشيكآدمربايي«

كتــاب »گــزارش یــك آدم ربایي« 
نوشــته گابریل گارسيا ماركز به زودي 
توسط آمازون به یك سریال 6  قسمتي 
تبدیل مي شــود. این كتاب در ایران 
توســط زنده یاد جاهد جهانشــاهي و 
چند مترجم دیگر به فارسي برگردانده 
شده اســت. به گزارش اكتواليته، پس 
از نتفليکس، آمازون ســاخت فيلم و 
ســریال اقتباســي از آثار و رمان هاي 
آمریکایي التين را در اولویت قرار داده 
و این پلتفرم استریم از طریق سرویس 
پرایم ویدئویي خود قرار است به زودي 
سریالي با اقتباس از كتاب »گزارش یك 
آدم ربایي« نوشته گارسيا ماركز، یکي از 
بزرگ ترین نویســندگان كلمبيایي را 
توليد و آماده پخــش كند. هنوز تاریخ 
پخش این سریال به طور رسمي اعام 
نشده اســت. قرار اســت این سریال 
در 6 فصل یك ساعته ســاخته شود. 
گزارش یك آدم ربایي، ماجراي ربودن، 
زنداني كــردن و در نهایــت رها كردن 
تعدادي از چهره هاي سرشناس كلمبيا 
در اوایــل دهه90 ميادي اســت كه 
توســط قاچاقچي مواد مخــدر ربوده 
شــده اند. در تمام مراحل ساخت این 
سریال، رودریگو گارسيا، پسر نویسنده 
»صد ســال تنهایي« در كنار آندرس 
وود؛ كارگــردان شــيليایي این فيلم 
خواهد بود و راهنمایي هاي الزم را ارائه 
خواهد داد. گابریل گارسيا ماركز عاوه 
بر نویسندگي و روزنامه نگاري، عاقه 
بسياري به ســينما داشت و سناریوها 
و داستان هاي متعددي نوشت و حتي 
در سال1982 و پيش از دریافت جایزه 
نوبل، یکي از اعضاي داوران جشنواره 
كن شــد. او را بيش از ســایر آثارش 
به خاطر رمــان »صد ســال تنهایي« 
مي شناسند كه یکي از پرفروش ترین 
كتاب هاي جهان در ســبك رئاليسم 

جادویي است.

تازه هاي نشر

نقدفلسفهحقهگل
ترجمه متن كامل رساله »نقد فلسفه حق 
هگل« نوشته ماركس از سوي انتشارات 

اختران منتشر شد.
ماركس رســاله »اداي ســهمي در نقد 
فلسفه حق هگل« را سال1843به صورت 
ناتمام نوشت. او چند ماه بعد رساله دیگري 
را به عنوان مقدمه رساله نخست نوشت و 

در اوایل سال 1844منتشر كرد. او خيال داشت رساله نخست را 
كامل و ویرایش كرده و همراه با رســاله دوم به عنوان مقدمه آن 
منتشــر كند، اما فرصت انجام این كار را نيافت. رســاله نخست 
درحالي كه 4صفحه نخست آن گم شده بود، براي نخستين بار در 

سال1927منتشر شد.
ماركس در »مقدمه« بر اهميت »عناصر فلسفه حق هگل« تأكيد 
مي كند و مي نویســد كه هگل در این اثر خود »منســجم ترین، 
غني ترین و كامل  ترین روایت« از فلســفه دولــت و حقوق آلمان 
را ارائه كرده اســت. درواقع، اثر هگل برجسته ترین صورت بندي 
فلسفه سياسي در فلسفه كاسيك آلمان، منسجم ترین انطباق 
نظام منطقي هــگل با جهان بالفعــل و فراگيرترین كاربرد روش 
دیالکتيکي اوست. ماركس در رســاله خود به انتقاد از مهم ترین 
بخش اثر هگل، یعني بخش دولت مي پردازد، اما در عين حال كه 
جنبه هاي متفاوت نظریه سياسي هگل را نقد مي كند، توجهش به 
پشتوانه هاي فلسفه آراي سياسي او و مشخصا ایده آليسم مطلق 
هگلي و نقد آن است. براي نمونه، او در سنجش آراي سياسي هگل 
به جابه جایي موضوع و محمول كه از ویژگي هاي مهم ایده آليسم 
مطلق هگلي است، واكنش نشان مي دهد و آن  را تحليل مي كند؛ 
همچنان كه به انطباق این اثر هگل در فلســفه سياســي با كتاب 

»منطق« او توجه نشان مي دهد.
در این اثر ماركس كه در 25 ســالگي اش نوشته شده، او دریافتي 
پيشرو از »نقد« را در ارتباط با بسياري از موضوعاتي كه در بخش 
»دولت« از كتاب هگل آمده به كار مي گيرد. اگر كتاب عناصر فلسفه 
حق مثل دیگر آثار هگل به صورت بند بند نوشته شده، ماركس در 
نقد خود از بخش »دولت« اول، متن كامــل یك به یك بندهاي 
این بخش كتاب هگل را مي آورد و ســپس نقد خود را به آن بند 
مي نویسد. این كتاب ضميمه اي مفصل دارد كه حسن قاضي مرادي 
– یکي از 2 مترجم كتاب - آن  را در توضيح فلسفه هگل )مشخصا 
در ارتباط با مطالب مطرح شده در كتاب »عناصر فلسفه حق«( و 
نقد ماركس به آن نوشته است. او به عاوه موضوعات مهم مطرح 
در نظریه دولت در اثر هگل )مثا نقش پادشــاه، قوه مجریه و قوه 
مقننه( چگونگي مواجهه انتقادي ماركس با آنها را توضيح مي دهد.
نقد فلســفه حق با ترجمه زنده یــاد محمود عبادیان و حســن 
قاضي مرادي و همراه با توضيحــات اضافه بر متن در 416صفحه 

با قيمت 92000تومان از سوي نشر اختران منتشر شده است.

تقريباتمامبزرگانوشــخصيتهايمطرحدر
طولتاريخبــهاهميتمطالعهبــرايبازكردن
ديدانســانبهدنياوباالبردنقدرتشناختو
خالقيتاوتأكيدكردهانــد.مطالعهوكتابخواني
آنچناندرتعيينسرنوشتوآيندهملتهانقش
داردكهدرطولتاريخبزرگانبســياريازطريق
سخنانخودبرمداومتبرآنتأكيدكردهاند.در
ادامهبهنقلازمنتالفلوس،6نظــرازبزرگانو
شخصيتهايمشهورتاريخيذكرشدهاستكه
همگيراهكارهاييبرايعادتكردنبهمطالعهدر

طولعمردارند.
 

آلبرتاينشتين،فيزيكدانآلماني
مطالعه كتاب هاي قدیمي براي عاقه مندشدن به كتاب و 
مطالعه، بسيار مفيد تر از كتاب هاي جدید و روزنامه هاست. 

او در مقاله اي در سال 1952مي نویسد: هميشه وقت تان را 
براي خواندن آثار قدیمي تر آزاد نگه دارید؛ چون خواندن 
این روزنامه هاي جدید فاید ه اي نــدارد. آنهایي كه كتاب 
نویســندگان موفق معاصر را مي خوانند شاید چيزي از 
دســت ندهند ولي باید بگویم    افرادی مثل من اشخاصی 

نزدیك بين هستند كه عينکي ها را مسخره مي كنند.
 

سنكا،فيلسوفرومباستان
او به  عنوان مشــاور نزدیك به نرون، امپراتور خونریز 
روم باستان از نفوذش در دربار اســتفاده مي كرد و به 
كتابخانه ها رونق مي بخشــيد. از ســنکا 9 نمایشنامه 
تراژدي و یك كمدي به جا مانده  است. او در نامه اي به 
لوسيليوس یکي از نویسندگان هم عصر خود مي نویسد: 
مطالعه آثار و افکار دیگران تأثير عميق تري از شنيدن 

مستقيم صحبت هاي نویسنده مورد نظر دارد.

ويرجينياولف،نويسندهمشهورانگليسي
بهتــر اســت بــراي خوانــدن و خریــد كتــاب به 
كتابفروشي هایي ســر بزنيد كه كتاب هاي دست دوم 
مي فروشند؛ چون مالکان آنها برخاف كتابفروشي هاي 
دیگر خيلي با شما كار ندارند و بيشتر اجازه مي دهند 
كتاب هــا را باز كــرده و مطالعــه كنيــد. در این نوع 
كتابفروشــي ها هيچ محدودیتي وجــود ندارد. خرید 
كتاب هاي ارزان تر هميشه انگيزه بيشتري براي ادامه 

مطالعه در طول زندگي فراهم خواهد كرد.
 

ادواردبولورليتون
ادوارد جــورج بولــور ليتــون، رمان نویس، شــاعر، 
نمایشــنامه نویس و سياســتمدار بریتانيایي بود كه 
به خاطر ساخت كاخ باكينگهام براي خانواده سلطنتي 
این كشور مشهور شده اســت. در قرن 19 رمان هاي 

ليتون طرفداران زیادي داشت و در یکي از رمان هایش 
به عنوان مقدمه نوشته است كه شــاید علوم در طول 
زمان كهنه و منسوخ شود؛ ولي این امر در مورد ادبيات 

صدق نمي كند.
 مطالعه داســتان ها هميشــه جذاب بــوده و موجب 
ایجاد انگيزه براي مطالعه مي شود. او اعتقاد دارد براي 
عاقه مندكردن جوان ترها به مطالعه باید داستان هاي 

قدیمي را به آنها پيشنهاد كرد.

كتاب،جامجهاننما
ویکتور هوگو، شاعر و نویســنده فرانسوي هم كتاب را 
جام جهان نما دانســته و مي گوید: خوشبخت، كسي 
اســت كه به یکي از ایــن دو چيز دسترســي دارد؛ یا 

كتاب هاي خوب یا دوستاني كه اهل كتاب باشند.

لئونتولستوي
لئون تولستوي، نویسنده روسي هم معتقد است: در دنيا 

لذتي نيست كه با لذت مطالعه برابري كند.

توصيههايیبرايكتابخواني؛ازآلبرتاينشتينتاتولستوی

ابن سينا، مردي هزارساله و فراتر از زمان
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در ميان وزیران پيشنهادي سيدابراهيم رئيسي، حســين باغ گلي، از مدیران آستان قدس 
رضوي بوده است. مدیر 43ساله اي كه قرار است بخشي از بار جوانگرایي كابينه را به دوش بکشد 
و اگر بتواند رأي اعتماد نمایندگان مجلس را بگيرد، بر كرسي صدارت بزرگ ترین وزارتخانه 
دولت تکيه خواهد زد. باغ گلي داراي مدرك دكتري علوم تربيتي از دانشگاه فردوسي مشهد 
است و هم اكنون هم در این دانشگاه تدریس مي كند. مهم ترین سابقه مدیریتي و اجرایي او، 
مدیرعاملي بنياد فرهنگي رضوي است كه با اعتماد سيد ابراهيم رئيسي در زمان توليت آستان 
قدس رضوي آن را بر عهده گرفته و در دوره بعدي توليت هم این سمت را حفظ كرده است. این 
بنياد درواقع مدیریت مدارس غيردولتي و عام المنفعه امام رضا)ع( را بر عهده دارد كه متشکل 
از 19مدرسه و 7هزار دانش آموز است. سابقه همکاري هاي باغ گلي با ساختار رسمي آموزش 
و پرورش كشور نيز عالوه بر معلمي در مدارس مشهد، به عضویتش در كارگروه پرورشي اداره 
كل آموزش و پرورش استان خراسان رضوي برمي گردد. باغ گلي، دبير شوراي عالي جشنواره 
ملي فعاليت هاي دیني و قرآن معلمان ابتدایي دانشگاه فرهنگيان هم بوده و البته در این دانشگاه 

سابقه 5سال تدریس نيز دارد.

تجربه و سوابق اجرايي
كم تجربگي و ســوابق مدیریتي نه چندان مهم باغ گلي در ساختار آموزش و پرورش كشور، 
پاشنه آشيل وزیر پيشنهادي آموزش و پرورش است. شمار زیادي از صاحب نظران، از نمایندگان 
مجلس گرفته تا چهره هاي سياسي یا كارشناسان آموزشي و به خصوص معلمان، كم تجربگي را 
به عنوان یکي از نقاط ضعف باغ گلي برشمرده اند. رضا حاجي پور، سخنگوي كميسيون آموزش 
و تحقيقات پس از حضور وزیر پيشــنهادي آموزش و پرورش در این كميســيون، باالترین 
سابقه اجرایي وزیر پيشنهادي را مدیرعاملي بنياد فرهنگي رضوي برشمرد و گفت: آموزش و 
پرورش حوزه وسيعي با مشکالت خاص خود است؛ لذا باید فردي وزیر شود كه تجربه كافي 
در حوزه هاي مختلف داشته باشد. اشرف بروجردي، فعال سياسي اصالح طلب هم جوان بودن 
باغ گلي را تحسين برانگيز دانسته، اما تأكيد كرده كه براي مدیریت آموزش و پرورش معيار 
تجربه اهميت باالتري دارد و بدون تجربه نمي توان دردي از دردهاي بي شمار آموزش و پرورش 
دوا كرد. در سوي مقابل هم البته برخي از نمایندگان مجلس، پس از جلسه با وزیر پيشنهادي از 
او حمایت كردند. مالك شریعتي، نماینده تهران، گفته باغ گلي از آنچه در رسانه ها گفته مي شود، 
به موضوعات آموزش و پرورش تسلط بيشتري دارد. نقل قول یك جمله حمایتي از رئيس جمهور 
درباره باغ گلي در كميسيون برنامه و بودجه از سوي حميدرضا حاجي بابایي هم در رسانه ها به 
حمایت او از وزیر پيشنهادي آموزش و پروش تعبير شد؛ هر چند كه البته حاجي بابایي، در 
جایگاه ریاست فراكسيون فرهنگيان، اعالم نظر رسمي این فراكسيون را به جلسه راي اعتماد 
و مجلس موكول كرد كه روز گذشته برگزار شد.  سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات، 
رضا حاجي در جلسه راي اعتماد مجلس  از مخالفت این كميسيون با وزارت باغ گلي خبر داد.

 از تحليل محتواي انتقادي درباره حسين باغ گلي در فضاي رسانه هاي رسمي و غيررسمي 
چنين برمي آید كه  تجربه كم در حوزه مدیریت هاي كالن بزرگترین نقطه ضعف او شمرده شده 
كه ممکن است در روز راي گيري در صحن مجلس كار دست او دهد. به عنوان مثال محمدرضا 
احمدي سنگري، نماینده مردم رشت و عضو هيأت رئيسه كميسيون آموزش مجلس، با یادآوري 
اهميت باالي آموزش و پرورش، گفته، در این وزارتخانه جایي براي آزمون و خطا وجود ندارد. 
سنگري تأكيد كرده:  یکي از مسائل مهم در معرفي وزیر پيشــنهادي براي وزارت آموزش و 
پرورش، پذیرفتن بدنه این نهاد است كه به نظر مي رسد نگراني هاي جدي در ميان معلمان 
با توجه به ناآشنا بودن وزیر پيشنهادي از مسائل آموزش و پرورش ایجاد شده است. این نگاه 
نسبت به وزیر پيشنهادي این وزارتخانه را برخي محتواي منتشر شده در شبکه هاي اجتماعي  
كه مدعي همکاري با باغ گلي در سال هاي گذشته بوده اند، تشدید كرده است. باغ گلي البته در 
پاسخ، این فضاسازي ها را به برخي مدیران رانده شده منتسب كرده و گفته این افراد جزء یك 

شبکه قدرت هستند كه برخي مهره هاي بازنشسته آموزش و پرورش در مشهد رهبران اصلي 
آن به شمار مي آیند.

اقتدار و قدرت چانه زني
از آنجا كه آموزش و پرورش با بيــش از یك ميليون فرهنگي، بزرگ تریــن بدنه را در ميان 
وزارتخانه هاي كشور دارد و مهم ترین مسئله این وزارتخانه كه از دیرباز بر تمام مسائل دیگر 
آن سایه افکنده، مسئله منزلت و معيشت معلمان اســت، همواره در افکار عمومي و محافل 

مرتبط با آموزش و پرورش، اقتدار و قدرت چانه زني وزیر در كابينه، جزو شاخص هاي موفقيت 
برشمرده مي شود. منتقدان باغ گلي  معتقدند بعيد است او  بتواند قدرت چانه زني باالیي در جذب 
اعتبارات به وزارت آموزش و پرورش داشته باشد و به همين دليل با فرورفتن در گرداب مسائل 
اقتصادي و معيشتي معلمان، عمال نخواهد توانست مجري برنامه هاي تحولي در این وزارتخانه 
شود. در سوي مقابل اما حاميان او مي گویند، باغ گلي با توجه به تجربه همکاري مستقيم با 
رئيس جمهوري كه سبب شده او را براي وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد كند، حتما خواهد 
توانست در چانه زني هاي درون دولت و جذب اعتبارات موفق عمل كند. خود باغ گلي هم در یك 

فایل ویدئویي كه اخيرا در فضاي مجازي منتشر كرده، با طعنه تلویحي به بطحایي، وزیر اسبق 
كه گفته بود در زمان وزارت به سختي امکان مالقات با رئيس جمهور وقت را پيدا مي كرد، توضيح 
داده كه در فضاي پيش از رأي اعتماد، چندین جلسه رودررو با رئيس جمهور داشته است و به این 

شکل ميزان نزدیکي خود با ابراهيم رئيسي را به رخ منتقدان كشيده است.

نگاه به مقوله آموزش
مدیریت 3ساله حسين باغ گلي در یك گروه مدرسه غيردولتي و همچنين یك فایل تصویري 
كه او در آن از ایده »كوپن آموزشي« سخن مي گوید، سبب شده كه برخي نگاه ليبرال در حوزه 
آموزش را به او نسبت بدهند و بگویند باغ گلي بيش از گذشته سبب خصوصي سازي خدمات 
آموزشي و توسعه مدارس غيردولتي خواهد شد. بحث كوپن آموزشي به ایده اي اطالق مي شود 
كه در آن دولت با خروج از تصدي گري در عرصه آموزش، یارانه پرداختي براي آموزش را در 
قالب كوپن، مستقيما به خانواده ها مي دهد و آنها با كوپن هاي دریافتي مي توانند درخصوص 
ثبت نام فرزندان خود در مدارس خصوصي تصميم بگيرند و البته مابه التفاوت هزینه آموزش را 
خودشان بپردازند. چنين ایده اي به زعم كارشناسان آموزش و پرورش بيش از گذشته عدالت 
آموزشي در كشور را دچار خدشه مي كند و گامي برخالف اصل 30قانون اساسي است. باغ گلي 
البته در مجلس و گفت وگو با رسانه ها، گفته این موضوع را در جایگاه یك كارشناس آموزش 
به عنوان یك ایده مطرح كرده و به دنبال اجراي آن در آموزش و پرورش نخواهد بود. او گفته 
در سال هاي مدیریت در مدارس امام رضا هم چنين نگاهي نداشته است و برنامه هایي در این 

راستا اجرایي نکرده است.

برنامه هاي وزير پيشنهادي  آموزش و پرورش
اما موضع خود وزیر پيشــنهادي آموزش و پرورش در مواجهه با این انتقادات چيســت؟ او 
چه برنامه هایي بــراي اداره بزرگ ترین وزارتخانه دولت دارد؟ باغ گلي در روزهاي گذشــته 
مصاحبه هاي متعددي با رسانه ها داشته و برنامه هاي خود را هم منتشر كرده است. او گفته در 
گام اول تالش مي كند مدارس در سال تحصيلي آینده به صورت حضوري برگزار شود. باغ گلي 
تالش براي اجراي سند تحول بنيادین آموزش و پرورش را دیگر برنامه محوري خود  اعالم و 
تأكيد كرده براي اجراي برنامه هاي خود قرار نيست كسي را از بيرون از آموزش و پرورش به این 
وزارتخانه بياورد. تمركززدایي و تالش براي معيشت و منزلت معلمان از دیگر رئوس برنامه هایي 
است كه باغ گلي گفته آنها را اجرا خواهد كرد. وزیر پيشنهادي آموزش و پرورش گفته اجراي 
طرح رتبه بندي و انگيزش معلمان و همچنين افزایش كيفيت آموزش در دستور كار او خواهد 
بود. او همچنين اعالم كرده در برنامه هاي خود به دنبال دستيابي به عدالت آموزشي كه یکي از 
اهداف بنيادین سند تحول است، خواهد بود. حاال باید منتظر ماند و دید، آیا نمایندگان مجلس 

با اعتماد به حسين باغ گلي،  كليد ساختمان خيابان سپهبد قرني تهران را به او مي سپارند؟
 

اگرچه انتخابات بيست وهشتم خرداد، رداي ریاست جمهوري  را باالخره از تن سمناني ها درآورد 
و آن را به یك خراساني سپرد، اما ظاهرا كليد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري همچنان قرار است 
در دست یکي از استادان دانشگاه بوعلي سيناي همدان باقي بماند. محمدعلي زلفي گل، شيميدان 
55ساله كه براي سکانداري وزارت علوم از سوي رئيس جمهور معرفي شده، از سال87تا93 رئيس 
دانشگاه بوعلي سيناي همدان بوده است؛ درست مثل منصور غالمي، كليددار فعلي وزارت علوم 
كه دقيقا بعد از زلفي گل، یعني از 93تا96 ریاست این دانشگاه را بر عهده داشته است. او البته یك 
مقطع در زمان دولت اصالحات نيز ریاست این دانشگاه را بر عهده داشته است. زلفي گل جزو 

استادان شيمي كشور است. او پيش از ریاست بر دانشگاه بوعلي سيناي 
همدان، مقطعي به عنوان قائم مقام معاون اول رئيس جمهور در بنياد 

 نخبگان مشغول به كار بوده و این احتماال مهم ترین سابقه مدیریت اجرایي او به شمار مي آید.

وزراي آموزشي  در آزمون مجلس

از زمان معرفي رسمي فهرست كابينه پيشنهادي رئيس جمهور تا ديروز كه بررسي رســمي صالحيت افراد پيشنهادي در صحن مجلس كليد خورده، اين 
فهرست موضوع نقد و نظر و بررسي هاي كارشناسانه در فضاي عمومي كشور بوده است. از صاحب نظران و كارشناسان گرفته تا كاربران فضاي مجازي و عامه 
مردم درخصوص افراد مختلف نظر داده اند و از بررسي و تحليل اين فضا مي توان به برايندي از نظر افكار عمومي درباره گزينه هاي پيشنهادي سيدابراهيم 
رئيسي رسيد. در اين زمينه در صفحه اجتماعي روزنامه همشهري، سراغ بررسي وزرايي كه در دسته بندي مرسوم، وزيران اجتماعي دولت به شمار مي آيند 
رفته ايم. مقصود از وزيران اجتماعي، در حقيقت وزارتخانه هايي است كه حيطه مسئوليتي و عملكردي آنها به وضوح در حوزه اجتماعي تعريف شده است 
وگرنه عملكرد ساير وزارتخانه هاي دولت نيز حتما پيامدهايي در حوزه اجتماعي دارد كه مي توان در مجالي وسيع تر به آن پرداخت. آنچه در ادامه مي خوانيد 
گزارش مختصري از سوابق، كارنامه و گزيده نظرات حمايتي و انتقادي افكار عمومي درباره 2 وزير پيشنهادي براي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، 

تحقيقات و فناوري است.

ادامه در 
صفحه 21

استمرار صدارت استادان دانشگاه همدان بر آموزش عالي

جوانگرايي در سخت ترين وزارتخانه دولت

محمدعلي  زلفي گل، وزير پيشنهادي علوم حسين باغ گلي، وزير پيشنهادي آموزش و پرورش 

 گزارش همشهري از سوابق، كارنامه و برایند نظرات 
درباره  وزیران  پيشنهادي »علوم،  تحقيقات و فناوري« و »آموزش و پرورش«
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   واكسن يا ايمني طبيعي
تزريق دوز تقويت كننده براي تقويت ايمني در بزرگســاالن يا ابتال به بيماري، كدام باعث ايجاد ايمني بيشتر و 
ماندگارتر در بدن مي شود؟ اين سؤال ها هر دو به موضوعات بحث برانگيزي تبديل شده اند. زوج قدرتمند سيستم 
ايمني كه بدن را از عفونت مصون مي كند، آنتي بادي ها و سلول هاي T هســتند. آنتي بادي ها به سطح ويروس 
مي چسبند و آن را براي نابودي مشخص مي كنند. سلول هاي T مي توانند تشخيص دهند كه كدام يك از سلول هاي 

ما توسط ويروس ربوده شده است و آنها را از بين مي برد.
بدن افراد بعد از آلوده شدن به ويروس، پاســخ ايمني وسيع تري نسبت به واكسيناسيون دريافت مي كند. فرقي 
نمي كند كدام نوع واكسن را زده باشيد، بدن ياد مي گيرد كه فقط يك چيز را تشخيص دهد؛ پروتئين سنبله. اين 
بخش حياتي ويروس براي توليد آنتي بادي است. پروفسور النور رايلي، ايمونولوژيست دانشگاه ادينبرگ مي گويد: 
اين بدان معناست كه اگر شما دچار عفونت طبيعي شده ايد، در برابر انواع گونه هاي جديد ويروس مصونيت بهتري 
داريد. مواردي از ابتالي مجدد و ابتالي پس از واكسيناســيون نيز مشاهده شده است. پروفسور فين از دانشگاه 
بريستول، مي گويد: هيچ يك از روش هاي ايمني، به شما در برابر عفونت، محافظت كامل نمي دهد، اما ايمني كه از هر 
دو مي گيريد به خوبي از شما در برابر بيماري شديد و جدي محافظت مي  كند. سطح آنتي بادي به طور متوسط حدود 
يك ماه پس از واكسيناسيون بيشتر از عفونت طبيعي است و بيشترين پاسخ ايمني مربوط به افرادي است كه قبال 

به كوويد مبتال شده و سپس واكسينه شده اند.
سيستم ايمني بدن ويروس ها و واكسن ها را به خاطر مي آورد تا درصورت مواجهه با عفونت بتواند به سرعت پاسخ 
دهد. سلول هاي T حافظه در بدن باقي مي مانند و سلول هاي B همچنان آماده هستند تا سيل جديدي از آنتي بادي  ها 
را درصورت نياز توليد كنند. شواهدي از پاسخ هاي ايمني بيش از يك سال پس از عفونت وجود دارد و آزمايش هاي 
واكسن نيز مزاياي ماندگاري را نشان داده است. با اين حال پروفسور پيتر اپنشاو از كالج امپريال لندن، مي گويد: ما 

هنوز منتظريم تا ببينيم به طور قطعي محافظت با واكسن ها چه ميزان دوام مي آورد.

 طي هفته گذشته، مشخص شد كه 
در یکي از پيام رســان هاي مشهور اينترنت

داخلي، براي بعضي از كاربران، بدون 
اطالع آنها، حساب كاربري ساخته شده است. این 
اتفاق عمدتــا بــراي كاربرانــي رخ داده بود كه 
فالوئرهاي باالیي در اینستاگرام داشتند و مشخص 
شــد كه حتي بعضــي از آنها »تيــك آبي« هم 
گرفته اند. این پيام رســان اگرچــه در این مورد 
توضيحاتي ارائه كرد، اما ظاهرا كاربران قانع نشدند 
و این پيام رســان در گوگل پلــي و ظاهرا یکي از 
اســتورهاي ایراني ریپــورت و ســرانجام از این 
فروشــگاه ها حذف شــد. پس از این اتفاق، یك 
دوقطبي در فضاي مجازي شکل گرفت كه عده اي 
معترض به اقدام صورت گرفته در این پيام رسان 
بودند و عده اي معترض به حذف این پيام رسان از 
این دو اپ استور بودند. صرف نظر از اینکه ساخت 
اكانت هاي جعلي در این پيام رسان، عمدي بوده یا 
سهوي، همزماني این اتفاق با بررسي طرح صيانت 
براساس اصل 85قانون اساسي و همچنين تأثير 
آن بر راه انــدازي و تداوم شــبکه ملي اطالعات، 

حساسيت بخشي از كاربران را درپي داشت.

تأثير بر شبكه ملي اطالعات؟
آرش كریم بيگي، كارشــناس حــوزه ارتباطات 
و آي تــي، در گفت وگو با همشــهري، ســاخت 
اكانت هاي جعلي در این پيام رســان را بر شبکه 
ملي اطالعــات تأثيرگذار نمي دانــد و مي گوید: 
»شبکه ملي اطالعات مستقل از تخلف یا نوآوري 
یك پيام رسان است، چراكه این دو مفهوم، 2 الیه 

متفاوت از هم هستند.« 
به گفته او »ممکن است روي هر ابزار یا شبکه اي، 
مجموعه اي از اتفاقات از جمله تخلف، اشــتباه، 
سوء تفاهم یا عرضه یك سرویس جذاب، باثبات و 
كاربردي رخ دهد؛ بنابراین همانطور كه نمي توان 
مفهوم اینترنت را براســاس این اتفاقات قضاوت 
كرد، شبکه ملي اطالعات را هم نباید بر این منوال 

قضاوت كنيم.«
كریم بيگي معتقد اســت: »با یا بدون شبکه ملي 

اطالعات، با یا بدون طرح صيانت، چنين مسائلي 
باید در قالــب حمایت از حقــوق مصرف كننده 
دیده شــود و قوانيــن فعلي هم از ایــن ظرفيت 
برخوردارند كه در قالــب حفظ حریم خصوصي، 
حقوق مصرف كننده و امنيت اطالعات، این مسائل 

را بررسي كنند.«
با این حال، كریم بيگي بر این باور اســت كه »به 
همان ميزان كه باید نگران حقوق مصرف كننده 
باشيم، باید نگران حقوق توليدكننده )سرمایه گذار 
در ســرویس هاي آي تي( هم باشــيم و یکطرفه 
به قاضــي نرویــم. درواقــع نباید یك اشــتباه، 
یك ســوءتفاهم یا ســوءمدیریت را به پاي همه 
سرویس هاي داخلي و خالقيت هاي داخلي نوشت 

و قضاوت كرد.«

پرهيز از هيجان
كریم بيگي بــا اشــاره به اینکــه تــا زماني كه 
سرویس هاي كاربردي، كاربرپسند و ترافيك محور 
روي شــبکه ملي اطالعات نباشند، اتفاق خاصي 
براي آن نمي افتد، مي گوید: »بــه همين ترتيب 
اگر كاربران یك پيام رسان، فيك باشند هم تأثير 

خاصي روي شبکه ملي اطالعات نمي گذارد.«
او توصيه مي كند كه »در مورد این موضوع باید از 
هيجان پرهيز كرد، چراكه این موضوع مي توانست 

براي هر سرویس دیگري اتفاق بيفتد.«
او در عين حال اینگونه كارها را چه از جانب خود 

پيام رسان، چه از جانب دوستان پيام رسان و چه از 
طرف دشمنان آن پيام رسان صورت گرفته باشد، 
در تضاد با اعتماد عمومي نسبت به آن پيام رسان 

مي داند.
او همچنين تأكيد مي كند: »از آنجا كه این مفهوم 
جدید اســت و هنوز به طور كامل جــا نيفتاده، 
اینگونه اتفاقات به ضرر پيام رســان هاي داخلي 
است و مســتقل از اینکه مالك سرویس كيست، 
چالشي در حوزه اعتماد عمومي ایجاد خواهد كرد 

كه به كل اكوسيستم مي تواند ضربه بزند.«

سرنوشت شبكه ملي اطالعات 
دولت قبلي بر این تفکر تأكيد مي كرد كه شــبکه 
ملي اطالعات به عنوان مکمــل اینترنت جهاني 
عمل خواهد كرد. با این حال، این ســؤال مطرح 
است كه در دولت جدید این تفکر به زیست خود 
ادامه خواهد داد یا شبکه ملي اطالعات مي تواند 

جایگزین اینترنت جهاني شود.
كریم بيگي در ایــن مورد بر این باور اســت كه 
»هيچ چيزي نمي تواند جایگزین اینترنت جهاني 
شود، چراكه اینترنت، شــبکه شبکه هاست. در 
واقع هر ســرویس دیگري در قالب شبکه ملي 
به عنوان یك الیه، فعاليت خواهد كرد و چيزي 
نمي تواند جایگزین چيز دیگري شود. همانطور 
كه اینترنت هم نمي تواند جایگزین شبکه دولت 

شود.« 

كاربرسازي یك پلتفرم داخلي با هدف باالبردن تعداد عددي كاربران بار دیگر اعتماد عمومي 
تزریق دوز سوم یا تقویت كننده واكسن به سرویس هاي داخلي را دچار چالش كرده است

كووید-19 به یك چالش جهاني تبدیل دانش
شده است. در شــرایطي كه همچنان 
نيمي از مردم دنيا به واكسن مناسب براي پيشگيري 
از مرگ ومير كووید-19 دسترسي ندارند، تجویز دوز 
سوم واكسن براي تقویت ایمني در برابر این بيماري 
مرموز، تبدیل به محل مناقشه بين مقامات بهداشتي 

و متخصصان عفوني جهان شده است.
در ایران نيز تزریق دوز سوم واكسن در حالي مطرح 
مي شود كه طبق اعالم وزارت بهداشت، تاكنون فقط 
6.4درصد از جمعيت كشورمان به طور كامل در برابر 
ویروس كرونا واكسينه شــده اند و طبق آمار سازمان 
بهداشــت جهاني نيز بيش از 18درصد از جمعيت 

85ميليوني ایران یك دوز واكسن دریافت كرده اند.
هم اكنــون برخي كشــورها مانند امــارات و تركيه 
واكسيناسيون با دوز سوم را براي گروه هاي پرخطر 
آغاز كرده اند و در آمریکا نيز تاریخ 29شهریور براي این 
كار درنظر گرفته شده است. با اعالم كاخ سفيد هر فرد 
18سال به باال كه 2دوز واكسن فایزر یا مدرنا دریافت 
كرده است، 8 ماه پس از آخرین تزریق، واجد شرایط 

دریافت سومين واكسن خواهد بود.
اما تصميــم آمریکا بــراي این نوع واكسيناســيون 
واكنش هاي منفي گســترده اي در بيــن محققان و 

سياستگذاران برانگيخت؛ چرا كه از نظر آنها تعهداتي 
كه ایاالت متحده به سایر كشورها براي ارائه واكسن 
داشته است را زیر سؤال مي برد و سطح واكسيناسيون 
عمومي در دنيا را تضعيف مي كند. این یك دهن كجي 
بزرگ به سازمان بهداشت جهاني است كه پيش از این 
از كشورهاي ثروتمند خواسته بود  واكسيناسيون دوز 
سوم را تا زمان دسترسي كشورهاي در حال توسعه و 
ساكنان آسيب پذیر آنها به واكسن، به تعویق بيندازند.
3مطالعه تاكنون نشــان داده اســت كه اثربخشي 
واكســن در برابر عفونــت، از 95درصــدي كه در 
آزمایشات باليني مشــاهده شده بود به 84درصد در 
بيماران بستري كاهش پيدا كرده است. اما محققان 
خاطرنشان مي كنند كه هدف اصلي واكسيناسيون، 
جلوگيري از بيماري شــدید، بستري شدن و مرگ 
است. به عنوان مثال، ساكنان واكسينه شده نيویورك 
91.9 تا 95.3درصد در برابر بيماري شدید و بستري، 
محافظت شــده بودند. مایك رایــان، مدیر اجرایي 
برنامه فوریت هاي بهداشتي سازمان بهداشت جهاني 
نيز با آگاهي از این تصميم، توضيــح داد: ما در حال 
برنامه  ریزي براي ارائه جليقه نجات اضافي به افرادي 
هستيم كه از قبل جليقه نجات داشتند، درحالي كه 
دیگران را غــرق مي كنيم. در جهــان، هنوز بيش از 

5ميليارد نفر واكسينه نشده اند. 

در جست وجوي دوز تقويتي واكسن
كشورهاي مختلف در تالش هستند براي مقابله با سویه دلتا، سرعت واكسيناسيون 

خود را افزایش داده و دوز سوم را هم به برنامه ایمني خود اضافه كنند 
خطاهاي داخلي و ضربه به شبكه ملي اطالعات

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوی آینده

خيز جديد تسال با روبات انسان نما

ایالن ماسك، مدیرعامل شركت تسال، روز پنجشنبه از یك روبات 
انســان نما به نام »تســال بات« )Tesla Bot( رونمایي كرد كه 
براساس همان هوش مصنوعي مورد استفاده در ناوگان خودروهاي 
خودران تسال كار مي كند. به گزارش وب سایت سي نت، این روبات 
كه در رویداد »روز هوش مصنوعي« )AI Day( معرفي شــد، با 
اســم رمز »اپتيموس« )Optimus( در داخل شــركت شناخته 
مي شود. »تسال بات« با قدي حدود 1۷2سانتي متر و وزن حدود 
56كيلوگرم، صورتش از جنس نمایشــگر خواهد بود. این روبات 
انسان نما قرار است كارهایي را انجام دهد كه در زمره امور پرخطر 
محسوب مي شود. ماسك در این خصوص گفت: »فکر مي كنم این 
روبات در آینده براي انجام كارهاي فيزیکي ایده مناســبي باشد 

و اگر بخواهيم چنين كارهایي را از آن بخواهيم، مشــکلي براي 
انجام دادنش نخواهد داشت.« او همچنين به این موضوع اشاره كرد 
كه تسال با كمك فناوري هاي جدید خود و بهره بردن از باتري ها و 
حسگرهاي قدرتمندي كه در اختيار دارد، مي تواند »تسال بات« را 
با كيفيتي ایده آل توسعه داده و به بهره برداري نهایي برساند. پس 
از یك نمایش 90دقيقه اي از جزئيات، گفته شــده كه این روبات 
قرار است در خودروهاي برقي خودران تسال كاربري داشته باشد. 
ارتقای هوش مصنوعي در رانندگي این وسایل، بخشي از برنامه هاي 
تسال محسوب مي شود. تسال بات قرار است بدون كمك انسان در 
خيابان هاي شهر حركت كند. ماسك در این باره گفت: »منطقي 
است كه آن را انسان نما ساخته باشيم.« البته در این رویداد تنها 
ماكت روبات به نمایش درآمد و كسي چيز خاصي از رفتارهاي آن را 
ندید. به نظر مي رسد كه تسال بات هنوز نياز به توسعه بيشتري براي 
به نمایش گذاشتن توانایي اش داشته باشد. ایالن ماسك چند سالي 
مي شود كه به فکر طراحي، ساخت و توسعه روبات هاي مختلفي 
است كه جایگزین كارگران انساني در بخش هاي مختلف شوند. 
البته باید به این نکته نيز اشاره كنيم كه تسال شركتي است كه با 
اتهام هاي گوناگوني درخصوص رفتارهاي نامناسب با كارگران خود 
ازجمله اخراج صدها كارگر یك كارخانه و مشــکالت اتحادیه اي 

روبه رو شده است.



   یکشنبه 31 مرداد 1400    شماره  8294 12
آمــار مبتالیــان  دیروز

24179
واکسن های تزریق شده)دوز(

2207514
آمــار جان باختگان دیروز

544
کل آمــار جان باختگان

101354

بيش از 17 ماه از شــيوع كرونا در ايران 
مي گذرد و حاال نه تنها از شدت بيماري 
كاسته نشده كه با شيوع گونه هاي جديد 
اين ويــروس، بيماري زايي و مرگ آوري 
آن هم باال رفته اســت. با اينكه تا قبل از 
پيك چهارم، ويروس غالــب، كروناي 
انگليسي بود، اما به محض شروع پيك 
پنجم، متخصصان اعالم كردند كه كروناي 
انگليســي يا بتا، جاي خود را به ويروس 
هندي يــا دلتا داده اســت. حاال هم در 
شرايطي كه جهان، درگير همين ويروس 
است، خبرهايي درباره شيوع گسترده 
گونه جديدي به نام المبدا شنيده مي شود. 
چند روز پيش بود كه ســازمان جهاني 
بهداشت، اعالم كرد كه گونه دلتا ويروس 
كرونا به زودی بــه گونه نگران كننده در 
جهان تبديل مي شود. بر اساس اعالم اين 
سازمان، ميزان انتقال پذيری گونه دلتاي 
كرونا بسيار باالست و به سرعت از فردی 
به فرد ديگر منتقل می شود؛ اتفاقي كه 
نياز به واكسيناسيون در جهان را باال برده 
است. با شيوع دلتا در پيك پنجم، از دو 
هفته گذشته، آمار ابتال در ايران با شيب 
بســيار تندي در حال افزايش است. در 
همين مدت باالترين ميزان مرگ كرونايي 
هم كه باالي 600 نفر بود، ثبت شد و تعداد 
فوتي ها را درمدت كوتاهي به بيش از 100 
هزار نفر از ابتداي شــيوع كرونا رساند. 
آمارها نشان مي دهد، تاكنون بيش از 211 
ميليون نفر در سراسر جهان مبتال و بيش 
از 4.4 ميليون نفر جان باخته اند و پاندمي 
همچنان در جريان است. آلفا )چيني( ،بتا 
)انگليسي(،گاما )برزيلي(،دلتا )هندي( 
و حاال هم المبدا تنها گونه هاي شناسايي 
شده اين ويروس اند و ويروس شناسان 
مي گويند، بايد منتظر گونه هاي خطرناك تر 
ديگري بود.  عليرضا ناجی،اســتادتمام 
ويروس شناسی دانشگاه علوم پزشكی 
شهيد بهشتی و رئيس مركز تحقيقات 
ويروس شناســي بيمارســتان مسيح 
دانشوری در گفت و گو با همشهري، از اين 
موضوع اعالم نگراني مي كند. او مي گويد، 
سويه هاي جديد ديگري در راه است. به 
گفته ناجي، واريانت المبدا در بيش از 40 
كشور گزارش شده و انتظار گسترش آن 
وجود دارد؛ انتقال بيشتر و ايمن گريزي 
از واكسن، از ويژگي هاي اين جهش است.

روند وقوع جهش هاي بعدي 
كرونا در آينده به چه صورت خواهد بود؟ 

آيا بايد منتظر جهش هاي بعدي باشيم؟
به طور قطع در ســال هاي بعــد در ویروس 
کرونا تغييرات زیــادي به وجود خواهد آمد. 
اما روند و چگونگي این تغييرات بســتگي 
به این دارد که دنيــا چطور به طور منطقي و 
علمي، راه هاي مقابله با آن را در پيش خواهد 
گرفت تا بتواند جلوي چرخش و جهش هاي 
مختلف و ایجاد واریانت هاي گوناگون ویروس 
را بگيرد. روش مورد استفاده هر کشور براي 
مقابله با تغيير رفتارهاي کووید-19، کليد 
اصلي مقابله با آن خواهد بود. به همين دليل 
دنيا نيازمند این است که سياست هاي مبارزه 
خود را یکسان سازي کند تا بتواند عملکرد 
مناسبي نسبت به این بيماري داشته باشد. 
هرکشــوري نمي تواند جداگانه مسير خود 
را تغيير دهد. موضوع مهــم در ارتباط با این 

واریانت ها، راه هاي مقابله براي جلوگيري از 
انتشار آن است. مثال در چين اگر 7مورد ابتال 
از نوع جهش جدید ویروس در یك اســتان 
دیده شود، آن استان بالفاصله به طور کامل 
قرنطينه و با انجام ميليون ها تســت دقيق، 
جلوي پخش ، گسترش و شدت یافتن بيماري 
گرفته مي شود. این موارد همان اصول علمي 
و درست مبارزه با کرونا هستند که تاکنون در 
ایران مورد توجه قرار نگرفته است. البته در 
کنار این مبارزه به موازات، مداخالت درماني 
هم باید انجام شود که مهم ترین آن، تزریق 

واکسن است.
 روند مقابله با جهش هاي پيك 
چهارم و پنجم در ايران به چه صورت بوده 
است؟ چرا نتوانسته ايم عملكرد خوبي در 
اين پيك ها داشته باشيم؟ مشكل اصلي 

چيست؟
در پيك هاي چهارم و پنجم به صورت علمي 
و منطقي با ویروس مقابله نشد. پيك چهارم 
نتيجه آزاد گذاشتن سفرها، دید و بازدیدهاي 
نوروزي و شــيوع واریانت آلفا بود. بعد از آن 
هم وقتي ویروس دلتا شــایع شــد، استان 
خوزستان و سایر شهرهاي جنوبي کشور را 
که درگير این ویروس شدند، قرنطينه نکردند، 
ترددها به این مناطق آزاد بود و در نهایت با 
ورود به پيك پنجم، بيماري با شدت بسيار 
زیادي شــيوع پيدا کرد و وارد اســتان هاي 
دیگر شد. درحالي که در اردیبهشت امسال 
با مشاهده واریانت دلتا مناطق آلوده باید به 
سرعت قرنطينه مي شدند تا جلوي گسترش 
ویروس گرفته مي شد، اما وقتي هيچ یك از 
این اقدامات انجام نشد، شهرها یکي پس از 
دیگري، قرمز شــدند و ميزان ابتال به شدت 
باال رفت و مرگ ها رکورد زدند. در این ميان، 
واکنش مردم و مسئوالن در ارتباط با شيوع 
گونه جدید کرونا، منجر به شــيوع گسترده 
آن شد. به نظر مي رسد مسئوالن و مردم هنوز 
متوجه سرعت انتقال و خطر پيشروي بيماري 
نشــده اند و نمي دانند خطر شدت گرفتن 
بيماري به چه معناست. تمام این رفتارها در 
این 17 ماه و غفلت در استفاده از فرصت هاي 
طالیي در مقابله با شــدت گرفتن بيماري 
کرونا باعث دميدن بيشتر بر شعله هاي آتش 
کرونا مي شــود. حتي اگر بگویيم که ورود 
واریانت هاي مختلف، گریزناپذیر اســت، اما 
قطعا راه هاي کنترل وجود دارد که مهم ترین 
آن واکسيناســيون و قرنطينه کردن است. 
آنچه شاهد هســتيم این اســت که تفکر 
تصميم گيرندگان، علمي نيســت، این در 
حالي است که در کنار از دست رفتن تعداد 
زیادي از مبتالیان، ضررهاي اقتصادي زیادي 

هم به کشور وارد مي شود.
 تصميم گيري قاطع و به موقع 
ســتاد ملي مقابله با كرونا، تا چه ميزان 
مي توانست جلوي پيشــروي بيماري و 

شدت يافتن آن را بگيرد؟
تصميم گيري درست ســتاد ملي مقابله با 
کرونا، در وضعيت فعلي که بحراني اســت و 
بيماري به شــدت در حال پيشروي است، 
مي تواند مانع از انتقال بيشــتر دلتا شود. اما 
این ستاد به پيشــنهادهاي وزارت بهداشت 
براي قرنطينه طوالني تر، بي توجهي کرده و 
مخالف است. البته درنظر داشته باشيم که 
تعطيلي شــهر باید واقعي و با تأکيد بر تمام 
المان ها و عوامل متعدد و واقعي انتقال و پخش 
ویروس باشد نه اینکه هنگام تعطيلي، تمام 

تاالرها و رستوران ها و مراکز خرید باز باشند و 
مردم به جاي رفتن به ادارات و محل کارشان، 
چمدان ها را ببندند و به سفر بروند. قرنطينه 
در کشور، باید مثل سایر کشــورهاي دنيا، 
سختگيرانه اجرا شود. قرنطينه یعني مردم 
تنها براي تهيه مایحتاج و کارهاي ضروري 
از خانه خارج شوند، اما این نوع قرنطينه هيچ 
وقت در ایران اجرا نشد. جریمه کردن بدون 
درنظر گرفتن تمهيدات الزم و مجاز دانستن 
بعضي سفرهاي هوایي و زميني راه به جایي 
نخواهد برد. وزارت بهداشــت با وجود تمام 
مشکالت، مسئول همه این اشتباهات نيست. 
هرکس در بروز بحران فعلي ســهمي دارد. 
ارگان هاي دیگر با تأخيــر در اتخاذ تصميم 
درست و به موقع، در وقوع این اتفاقات نقش 
بسيار مهمي دارند. ستاد ملي مقابله با کرونا 
که متشــکل از دولت، نمایندگاني از وزارت 

کشور، نيروي انتظامي، قوه قضائيه و... است، 
در بروز این مشکالت سهم دارند. ما نمي توانيم 
منتظر ایجاد ایمني گله اي باشيم، این اتفاق 

با جهش هاي این ویروس امکان پذیر نيست.
 ما اكنون با جهش دلتا مواجه 
هســتيم و خبرهايي مبني بر گسترش 
واريانت المبدا منتشر شــده كه گفته 
مي شود از دلتا شديدتر است، به نظر شما، 
واريانت هاي جديد كرونا، همواره شديدتر 

و مرگبارترند؟
هنوز مطالعات دقيقي دربــاره واریانت هاي 
مختلف ویروس کرونا در ایران انجام نشــده 
است، البته در کشورهاي دیگر مثل انگلستان 
هم انواع واریانت هاي این ویروس مشــاهده 
شــده اما موضوع مهم در کشــور ما نحوه 
رویارویي با این واریانت هاست. مداومت در 
اجراي درســت پروتکل هاست که مي تواند 

انتقال واریانت هاي جدید مانند بتا یا دلتا و 
المبدا را محدود کند یا اینکه در نقطه مقابل، 
آنها را به عامل تهدیدکننده اي براي شدت 
گرفتن بيماري تبدیل کند. توجه داشــته 
باشيم ویروس در سویه هاي مختلف در چند 
مورد سرمایه گذاري مي کند؛ سرعت انتقال، 
مدت زمان خــروج از بدن، ســرعت تکثير 
زیاد و ایمني گریزي.  مســئله اینجاست که 
ممکن است در آینده با سویه هاي جدیدي 
از این ویروس مواجه شویم که حتي ميزان 
ماندگاري ویروس در بدن هم بسيار طوالني تر 
شود. آخرین بررسي ها نشــان مي دهد که 
ماندگاري ویروس در بدن مبتالیان از 14روز 
به 18 تا 21روز افزایش پيدا کرده و افراد باید 
مدت زمان بيشتري در قرنطينه به سر ببرند. 
همه اینها در حالي اســت که سرعت انتقال 
ویروس هم بيشتر شــده و ضریب گسترش 

آن در این واریانت، از 2 به بيشتر از 4 و حتي 
5 رسيده است. یعني هر مبتال به 5نفر دیگر 
مي تواند بيماري را منتقل کند. بنابراین دور 
از ذهن نيســت که در آینده با واریانت هایي 
روبه رو شویم که ضریب گسترش، انتقال و 
قدرت کشــندگي و ایمني گریزي آن از این 

هم باالتر رود.
هم اكنون ما بايد چه اقداماتي 
براي جلوگيري از ورود واريانت هاي جديد 

داشته باشيم؟
باید نسبت به انجام اقدامات غيردرماني، یعني 
تصميم گيري به موقــع در زمينه قرنطينه 
واقعي شهرها، تقویت بهداشت اجتماعي و 
جلوگيري از پخش و انتقــال ویروس، اقدام 
کنيم و با آگاهي از مخاطرات بعدي، در اجراي 
تصميم ها مصمم باشــيم. هم اکنون دوره 
کمون در واریانت دلتــا، یعني مدت زماني 

که فرد مي تواند بدون عالمت، بيماري را به 
دیگران منتقل کند، کوتاه تر شــده و به 2 تا 
3 روز رسيده است. به اضافه اینکه دوران دفع 
ویروس از بدن هم افزایش پيدا کرده است. 
از نظر تعداد مبتالیان هم با رکورد جدیدي 
مواجهيم، البته این اتفاق در تمام دنيا رخ داده 
 و امکان اینکه واریانت هاي جدید خطرناك تر 
باشند، وجود دارد. اگر ميزان شکست بيماري 
توسط واکسيناسيون و برخورداري از ایمني 
قبال 5.9درصد بــود، درحال حاضر به بيش 
از 19درصد رسيده اســت. همه اینها نشان 
مي دهد که ما باید در انجام واکسيناسيون، 
انتخاب نوع واکسن و مراقبت هاي غيردرماني 

بسيار جدي تر عمل کنيم. 
با توجه به اينكه گفته مي شود 
واريانت هاي جديد در مقابل واكســن، 
مقاومند، به نظر شما چطور مي توان انتظار 

قطع زنجيره با واكسيناسيون را داشت؟
واکسيناســيون یکي از مؤثرترین راه هاي 
مقابله با بيماري ا ست. البته کيفيت واکسن ها 
هم باید ارتقا پيدا کند. نگاهي به شکســت 
بيماري توسط واکسن در کادر درمان نشان 
مي دهد کساني که واکسن تزریق کرده اند، 
با وجود احتمال ابتال، مقاومت  بدنشان باال 
رفته است. البته نزدیك 6 ماه از واکسيناسيون 
کادر درمان مي گذرد و براي ایمني بيشــتر 
باید دوز بوستر یا یادآور به آنها تزریق شود. 
کشــورهاي دیگر هم به دنبــال تزریق دوز 
سو م اند، چراکه واکسن ها در طوالني مدت و 
در برابر واریانت هاي مختلف ویروس، کيفيت 
خود را از دســت مي دهند. بنابراین باید به 
فکر ارتقا بخشي آنها بود. به گزارش شرکت 
سازنده بعضي واکســن ها مانند مدرنا، این 
موضوع در مورد تمام واکسن ها صادق نيست 
و بعضي واکســن ها به خصــوص در مقابل 
واریانت هاي جدید، بيشــتر افت مي کنند. 
با این همــه همچنان مي تــوان گفت که 
واکسيناســيون در قطع زنجيره مهم است. 
البته در ایران و بســياري از کشورها، هر دو 
دوز واکسن براي جمعيت باالیي تزریق نشده 
اســت، بنابراین هنوز نمي توان درباره دوز 
سوم صحبت کرد، اما باید این واقعيت علمي 
را درنظر گرفت که حتــي کيفيت و ایمني 
باالي واکسن هایي مانند مدرنا و فایزر هم در 
مقابل ویروس ووهان چين بوده، نه واریانت 
دلتا. بنابراین ما باید از همين حاال، به دنبال 
راه حل هاي دیگري باشيم. راه حل هم چيزي 
خارج از پيشــگيري هاي الزم، قرنطينه و 

واکسيناسيون نيست. 
اثربخشي  و  سرعت بخشي 
واكســن ها در ارتباط با واريانت جديد 

يعني المبدا چگونه است؟
سرعت بخشيدن به واکسيناسيون در کنار 
اســتفاده از واکســن هایي با کيفيت باالتر، 
اثر بخشــي آنها را در مقابــل واریانت هاي 
جدید باال مي برد. در این ميان باید از تجربه 
کشورهاي موفق در زمينه کنترل بيماري هم 
اســتفاده کرد. البته همانطور که گفته شد، 
باید به فکر تزریق دوز یادآور براي کساني که 
بيش از 6 ماه از واکسيناسيون شان مي گذرد، 
بود. هم اکنــون واریانت المبــدا در بيش از 
40کشور گزارش شــده و انتظار گسترش 
آن هم مي رود. البتــه فعال باید منتظر نحوه 
عملکرد این ویروس باشيم، یعني ببينيم که 
مقاومت باليني و قدرت بيماري زایي آن چقدر 
است. با وجود اینکه سازمان جهاني بهداشت 

هنوز المبدا را به عنوان واریانت شناسایي و 
 variant of معرفي نکرده و گفته فعال در حد
interest است، اما با جهش هایي که در آن 
اتفاق افتاده و گسترش زیاد آن مي تواند یکي 
از کاندیداهاي جدي و مهم واریانت بعدي و 

تهدیدي براي سالمت به شمار  آید.
 واريانــت المبــدا چــه 

ويژگي هايي دارد؟
در واریانت المبدا 7 تا 8موتاسيون ایجاد شده 
که دو سه مورد آن باعث انتقال بيشتر ویروس 
و 3 مورد دیگر آن باعث ایمن گریزي بيشتر 
آنها شده است. همچنين 2موتاسيون مشترك 
دیگر از این واریانت مي تواند در امور تشخيصي 
و مطالعاتي هم اختالالت و اشکاالتي به وجود 
آورد. بنابرایــن باید دقت بســيار زیادي در 
مورد کيت هاي تشخيصي pcr هم انجام شود و 
رصد دقيق تري صورت گيرد. مطالعات اوليه در 
مورد مقاومت پذیري واریانت المبدا هم نشان 
مي دهد، مقاومت آن در برابر واکسن فایزر و 
مدرنا هم 2 تا 3برابر بيشتر است. توجه داشته 
باشيم انجام واکسيناسيون امري الزامي در 
مقابله با بيماري کروناست، اما زماني مي توانيم 
به اثر بخشي بيشتر آن اميدوار باشيم که این 
کار در کنار اقدامات دیگر غيردرماني باشد، 
یعني واکسيناســيون و اقدامات غيردرماني 
 در کنار یکدیگر باید انجام شــوند، هيچ یك 
به تنهایي به نتيجه نمي رســد. البته با وجود 
اینکه واریانت المبدا در آگوست 2020 در پرو 
شناسایي شده، اما هنوز اطالعات دقيقي براي 
ورود آن به ایران وجود ندارد. براي جواب به 
این سؤال باید سطح پایش ژنتيك کووید-19 

افزایش پيدا کند.
اين احتمال وجود دارد كه با 
قدرتمندتر شدن جهش هاي كرونا، ديگر 

واكسن  به كار نيايد و ايمني ايجاد نكند؟
احتمال ضعيفــي وجــود دارد که ویروس 
همزمــان بــا مقاومــت انســان از طریق 
واکسيناسيون قدرتمندتر شود. این احتمال 
فقط به عنوان یك پيش فرض مطرح است. 
درحالي که اگر به ســابقه به وجود آمدن و 
پدیدار شدن واریانت ها توجه کنيم، متوجه 
مي شویم که اغلب واریانت ها زماني  به وجود 
آمده اند که هيچ واکسيناسيوني وجود نداشته 
است. یعني واریانت هاي آلفا، بتا و گاما قبل از 
واکسيناسيون و در کشورهایي پيدا شده اند 
که در آن مقطع، گردش و شــيوع ویروس 
بسيار وســيع بوده اســت. مثال در منطقه 
توریستي کنت انگلستان و قبل از سياست 
قرنطينه  این کشور، سویه انگليسي به وجود 
آمد. بنابراین هميشه شــيوع و گستردگي 
جمعيت، مي تواند مهم تریــن عامل ایجاد 
واریانت باشد. در برزیل، آفریقاي جنوبي و 
هند هم وضع به همين منوال بوده  و هميشه 
زماني با واریانت جدید روبه رو شــده ایم که 
اجازه دادیم ویروس به صورت لجام گسيخته 
بچرخد و امکان تغييرات در آن افزایش یابد. 
انتقال واریانت به ســادگي و با انجام سفر به 
نقاط مختلف صورت مي گيرد. درهرحال، 
گاهــي ممکن اســت ویروس هــا در برابر 
فشارهاي ایمونولوژي، مقاومت بيشتري پيدا 
کنند، اما اگر واکسيناسيون به صورت بسيار 
دقيق، سریع و با پوشش باال و به موقع صورت 
گيرد، پيش فرض قدرتمندتر شدن ویروس در 
برابر واکسيناسيون بسيار ضعيف خواهد بود. 
نکته اصلي قابل تأکيد »از گردش انداختن 

ویروس« است، نه »واکسيناسيون«.

ممکن اســت در آینده با ســویه هاي جدیدي از این ویروس مواجه شــویم  حتي 
ميزان ماندگاري ویروس در بدن هم بســيار طوالني تر شــود، آخرین بررســي ها 
نشــان مي دهد مانــدگاري ویــروس در بــدن مبتالیــان از 14 روز بــه 18 تا 
21 روز افزایــش یافته و افراد باید مدت زمان بيشــتري در قرنطينه به ســر ببرند

همشــهری در گفت وگو با ریيس مرکز تحقيقات ویروس شناســی بيمارســتان مسيح 
دانشوري، احتمال شــيوع واریانت هاي جدید کرونا و تشــدید کووید 19 را بررسی کرد

در انتظار جهش هاي 
تر خطرناك تر و بيماري زا

 يكتا فراهانی 
خبرنگار

سرپرست اورژانس کشور به همشهري مي گوید که اورژانس با کمبود 8هزار نيرو مواجه است، اما قرار است تنها 2هزار نفر استخدام شوند

خستگي نيروهاي اورژانس در پيك پنجم كرونا
 مريم سرخوش

خبرنگار

آمــار کلــي واردات واکســن کرونــا در حالــي 
25ميليون و544هــزارو610دوز اعالم مي شــود که از 
این ميزان 12ميليون و300هزار دوز واکســن تنها در 
بازه زماني ابتدا تا 29 ماه جاري )مرداد( وارد ایران شده 
است. همه اینها در شرایطي اســت که کرونا با جهش 
دلتا در ایران، شيب بســيار تندي پيدا کرده و به گفته 
فعاالن حوزه درمان، تعلل در واردات واکســن و سرعت 
نه چندان باالي واکسيناسيون در کشور، نه تنها منجر 
به رقم خوردن پيك پنجم شده بلکه فشار مضاعفي به 
کادر درمان وارد کرده و باعث شده تا داروهاي مرتبط با 
کرونا، سرم ها و تخت هاي بيمارستاني با کمبود شدیدي 
مواجه شــود. آمارها نشــان مي دهد تعداد افرادي که 
هر 2 دوز واکســن را دریافت کرده اند، به 6ميليون نفر 
هم نمي رســد و تنها 13 درصد از گروه هدف، دوز اول 
واکسن شــان را دریافت کرده اند. درحالي که جمعيت 
هدف تعيين شــده براي ایران، 61ميليون نفر است. با 
گذشت نزدیك به 7 ماه از آغاز واکسيناسيون در کشور، 
همچنان چالش ها و سوء مدیریت هاي غيرقابل توجيهي 
از شلوغي مداوم مراکز تجميعي واکسيناسيون تا تغيير 
نکردن سن واکسيناسيون دیده مي شود. 2 هفته پيش 
بود که وزیر بهداشت دستور داد تا سن ثبت نام واکسن 
در سایت salamat.gov.ir 3ســال کاهش پيدا کند، 
اما همچنان امــکان ثبت نام بــراي متولدین 1348 تا 
1350 وجود ندارد. هرچند که برخي از مراکز تجميعي، 
تزریق براي جمعيت 50سال به باال حتي بدون ثبت نام 
را هم انجام مي دهند که این مسئله منجر به سرگرداني 
مشموالن واکسن و همچنين وارد شدن فشار مضاعف 
به نيروهاي واکسيناسيون شــده است. یك مسئول در 
وزارت بهداشت که نخواست نامش در گزارش بياید به 

همشهري مي گوید که قرار اســت سامانه ثبت نام براي 
متولدین 1348 تا 1350 از امروز )یکشــنبه( باز شود 
اما شروع واکسيناســيون براي این گروه، مستلزم ورود 
محموله جدید است. بر این اساس با توجه به اینکه زمان 
تزریق دوز دوم براي تعداد زیادي از افراد فرارسيده، این 
گروه در اولویتند. به گفته او، جمعيت جدید اعالم شده 
هم با ورود محموله جدید، در گروه تزریق واکسن قرار 

مي گيرند.
با طوالني شدن پيك پنجم، فرسایش قابل مالحظه اي 
در نيروهاي درمان دیده مي شــود؛ صداي اعتراض آنها 
نسبت به فشار وارد شده، حاال بسيار بلندتر از قبل شنيده 
مي شود. یکي از همين گروه ها، نيروهاي اورژانس است 
که در کنار پاسخگویي به بيماران و رفتن بر بالين شان، 
واکسيناسيون را هم به عهده دارند. درهفته هاي اخير با 
وجود افزایش موارد ابتال و پرشدن تخت هاي بستري و 
بي تأثيري سامانه 6070 براي یافتن تخت هاي بستري، 
ميزان تماس با اورژانــس هم باال رفته اســت. چرا که 
گفته مي شود حتي اگر تختي هم خالي نباشد، اورژانس 
موظف به انتقال بيمار به بيمارستان است. همين موضوع 
سبب شده تا در ماه هاي گذشته، ميزان تماس ها با این 
مرکز، 2 تا 3 برابر شــود. در کنار آن با اینکه این مرکز با 
کمبود 8هزار نيرو مواجه است، تکنسين هاي اورژانس 
به بخش واکسيناسيون هم ورود پيدا کرده اند که منجر 
به افزایش فشــار کاري آنها شده اســت. تکنسين هاي 
اورژانس نســبت به وضعيت موجود اعتــراض دارند و 
اعتراض شــان را هم پنجشنبه شب نشــان دادند. این 
اقدام آنها با بازتاب  گســترده اي روبه رو شد. معترضان 
از اضافه کاري هاي اجباري و اســتفاده غيرداوطلبانه از 
پرستاران مرکز اورژانس براي واکسيناسيون و بخش هاي 
درماني، گالیه دارند و خســتگي و فرسودگي باالي کار، 
کالفه شــان کرده، با این حال اما پيمان صابریان که به 
تازگي سرپرستي اورژانس کشور را عهده دار شده است،  

مي گوید که شرایط فعلي، شــرایط جنگ براي مقابله با 
کروناست. بنابراین تنها وظيفه، انجام اقدامات حمایتي 
براي مقابله با بيمــاري و عبور از پيــك بحراني کنوني 
است. او در گفت وگو با همشهري فشار مضاعف کاري بر 
نيروهاي اورژانس را تأیيد مي کند و از افزایش چشمگير 
ماموریت هاي اورژانس کشور در پيك پنجم کرونا خبر 
مي دهد: »هم اکنون ماموریت هاي اورژانس 2.5 تا 3برابر 
افزایش پيدا کرده اســت، البته ماموریت هاي اعزامي ما 
چندان افزایشــي نبوده و حدود 25 تا 30درصد است. 
دراین ميان تعداد تماس ها هم بسيار باال رفته، هر چند 
که تمام آنها منجر به اعزام نمي شــود و بخشي به دادن 

مشاوره ها، ختم مي شود.« 
صابریان مي گوید اورژانس با کمبود نيرو مواجه اســت، 
با این حال بســياري از فعاليت ها به صورت داوطلبانه از 
ســوي کادر اورژانس در حال انجام است:»نيروهاي ما 
در بحران کرونا فعاليت قابل توجهي داشتند و باالترین 
رضایتمندي از سيســتم اورژانس تهران با 88.9درصد 
ثبت شد. البته پاداش کرونا حدود 12ميليارد تومان بين 
کارکنان اورژانس توزیع شده است. با این حال، با اینکه 
اورژانس با کمبود 8هزار نيرو مواجه اســت، قرار اســت 
در روزهاي آینده تنها 2هزار نفر اســتخدام شوند.«  این 
مسئول درباره اقدامات حمایتي از کادر اورژانس با توجه 
به فشار مضاعف و استرسي که طي پيك هاي کرونا به آنها 
وارد شده، توضيح مي دهد: »نيروهاي ما به دليل نوع کاري 
که انجام مي دهند در معرض استرس زیادي قرار دارند. 
تا پيش از شيوع پاندمي کرونا براي آنها تسهيالتي درنظر 
گرفته مي شد اما حاال تمام آنها لغو شده است. ما مي دانيم 
که همکاران ما در اورژانس  در ماه هاي اخير تحت فشار 
بوده اند به همين دليل، اقدامات حمایتي از آنها در حال 
انجام اســت. چند طرح در حال پيگيري است که اگر به 
نتيجه برسد، اقداماتي با هدف کاهش آسيب  به نيروهاي 

اورژانس در دستور کار قرار خواهد گرفت.« 
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مرگ دسته جمعي نخل هاي خوزستان 
نزديك است 

گپ و گفت با علي طهماسبي، فعال محيط زيست درباره نماد طبيعي يك استان
زندگي خوزستاني ها و خاطراتشان با نخلستان گره خورده است تا جايي كه 
روايت خوزستان بدون نخيالت ممكن نيســت و حتي در سال هاي پس از 
دفاع مقدس اين نخل هاي سوخته بودند كه با ايستادگي شان راوي مردم اين 
خطه شدند. بي آبي و آب شور به ريشه هاي نخل هاي خوزستان رسيده است 
و هر سال از تعداد نخل هاي ايستاده جنوب كاسته مي شود. علي طهماسبي، 
فعال محيط زيســت اهل خوزستان در گفت و گو با همشــهري به صراحت 
مي گويد كه آينده روشني را براي نخلستان ها به عنوان نماد خوزستان تصور 

نمي كند.

تراژدي نمادها
سمبل هاي  شهرهاي مختلف ايران، در چه وضعيتي قرار دارند؟

ما با نشانه ها زندگي مي كنيم. همه آنچه در اين سال ها ساخته و براي آيندگان 
به يادگار خواهيم گذاشــت. همانند آنهايي كه ســاختند و براي امروز ما به 
يادگار گذاشتند تا ما با آن زندگي كنيم. اما ما چگونه از يادگارهايمان مراقبت 
مي كنيم. حاال همه آن نمادها، از نخل ها تا گلســتان و از زعفران تا فيروزه را 
چگونه پاسداري كرده ايم. در اين گزارش بخشــي از دارايي نمادين خود را 
برداشــته و جوياي اين روزهايشان شده ايم. حاال بخشــي از آن پيش  روي 
شماست. پيش روي شما تا بدانيد چه اندوخته ايد. در ادبيات فارسي درخت 
نخل نشان بخشندگي است، چنانچه سعدي مي گويد: »گرت ز دست برآيد 
چو نخل باش كريم«. در اروپاي قبل از مسيح)ع( شاخه نخل نشان پيروزي و 

در فرهنگ ما نماد استقامت است. 

ترك هاي عميق برج 50ساله آزادي 
 گپ و گفت با سيدعباس عظيمي، رئيس مجموعه فرهنگي هنري

 برج آزادي درباره چالش هاي اين سازه زيبا
خيلي از مردم ايران دست كم يك عكس يادگاري در كنار برج آزادي گرفته اند. 
اين برج نخستين نماد تهران است كه همچنان بســياري آن را نماد اصلي 
پايتخت ايــران مي دانند. اين بناي زيبا كه از شــاهكارهاي معماري معاصر 
ايران به شمار مي رود، در فاصله سال هاي ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ ساخته شد. برج 
آزادي تلفيقي از معماري هخامنشي، ساساني و اسالمي است؛ به طوري كه 
قوس بيضي شكل برج، نمادي از طاق كسري است و كاشي كاري فيروزه اي  
از دوره صفوي و شــيارهاي باالي برج از بادگيرهاي يزد اقتباس شده اند كه 
در كنار نمادهاي معماري مدرن و ساختار بتني، جذابيتي دوچندان به برج 

آزادي بخشيده اند.
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ما محيط مان را مي ســازيم يا محيط 
ما را؟ برخالف »يونگ« كه معتقد بود 
انســان ها فارغ از محيط در ناخودآگاه 
خود هســته مشــتركي را حمل مي كنند »اورت« معتقد است 
محيط چنان در اعماق تاريك ناخودآگاه نفوذ مي كند كه مجال 
دسترســي به كهن الگو را مي ربايد. در اين گفتــار درنگ به وجه 
نمادين جسم محيط زندگي انسان كه در معماري و عناصر طبيعي 
تجلي مي يابد، مي پردازيم. بنابراين در اينجا زواياي مختلف جنبه 
فيزيكي و مادي شــده محيط، به عنوان تن افزوده و گسترده شده 
فردي و اجتماعي كه واجد جنبه نمادين است، همچنين ضرورت 

حفظ و تعامل با آنها بحث مي شود.
تمام جهان انساني از طريق نمادهاي زباني و شكلي دوام مي يابد. به 
بياني ديگر انسان از طريق نمادين كردن مفاهيم و ادراك خود عليه 
 مرگ و فراموشــي طغيان مي كند. تمدن انساني يعني تاريخچه 
خلق نماد. نماد، دروازه ورود به جهان معاني است كه در هر دوره 
زماني در يك مكان زيسته شده اند؛ يعني هر نماد پنجره اي را به 
يك زمان و مكان منحصر به فرد مي گشــايد. حال اگر اين نماد در 
قالب معماري و منظر در جسم طبيعت حك شود، محيط »انسان 
ساخت« شكل مي گيرد؛ محيطي كه بخشي از آن در قالب ساخت 
بناها يا طراحي باغ ها و چشم اندازها متجلي مي شود و بخش ديگر 
در معنابخشــي به عناصر طبيعي موجود ماننــد كوه ها، رود ها، 

آسمان و زمين.
دماوند سمبل معناي اســتواري و دوام و در عين حال زندان تمام 
پليدي ها يعني ضحاك است. مســجد امام اصفهان آرزوي انسان 
ايراني عصر صفوي است براي خلق آنچه در مورد بهشت وعده داده 
شده بر زمين خيال مي كرده اســت؛ در واقع آرزوي او براي تبديل 
محيط زندگي اش از آنچه هست به آنچه آرزويش را دارد. هر بناي 
معماري يا هر عنصر طبيعي نمادين كــه از اعماق وجود با تكيه بر 
ريشه ها و آزاد از تصاوير بيروني خلق مي شود به دنبال تجسم بخشي 
به رازي است كه فهميده مي شود اما قابل بيان نيست و بايد در قالب 
يك بنا يا يك عنصر در جسم طبيعت حك شود؛ طغياني بر فراموشي 
و ميرايي است؛ حمل كننده جسم و روح ماده و معناي انسان ها در 
هر زمان است؛ به بيان ديگر هر عنصر نمادين محيطي چه در قالب 
معماري و چه به صورت عنصر طبيعي يعني آستانه يك دوره زماني 

به شيوه زندگي، نگاه ها، آرزوها و ترس هاي مردمان آن زمان.
نمادهاي محيطي فقط در برگيرنده هويت درگذشــتگان نيستند 
بلكه بعضا با ماهيتي مســتقل در برگيرنده زمان هاي زيســته آنها 
هستند؛ به عبارت ديگر، اشيايي كه فارغ از خدمت به انسان، نقشي 
مهم در شكل گيري شبكه شناختي تعاملي يك جمع  ايفا مي كنند 
اما انسان در مركز آن نيست بلكه بخشــي از آن است. گذشته در 
دسترس ما نيست و از ميان رفته اما اين نمادها و يادواره ها هستند 
كه دسترسي به بخشي از واقعيت آن زمان گذشته يا بازتعريف آن از 
نو را امكان پذير مي كنند. از اين طريق است كه ما به تفسير روياها 
و واقعيت مردم يك زمان يا يك مكان دســت پيدا مي كنيم. اينكه 
به چه مي انديشيدند؟ از چه مي ترسيدند و يا چه چيزي را مخفي 
مي كردند؟ اينكه گذشــتگان چه چيزي را به عنوان آينده تصوير 
مي كردند؛ آنچه اكنون در اليه هاي مختلف خودآگاه و ناخودآگاه 
جامعه جاري است  يا مي تواند در قالب آرزوهاي يك جمع تصويري 

از آينده باشد.
از اين رو معماري و عناصر نمادين آرزوها را به تجربه قابل زيست 
بدل مي كنند؛ زهدان هايي هســتند كه هر يك در ســاخت، به 
عمل درآوردن و تجســم حقيقــي جنبه هاي مختلــف مادي و 
معنوي جامعه نقشي اساسي و غيرقابل جايگزين دارند؛ بنابراين 
محيط انسان ســاخت و مفاهيم درونمايه آن بخشي از شالوده و 
ساختار فرهنگي هر جامعه است كه به صورت يك نماد در جهان 
بنا مي شود. در واقع اينها شــالوده هايي قلمداد مي شوند كه توان 
پيوند دادن گذشــته، حال و آينده را دارند. هر زمان كه بنايي از 
دست مي رود، رودي خشك مي شــود يا جنگلي مي سوزد، فقط 
يك شيء از دست نمي رود بلكه گنجينه اي از مفاهيم، افسانه ها يا 
هويت انساني از دست مي رود. سؤال اينجاست كه آيا ما اهميت 
اين نمادها را درك مي كنيم و براي ساخت آينده به ذخاير گذشته 

و حال اتكا مي كنيم؟
حذف هر بناي نمادين به معناي از بين بردن شيوه فكر و نوع زندگي 
مردماني است كه آن را پديد آورده اند و اين به معناي وارد آوردن 
خدشه اي جبران ناپذير به انسجام و پويايي پيكره به هم تابيده هر 
فرهنگ اســت؛ فرهنگي كه به حفظ تن خود نمي انديشد، ناگزير 
از نسيان اســت. زاينده  رود، كوه چهل دختر، دماوند و برج آزادي  
بخشي از محيط زيست يا فقط بناهاي به ارث رسيده نيستند بلكه 
شكل دهنده جسم و روح فرهنگي هســتند كه سده ها در طوفان 
حوادث خود را از نو به نو نه تنها به ياد آورده كه بازآفريده است. دوام 
هر تمدن در گرو ايجاد و انعكاس هويت فردي و اجتماعي به واسطه 
نماد هاســت. اين نمادها پيوند دهنده انسان ايراني نه تنها به آنچه 
بوده است، بلكه به آنچه هست و يا آنچه آرزو مي كند باشد، هستند.

يادداشت يك

نماد؛ دروازه ورود به جهان معاني
اميد جهان تيغ

مدير گروه معماري دانشگاه بينالود

نمادهای
ایران 

این شماره

شهرها مي توانند با تمركز بر 
برندینگ شهري، به  درآمد 
پایدار دست پيدا كنند 

قالب
نمادها
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وقتي نام يك شهر را مي شنويم تصويري از آن شهر 
در ذهن ما شكل مي گيرد. اين تصوير مي تواند از 
خاطرات گذشــته ما يا تبليغاتي كه در مورد اين 
شــهر ديده ايم و شــنيده ايم، به وجود آمده باشد. 
اين تصوير شــامل ابعادي مانند تصوير اجتماعي 
)مانند تصويري كه از مردم، رفتارها، بايد و نبايدها، 
نمادها و آيين هاي آن جامعــه(، تصوير اقتصادي 
)مانند ميزان توســعه يافتگي، فضاي كسب وكار، 
ظرفيت هاي اقتصادي و…(، تصوير كالبدي )مثل 
معماري شــهر، موقعيت جغرافيايي، معماري و 
گردشــگري و…( و يا تصويري را كه از گذشته 
تاريخي آن شــهر داريم، هســت. ايــن رويكرد، 
برند سازي شهري است كه مسئوالن يك شهر يا 
يك كشور مي توانند با دنبال كردن آن به ارزش هاي 
افزوده گردشگري دست پيدا كنند. اين در حالي 
است كه در ايران چنين رويكردي كمتر وجود دارد 
و بيش از ۷۰ درصد از درآمدهاي سيســتم هاي 
مديريت شهري در ايران غيرپايدار است. نمادهاي 
مهمي مثل برج آزادي در تهــران، زاينده رود در 
اصفهان، حافظيه در شــيراز و... اگرچه بسيار به 
گوش ما آشنا به نظر مي رسند اما براي شنيدن نام 
آنها به عنوان يك نماد در شهرهاي مختلف ايران 
تالش چنداني نشده و نســبت به آن برنامه ريزي 

مدوني كمتر صورت گرفته است.

گام های معلق برندسازی
وقتي نام شــهرهايي همچون نيويورك، تورنتو، 
لندن، استكهلم و ســنگاپور را در البه الي اخبار و 

اطالعات مختلف مي بينيــم، با كمي دقت متوجه 
خواهيم شد هدفمندي خاصي در انتشار داده ها و 
اطالعات اين شهرها در بسترهاي مختلف ارتباطي 
وجود دارد. هر يك از اين شــهرها، منشــوري از 
توانمندي ها و ظرفيت هاي مختلف را در بستر خود 
جاي داده اند و پتانسيل هاي ارگانيك و استراتژيك 
متنوعي را در طول برنامه هاي توسعه اي براي خود 
ايجاد كرده اند. هركدام از اين ظرفيت ها، گروه هاي 
مخاطبين و ذي نفعان به خصوصي را در برمي گيرد 
و همچنين طيف متنوعي از ذي نفعان را شــامل 
مي شود. رويكرد شــهر در معرفي و بازنشر هريك 
از اضالع منشــور توانمندي ها و ظرفيت هاي آن و 
همچنين گروه هاي هدف و مخاطبين، مســيري 
مشخص و شــفاف از روند احصا و ســاخت برند 
شــهر را براي مديران و كارگزاران فراهم مي كند 
تا با استفاده مناســب از منابع و امكانات مختلف، 
حداكثر اثرگذاري و انتقال برند شهر و مزيت هاي 
رقابتي آن صورت بگيرد، هويت شهر و ابعاد مختلف 
منشور برند شهري به صورت هدفمند احصا و بازنشر 
شود و درنهايت به ماهيتي ارزش آفرين براي شهر 
در راستاي هدايت و جذب سرمايه هاي متنوع بدل 
شود. گردشگري ايران اما از اين امكان تقريبا خالي 
است و تنها چند فعال گردشگري از طريق صفحات 
شخصي خود براي برند شدن بعضي شهرها تالش 

مي كنند.

شهرهاي مهجور جنوبي 
تقريبا همه شهرهاي بزرگ ايران داراي يك نماد 

شهري هستند كه مسافران و گردشگران در مقابل 
آنها عكس يادگاري مي گيرند و در واقع اين نمادها، 
شناســنامه اين شهرها بوده و ســوژه عكس  هاي 

يادگاري هستند. 
فارغ از اينكه چقــدر به ارزش هاي ايــن نمادها 
توجه مي شــود بايد گفت كه متأسفانه هيچ يك 
از شهرهاي ساحلي شــمال و جنوب ايران داراي 
»نماد شهري« كه يك جاذبه گردشگري محسوب 

شود، نيستند.
 كسي كه به گيالن و گلستان و بابل و خرمشهر 
و بوشــهر و بندرعباس و چابهار ســفر مي كند 
براي تمايز سفر به اين شهرها از چه نمادي بايد 
عكســبرداري يا در كنار آن ثبت خاطره كند و 
ديدن آن را بــه ديگران توصيــه؟ بي توجهي به 
ساخت وســاز هاي مجلل در شــهرهاي ساحلي 
به خصوص در جنوب كشور، باعث شده است كه 
اغلب اين شــهرها »چهره اي فقيرانه و محروم« 
داشــته باشــند. اين موضوع، تبعات زيادي را 
به دنبال داشــته اســت ازجمله اينكه نه تنها در 
مقايسه با ساير شهرها، در جذب گردشگر موفق 
نبوده اند بلكه بسياري از شــاغالن و مهندسان 
غيربومــي در اين مناطق، حاضر به ســكونت با 
خانواده در اين مناطق نيستند و به صورت پروازي 

رفت وآمد مي  كنند. 
چرا؟ چون محيط اين شهرها را بدون جاذبه هاي 
الزم مي  داننــد؛ به گونــه اي كــه خانواده هــاي 
 غيربومي رغبتي بــراي زندگي در آنجــا ندارند.
ســاخت يك نماد شــهري بلنــد و مجلل مثال 

۱۰۰متــري مي تواند بــه مركز يــك مجموعه 
گردشگري بزرگ تبديل شــود و كل چهره شهر 

را تغيير دهد.
 االن در همــه شــهرهاي معــروف ســاحلي و 
غيرســاحلي دنيــا يك نمــاد شــهري عظيم و 
معروف وجود دارد كه در اطــراف آن چند هكتار 
زمين براي اهــداف گردشــگري اختصاص داده 
شــده و امكانات گردشــگري متعددي به صورت 
مجتمع در اطــراف اين نماد شــهري گردآوري 
شده اند به گونه  اي كه زمان تفريحات يك هفته  اي 
 مسافران و گردشگران را به طور كامل پر مي كند؛
امكاناتي مانند موزه هاي مختلف، نمايشــگاه هاي 
فصلي و غيرفصلي، استخرهاي شــنا، آكواريوم، 
نمايش دلفين  ها )دلفيناريوم(، سينما و آمفي تئاتر 
و سالن  هاي مراسم و كنفرانس، زمين هاي ورزشي، 
كافه ها و رستوران هاي متعدد، فضا سبز گسترده 
و شهربازي مدرن و پارك كودكان، مراكز تجاري 

و خريد و... . 
همچنيــن در داخل خــود نمادهاي شــهري و 
قســمت هاي فوقاني آن، معموال امكان اســتقرار 
افراد وجود دارد به گونه  اي كه افــراد مي توانند از 
يك ارتفاع بلند، منظره جذابي از دريا و شــهر را 
تماشــا كنند. در واقع مزيت عمده ديگر يك نماد 
شهري اين است كه عالوه بر ايجاد يك شناسنامه 
براي يك شهر يا كشور، تبديل به يك مركز جذاب 

گردشگري مي شود.
 نمونــه آن در ايران مثــال برج ميالد اســت. در 
كشورهاي حوزه خليج فارس هم نمادهاي معروف 
و مجللي مانند برج العرب، برج خليفه و بســياري 
نمادهاي ديگــر وجود دارد. البتــه منظور از نماد 
شــهري صرفا يك برج نيست بلكه مي تواند شكل 
و شمايل هاي متنوعي داشته باشــد مانند سالن 
اپراي اســتراليا، ســازه اتوميوم بلژيك، مجسمه 
مســيح ريودوژانيروي برزيل و مجســمه آزادي 
آمريكا. متأسفانه در ۵۸۰۰كيلومتر سواحل ايران 
و وجود ده ها شــهر بزرگ و پرجمعيت، حتي يك 
نماد شهري معروف وجود ندارد و اين فقدان به نظر 

مي رسد هرگز دغدغه مسئوالن نبوده است.

كسي كه به گيالن 
و گلستان و بابل و 

خرمشهر و بوشهر و 
بندرعباس و چابهار 

سفر مي كند براي 
تمایز سفر به این 

شهرها از چه نمادي 
باید عکسبرداري 
یا در كنار آن ثبت 

خاطره كند و دیدن 
آن را به دیگران 

توصيه؟

یك لحظه جهان بدون كرونا را به یاد بياورید. حاال تصور كنيد كه یك گردشگر فعال هستيد كه قرار است براي 
سفرهاي سال جاري خود برنامه بریزید. از كجا شروع مي كنيد؟ سراغ كدام شهرها و كشورها مي روید؟ مسئله 

امنيت، هزینه، مسير، شرایط مقصد و... قطعا در انتخاب شما مؤثر خواهد بود.
 اما تجربه نشان داده هرجا كه دل آنجاست، تفرج هم آنجاست. شهرهایي كه با المان هاي شهري، فرهنگي و... تبدیل به »برند« شده اند بيشتر 
احتمال دارد كه در گزینه انتخاب شده و نهایي گردشگران قرار بگيرند. براي مثال برج كج پيزا، برج ایفل پاریس، دیوار چين و... تبدیل به 
نمادهایي براي شهرهاي  بزرگ جهان شده اند كه براي این شهرها درآمدزایي مي كنند و ارزش اقتصادي و درآمدهاي پایدار شهري به همراه 

مي آورند.

آوین آزادي
روزنامه نگار

ته
علي اكبر عبدالملکينك

رئيس كميسيون گردشگري اتاق بازرگاني ايران

دستورالعمل برند شدن نمادهاي شهري در ايران 
 آمــار دقيقــي از ارزش واقعي 
اقتصادي نمادهاي شهري نه در 
ایران كه در سایر كشورهاي جهان 
وجود ندارد. مي توان سهم صنعت توریســم را در توليد ناخالص داخلي كشورهایي كه براي 
برندسازي شهرهاي داراي نماد خود تالش بسيار كرده اند، برآورد كرد اما نمي توان مشخصا گفت 
كه سهم نمادهاي مهم شهري در این درآمدزایي پایدار چقدر است. به جرأت اما مي توانم بگویم 
كه 40درصد درآمد صنعت توریسم در یك كشور به واسطه وجود نمادهاي شهري در آن كشور 
است. برندسازي شهري در هر جاي جهان مي تواند تأثير انکارنشدني در توسعه گردشگري كشورها بگذارد. براي مثال برج 
ایفل، به عنوان یکي از نمادهاي اصلي شهر پاریس ساالنه ميليون ها توریست را به فرانسه مي كشاند. یا برج كج پيزا در ایتاليا، 
معابد تایلند و... هم از همين قاعده تبعيت مي كنند. برج ميالد و برج آزادي هم مي توانند به عنوان نمادهاي شهري همين نقش 
را بازي كنند اگر بتوانيم از آنها به عنوان »برند« استفاده كنيم - كه تا كنون موفق نشده ایم - اتفاق هاي خوبي براي گردشگري 

ایران خواهد افتاد. خيلي از شهرهاي بزرگ و مهم دنيا با كمترین هزینه و امکانات توانسته اند به این مهم دست پيدا كنند. براي 
مثال آنها در حوالي همان نمادهاي مهم شهري شان فستيوال ها و كارناوال هایي راه مي اندازند كه بتوانند با استفاده از یك نماد 

شهري به برند كردن همان شهر یا شهرهاي دیگر آن كشور كمك كنند.
بناهاي تاریخي ما كه گاهي 2هزار سال قدمت دارند مي توانند تبدیل به مركز توسعه فرهنگي گردشگري و به تبع آن برندسازي 
شهري شوند. مثال مي توانيم در جایي نزدیك به تخت جمشيد كارناوال غذا راه اندازي كنيم یا با برگزاري مراسم محلي به نمایش 
آوازهاي محلي هر روستا، شهر یا... بپردازیم و حتي براي چنين برنامه هایي تقویم بين المللي تهيه و تدوین كنيم و نسبت به 
آن در سراسر جهان اطالع رساني كنيم. تصور كنيد همه ساله در روز مشخصي در ميدان نقش جهان اصفهان یك كارناوال یا 
جشنواره صنایع دستي به راه بيفتد و افراد بدانند كه با شركت در آن مي توانند همه جاذبه هاي صنایع آن استان در ميدان اصلي 
شهر را ببينند و حتي تهيه كنند. این روند گردشگران را از اقصي نقاط جهان به اصفهان مي كشاند؛ هم ميدان نقش جهان رونق 
مي گيرد هم صنایع دستي ایران در ابعادي جهاني دیده مي شود و به فروش مي رسد. همانطور كه مي دانيم اصفهان به عنوان 

شهر صنایع دستي در جهان به ثبت رسيده  است، چرا از این فرصت استفاده نکرده ایم؟ 
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این شماره

ارگ بم

ارگ بم نماد معماری و شهرســازی ایران اســت. این ارگ در فاصله هزار 
كیلومتری جنوب شرقی تهران، بزرگ ترین مجموعه بنای خشتی است كه 
بیش از 20 قرن محل سکونت اهالی شهر بم بوده است. بم در استان كرمان، در 
تاریخ ۵ دی 1382، در اثر زلزله آسیب دید، اما در بدو حادثه به دلیل اهمیت آن 
سریعاً در فهرست آثار میراث جهانی درخطر قرار گرفت و با همکاری یونسکو 
و بسیاری از كشورها پروژه نجات بخشی این اثر انجام شد. هم اكنون با توجه به 
شیوع كرونا مجموعه  تاریخی ارگ بم تعطیل است. اما 17سال است كه مرمت 
این بنا به طول انجامیده و حاال پس از سال ها كارشناسان پروژه  نجات بخشی 
ارگ بم عقیده دارند باید بخش هایی از این بنای تاریخی دست نخورده باقی 

بماند تا آیندگان از زلزله سال 1382 آگاهی پیدا كنند.

این نخل خوزستان نیست، آدم است

در ادبیات فارسی درخت نخل نشان بخشندگی و در فرهنگ ما نماد استقامت 
است. نخل اما برای مردم خوزســتان تنها یك درخت نیست بلکه به عنوان 
میراث معنوی و المان شهری آنهاســت. از آنجا كه این درخت بسیار شبیه 
به انسان است، مرگ هر نخل بسیار غم انگیز است. نخل در 16 سالگی بالغ 
می شود. در پیری دندان هایش »تََوْخَتك« می ریزد. اگر هنگام جابه جایی 
سرش صدمه ببیند خشك می شود، چون در سر نخل »كچ« كه مانند مغز 
آدمی اســت، وجود دارد. نخل مثل آدم ها در آب خفه می شود و اگر آب از 
سرش بگذرد، مرگ درخت حتمی است. سر هر درختی را قطع كنند، بیشتر 
شاخ و برگ می دهد، جز نخل كه خشك می شود و می میرد. از همه جالب تر 
اینکه نخل عاشق می شود. حاال بد نیست بدانید آبادان قبل از جنگ شش 

و نیم میلیون نفر نخل داشت و حاال این عدد به یك میلیون رسیده است.

جاده چالوس؛ قاتل زیبای شمال

از مهم ترین جاده های دسترسی به شــمال ایران برای مردم تهران و كرج 
همین جاده است. نماد سفر و خوشگذرانی و راهی برای رسیدن به شمال؛ 
جاده ای نقاشی شــده از بی نظیرترین مناظر و چشم اندازهای طبیعی كه 
هیچ گاه از حادثه خالی نبوده است. این جاده زیبا همواره درگیر مشکالتی 
بوده است. ازجمله زمین خواری، ساخت وساز، آلودگی آب رودخانه، تخریب 
اكوسیستم، خطر انقراض گونه های جانوری و گیاهی و... . از مهم ترین عوامل 
آلوده كننده رودخانه جاده چالــوس، واحدهای پذیرایی، هتل ها، فاضالب 
روستاها و ویال هاست. در چند سال اخیر اقداماتی برای جمع آوری و كنترل 
فاضالب رستوران ها و احداث تصفیه خانه  فاضالب های روستایی انجام شده 

است اما عمده روستاها تصفیه خانه فاضالب ندارند.

چشمه های آبگرم سرعین

فعالیت های آتشفشــانی، چشمه های آبگرم بســیاری را در محدوده  این 
منطقه ایجاد كرده، به طوری كه سرعین مهم ترین قطب آب درمانی ایران 
شده است. اما احداث مجتمع آب درمانی جدیدی داخل شهر سرعین و روی 
چشمه آرتزین كه منبع و چشمه اصلی آبگرم های سرعین است، چشمه های 
آبگرم این شهر را با خطر مواجه كرده است. این اتفاق در زلزله چشمه را از 
مسیر خود منحرف كرده و این نگرانی وجود دارد كه پس از حفاری عریض 
و طویلی كه قرار است روی چشمه انجام شــود، چشمه اصلی آبگرم های 

سرعین به خطر بیفتد.

پسته رفسنجان

پسته نماد رفسنجان و از مهم ترین محصوالت صادراتی ایران بوده است؛ محصولی 
كه در سال 1396، حدود 220 هزار تن بود كه بالغ بر 130 هزار تن از آن با ارزش 
یك میلیارد و 800 میلیون دالر به 7۵ كشور صادر شد و مصرف داخلی 2۵ هزار 
تن بود. رقمی كه سال 1397 فقط 40 هزار تن آن معادل 100 كانتینر صادر شد. 
به این ترتیب برای نخستین بار ایران، جایگاه اول تولید پسته در دنیا را از دست داد 
و بعد از آمریکا و تركیه در رتبه سوم قرار گرفت. استفاده بی رویه سم در باغ های 
پسته رفسنجان یکی از مشکالت اساسی صادركنندگان است كه همین سهم 
كم پسته در بازارهای خارجی را به خطر می اندازد. امسال نیز تقریبا 13هزار و 
۵00تن پسته در رفسنجان و 17هزار تن پسته در شهرستان انار خسارت دیده 

كه در مجموع دو شهرستان 30هزار تن محصول دچار سرمازدگی شده است.

دماوند

قله دماوند در ایران مظهر پایداری، اســتواری و نمادی ملی اســت كه در 
اســاطیر ایران از آن یادشده. شهرتش در اســطوره به این سبب است كه 
ضحاك در آن به بند كشیده شده . این اثر طبیعی به انواع مختلف تا امروز 
ثبت شــده و تصویرش به عنوان نمادی ملی روی اسکناس و... آمده است. 
مهم ترین عوامل آسیب به دماوند اما معدن كاوی، جاده كشی، چرای بیش 
از حد دام و زباله است. مشکالت دیگری ساخت وساز بی  رویه، تصرف منابع 
طبیعی برای اســتفاده غیرقانونی و شــخصی، افزایش جمعیت انسانی و 
خودروها است كه به این قله آسیب رسانده. وقف  بخش هایی از كوه دماوند 
پرسر و صداترین مسئله ای بود كه در این سال ها درباره این نام مطرح شد؛ 
مسئله ای كه با این جواب به سکوت نشست: »منطقه ای كه سند مالکیتش 

برای اوقاف صادر شده قله دماوند نیست، بلکه قریه مالر است«.

پلنگ مازندران

پلنگ نماد زیبایی، مقاومت و شکوه است؛ موجودی كه امروز گونه ای خاص 
از آن فقط در ایران زندگی می كند. روزی در این كشــور بیش از 400قالده 
یوز زندگی می كرد، اما حاال شــمار آنها به زحمت به 70 قالده می رسد و این 
یعنی، حیوان در خطر انقراضی قطعی قرار گرفته. پیشروی ساخت وسازها، 
معدن كاوی و سایر عوامل تخریب زیستگاه های حیات وحش از سویی، تجاوز 
دامپروری به حریم وحوش از  سوی دیگر و شکار بی رویه علفخواران، پلنگ را در 
پیدا كردن طعمه با چالش های جدی مواجه كرده است. دسترسی نداشتن به 
طعمه طبیعی در جنگل های هیركانی از مهم ترین چالش های پیش روی پلنگ 
ایرانی در شمال كشور است. در چند سال گذشته به دلیل نبود طعمه طبیعی، 
آنها به سکونتگاه های انسانی نزدیك و در تله »گراز گیر« گرفتار و تلف شده اند.

وین خوشنویسی قز

قزوین پایتخت خوشنویســی ایران، به عنوان اصلی تریــن مركز در رواج 
این هنر شمرده می شود. خوشنویسی ریشــه در ذات اهالی قزوین داشته 
و اقتصاد بسیاری از مردمان این منطقه از همین راه رشد پیدا كرده است. 
خوشنویسان بزرگ و مطرح این شهر توانســته اند بسیاری از جوایز ملی و 
بین المللی در زمینه هنر خوشنویسی را از آن خود كرده و قزوین را در این 
زمینه در عرصه جهانی نیز معروف كنند. خوشنویسی قزوین با وجود اینکه 
به پیشرفت های چشمگیری در تاریخ معاصر دســت یافته است اما هنوز 

نتوانسته، جایگاه خود را در بین موزه های سنتی تثبیت كند.

گاندوی سیستان و بلوچستان

گاندو یا تمساح پوزه كوتاه ایرانی گونه ای از راسته تمساح ها در ایران است كه 
پهن ترین پوزه را در مقایسه با سایر تمساح ها دارد. این تمساح، نزد بومیان 
جنوب سیستان و بلوچستان نمادی از بركت و روزی به شمار می رود. گاندو 
ازجمله گونه های ارزشــمند ملی ایران و در معرض تهدید نسل بوده كه در 
آخرین طبقه بندی اتحادیــه جهانی حفاظت از طبیعت IUCN در ســال 
201۵ در گروه آسیب پذیر قرار گرفته. در پی سرشماری كه اداره كل حفاظت 
محیط زیست سیستان و بلوچستان انجام داده، تعداد گاندوها یا تمساح های 
پوزه كوتاه ایرانی كه در این اســتان زندگی می كنند به 200 ســر رسیده. 
جمعیت این حیوان در سراسر جهان حدود 2 هزارو 400 سر بیشتر نیست 
كه آنها هم در بركه هایی كه در حال خشکی است در معرض خطر قرار دارند.

سی و سه پل 

سی و سه پل نماد اصفهان است؛ نمادی از زندگی و حیات در این شهر. این 
اثر در تاریخ 1۵ دی 1310 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده . از 
آنجا كه زاینده رود همواره زیر پل جاری بوده، این پل نه تنها برای شهر جنبه 
گردشگری داشته كه محیطی بوده تا اهالی با رفت وآمد در آن و گذر از عرض 
رودخانه، روح شهر را زنده نگه دارند. زاینده رود حیات كشاورزان اصفهانی 
را تامین می كند و سی وســه پل بنای قدردانی و همزیستی با این رودخانه 
است. از همین روست كه تصویر پل بدون اینکه آبی زیر آن جاری باشد برای 
اصفهانی ها بسیار تلخ است. تصویر تکرار شونده این سال ها كه آسیب بسیاری 
به پل رسانده. با قطع شدن آب، پای معتادان به زیر پل باز شده. فرونشست 
زمین، احتمال آسیب سازه، تهدید خشکسالی زاینده رود و افسردگی مردم 

اصفهان از تماشای این وضعیت، نماد شهر را تحت تأثیر قرار داده است.

بادگیرهای یزد

در شــهر یزد برج هایی بــا عنوان بادگیر برای تهویه هوا بــر بام خانه ها، 
آب انبارها و دهانه معدن ها ساخته می شــد. بادگیرها نماد معماری ایرانی 
هستند كه از سالیان دور در ایران به عنوان تهویه های قوی ساخته و استفاده 
می شدند. بیشترین تعداد بادگیرها در یزد است، زیرا به دلیل آب و هوای گرم 
و خشکی كه دارد. حال دو طرح »شناسایی و مستندسازی بادگیرهای شهر 
تاریخی یزد« و »سیر تحول و تاریخچه بادگیر با تأكید بر استان یزد« در حال 
انجام است. از سویی تفاهمنامه ای با اداره كل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان برای »ثبت جهانی بادگیر به عنوان میراث ناملموس«، 
ایجاد »پایگاه جامع پژوهش های مرتبط با بادگیر« و تهیه »اطلس جامع 

بادگیرهای ایران« در دست اقدام و انجام است.

چای الهیجان 

الهیجان را با عطر چای بهتر می توان فهمید. شــهری پــر از قهوه خانه و 
مردمانی كه بخشی از درآمدشــان را با همین محصول به دست می آورند. 
چای ایرانی با 30هزار تن تولید، از ده ها محصولی اســت كه توان رقابت با 
رقیب خارجی خود را دارد، اما با واردات بی رویه چنین اتفاقی میسر نشده 
و معیشت ۵۵هزار خانوار چایکار و دیگر صنایع وابســته به آن را به خطر 
انداخته است. طبق آمار رسمی گمرك در سال 1398، حدود 83هزار تن 
چای به صورت رسمی وارد كشور شده. هر چند كه آمارهای غیررسمی خبر 
از واردات 120هزارتنی چای به صورت مجاز یا قاچاق می دهد. این را بگذارید 
كنار ساخت و سازهای بی رویه و ویالسازی هایی كه این زمین ها را هر روز 

كوچك و كوچك تر می كند.

گل های محالت

ازجمله جاذبه های دیدنی شهر محالت در اســتان مركزی كه در فصل های 
مختلف سال مســافران زیادی را به ســوی خود جذب می كند، بازارهای گل 
است. اما امسال خبری منتشر شد درباره پژمردن گل ها در گلخانه ها و خسارت 
30میلیارد تومانی وارد شده به فعاالن این حوزه. امری كه با شیوع كرونا وضعیت 
اهالی را در این كسب وكار به خطر انداخته است. ساالنه 20میلیون دالر صادرات 
گل از شهرستان محالت صورت می گیرد. بخش عمده صادرات این محصول به 
كشور عراق است، كما اینکه چندین سال این شهر به عنوان صادركننده نمونه 

در این صنعت بوده ، اما با شیوع  كرونا این بازار نیز دچار مشکل شده  است.

آبشارهای لرستان

آبشارهای لرستان از زیباترین آبشارهای ایران در میان طبیعت بکر و سرسبز 
جای گرفته   و از مقاصد طبیعت گردی استان است. این استان با داشتن بیش 
از ۵0 آبشار فصلی و دائمی به ســرزمین آبشارها معروف است. بارندگی كافی، 
وجود رودخانه های پرآب و چشمه های متعدد از دالیل به وجود آمدن آبشارهای 
تماشایی این منطقه است.  آبشارهای لرستان در مسیر رودخانه های خروشان و 
در محیط جنگلی جای گرفته اند. آبشار بیشه، نوژیان، شوی، سفید آب، سركانه یا 
گریت، چکان، وارك و افرینه از معروف ترین و زیباترین آبشارهای لرستان است. 

اما حاال نگرانی از خشکسالی ها به این آبشارها هم رسیده است.

تراژدی نمادها 
سمبل های  شهرهای مختلف ایران، در چه وضعیتی قرار دارند؟

ما با نشانه ها زندگی می كنیم. همه آنچه در این ســال ها ساخته و برای آیندگان به یادگار خواهیم 
گذاشت؛ همانند آنها كه ساختند و برای امروز ما به یادگار گذاشتند تا ما با آن زندگی كنیم اما ما 
چگونه از یادگارهایمان مراقبت می كنیم. حاال همه آن نمادها، از نخل ها تا گلستان و از زعفران تا 

فیروزه را چگونه پاسداری كرده ایم. در این گزارش بخشی از دارایی نمادین خود را برداشته و جویای این روزهایشان شده ایم. 
حاال بخشی از آن پیش  روی شماست. پیش روی شما تا بدانید چه اندوخته اید.

زهرا رستگارمقدم
روزنامه نگار
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نمادهای ایران
این شماره

انار ساوه

انار به سبب دانه های متعددش پیش از هر چیز، نماد باروری و تکثیر نسل 
و حاصلخیــزی و وفور نعمت اســت. در ایران انار را نماد زایش و شــادی 
دانسته اند. همچنین به خاطر رنگ قرمز این میوه نماد خورشید است. اما 
در این سال ها گرمای بیش از حد هوای تابســتان بالی جان انار و منجر به 
وقوع پدیده آفتاب سوختگی شده است. البته هیچ چاره و روشی علمی برای 
جلوگیری از آن تا امروز ارائه نشده است. شرایط اقلیمی ساوه كه خاستگاه 
تولید انار مرغوب و باكیفیت جهان بــوده و آوازه بین المللی دارد به گونه ای 
است كه همه ساله خسارت هایی را به این محصول وارد می كند. عالوه بر با 
پدیده آفتاب سوختگی در فصل زمستان و تركیدگی در فصل پاییز كه كاهش 

كیفیت محصول تولیدی و در نتیجه كاهش درآمد باغدار را به همراه دارد.

مرداب انزلی

تاالب انزلی، نماد رشت و این بندر است. این تاالب زیستگاه گونه های بسیاری 
از آبزیان، پرندگان، گیاهان و از زیســت بوم های ارزشــمند جهان به شمار 
می رود كه ســال 13۵4 )19۷۵میالدی( در كنوانسیون بین المللی رامسر 
به ثبت رســید. علل زیادی در تخریب و نابودی تاالب انزلی نقش داشتند. 
ورود فاضالب های شهری، صنعتی و كشاورزی از طریق جریان های سطحی 
یا رودخانه ها، تخلیه زباله های شهری و روستایی، نشت نفت از فعالیت های 
ســکوهای حفاری، تخلیه ضایعات الیروبی در اطراف تاالب و ته نشــینی 
آلوده كننده های موجود در هوا از عوامل آســیب زا به مرداب انزلی بوده اند. 
همچنین این سال ها گیاه مهاجم سنبل آبی از مهم ترین دشمنان تاالب ها و 

آبگیرها به جان آنها افتاده و آسیب های جدی به آن وارد كرده است.

قالی كرمان

قالی كرمان نماد زیبایی و خوشبختی است. آنقدر كه به هر آنچه و هر آن كس 
كه در طول سالیان پیر، مستهلك و نابود نمی شود، چنین لقبی داده اند. اما این 
زیبایی و خوشبختی چندان به درد خود بافندگان نخورده است. گفته می شود 
از ۷2 هزار بافنده فرش كرمان، تنها 1۵ هزار و 200 نفر یعنی 20 درصد كل 
بافندگان بیمه شــده اند. گذری بر تاریخ فرشبافی كرمان نشان می دهد كه 
در گذشته صادرات فرش و قالی این منطقه سرآمد بوده و حتی بیش از یك 
میلیارد دالر صادرات فرش از این استان، سود و ارز زیادی وارد كشور می كرد. 
اما این روزها برند بی رقیب قالی كرمان دیگر در حوزه صادرات جای خاصی 
ندارد. بی توجهی مسئوالن و حمایت نکردن و به روز نشدن فعاالن این عرصه، 
باعث شده بافندگان فرش از طرح های قدیمی و كیفیت فرش فاصله گرفته اند.

جنگل بلوط زاگرس

بلوط نماد قدرت، سختی و طول عمر است. رشته كوه های زاگرس، وسیع ترین 
و اصلی ترین رویشگاه گونه های مختلف بلوط در ایران است. مردم روز هفتم 
فروردین را به نام »روز پاسداشــت جنگل های بلوط« نامگذاری كرده اند. این 
اقدام به دنبال وخیم شدن وضعیت بلوط های زاگرس صورت گرفت. عالوه بر 
خشکسالی، كاهش بارندگی و... آفت جوانه خوار بلوط هم تهدیدی در كمین این 
درخت هاست. ارزش اكولوژیك هر درخت بلوط حدود یك میلیارد تومان برآورد 
شده است. این در حالی است كه با آغاز فصل گرما رویشگاه های زاگرس دچار 
آتش سوزی شده  و همچنان آمادگی و امکانات كافی برای اطفای حریق در این 
رویشگاه مهم و با ارزش كشور وجود ندارد. 21 فروردین امسال بود كه نخستین 
مورد آتش سوزی در مراتع و جنگل های استان كهگیلویه و بویراحمد گزارش شد. 

زعفران خراسان

زعفران سوغات خراســان و از نمادهای ملی ایران اســت. ایران به عنوان 
تولیدكننده منحصر به فرد زعفران در دنیا حدود 9۵ درصد این محصول را 
در بازار جهانی تولید می كند. خراسان جنوبی با 1۷ هزار و 200 هکتار سطح 
زیركشت زعفران در رتبه دوم تولید كشور، بعد از خراسان رضوی است و البته 
از نظر كیفیت این محصول در رتبه اول كشور قرار دارد. این در حالی است كه 
در دو، سه سال اخیر شیوع پوسیدگی پیاز زعفران به علت آفت كنه كمیت و 
میزان تولید زعفران را با خطر مواجه كرده. صادرات غیرفرآوری شده، بدون 
بسته بندی و برندسازی، افزایش صعودی كاشت زعفران در كشورهایی مانند 
افغانستان، عرضه در بازار جهانی به نام زعفران اسپانیا، جمع كردن فله ای گل 
زعفران و هدر رفتن محصول و از مشکالت زعفران كاران است كه در این میان 

بروز و شیوع آفات و بیماری ها بر این مشکالت افزوده است.

الله واژگون كهگیلویه و بویراحمد

با شروع فصل بهار الله های واژگون در كهگیلویه و بویراحمد سر از خاك بیرون 
می آورند. الله واژگون از گل های افسانه ای و اســطوره ای ایران و از گونه های 
گیاهی نادر جهان به شمار می رود. این گل در دامنه های زاگرس به فراوانی یافت 
می شود. به دلیل اهمیت الله واژگون و قرارگیری آن در معرض انقراض، پرونده 
این گل در یونسکو به ثبت موقت رســیده است و در فهرست انتظار برای ثبت 
نهایی قرار دارد. در سال های گذشته شاهد تخریب گسترده این اراضی ارزشمند 
ملی هستیم و چنانچه برای حراست و نگهداری از دشت الله های استان تدبیری 
اندیشیده نشود، دیری نخواهد پایید كه این منطقه خالی از گل های الله می شود 
و سیر انقراضی یکی از گونه های گیاهی بومی و خود رو كشور شتاب می گیرد. با 
تخریب بخشی از این اراضی، مساحت این دشت 3هزار و 600هکتار، هم اكنون 

به یك هزار هکتار كاهش یافته است.

ج آزادی بر

برج آزادی از نمادهای شهر تهران است. این بنا در فاصله سال های 1348 تا 
13۵0 طراحی شد؛ تلفیقی از معماری هخامنشی، ساسانی و اسالمی،  در 
كنار نمادهای معماری مدرن و ســاختار بتنی، برج آزادی را جذاب كرده 
است. آزادی در سال 13۵0 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت. تا امروز 
انتقادهای بسیاری از روش نگهداری این سازه، وجود داشته ، از روش آبیاری 
چمن اطراف سازه و میدان كه باعث نفوذ آب به درون سازه، بخش هایی از 
آن و نم زدگی، شوره و ریزش شده تا همین ترك های اخیر كه بر سقف آن 
نشسته است. سال 1400 با شلیك هشت توپ در میدان آزادی تهران تحویل 
شد. اما با بررسی های انجام شده خبر ترك ناشی از انفجار تکذیب شد و عامل 

ترك ها مراقبت نکردن های این سال ها دانسته شد.

گردوی تویسركان

گردوی تویسركان كه ثبت ملی بود، سال گذشته به ثبت جهانی رسید. تویسركان 
با تولید ساالنه 1۷هزار تن گردو از گذشته قطب تولید گردوی كشور بوده و چند 
سالی است به نام شهر گردوی كشور نامگذاری شده است. بیشتر درآمد مردم این 
شهرستان از محل باغداری و تولید و فروش گردوست. گفته می شود 80درصد از 
جمعیت ۵6هزار نفری این شهرستان زندگی شان با گردو گره خورده است. با این 
حال فقر تکنولوژی و تجهیزات ایمنی هر ســال در فصل چیدن محصول صدها 
مصدوم، چندین كشته و ضایعه نخاعی برجا می گذارد كه این شهر را نیازمند جذب 

سرمایه و ایده های نوین برای رهایی از شیوه های سنتی گردوتکانی كرده است.

انگور مالیر

انگور نماد خرد است و مالیر شهر جهانی انگور. آذرماه 139۷با ثبت نظام 
تولید انگور مالیر در سازمان جهانی خواربار و كشاورزی ملل متحد)فائو(، 
انگور مالیر بر بام كشاورزی دنیا نشســت و حق مالکیت برند جهانی برای 
تاكســتان های زرخیز این شــهر ثبت شد. اما كشــاورزان این منطقه هر 
سال در فصل برداشت با مشــکل تبانی كارخانه داران مبنی بر خریداری 
محصول نهایی آنها، كشــمش، روبه رو می شــوند و فریادشــان به جایی 
نمی رسد. به عبارت دیگر هر ساله كارخانه داران و صادركنندگان دسترنج 
انگوركاران مالیر را از آِن خود می كنند. سال گذشته نیز طبق روال هر سال 
كارخانه داران با تعیین قیمتی كه هزینه كارگری، كود و سموم شیمیایی 
كشاورزان را به سختی پوشش می دهد كشاورزان را در شرایطی قرار دادند 

كه مجبور شوند با كمترین قیمت كشمش خود را به آنها واگذار كنند.

وزه نیشابور فیر

فیروزه نماد ثروت و اشراف زادگی اســت و رنگش خاص ایران و به نام آن است. اما 
نیشابور را شهر فیروزه می دانند. این در حالی است كه ورود فیروزه های قالبی چینی 
و آمریکایی در بازار جاخوش كرده است. حاال همچون سایر صنایع، برای این سنگ 
ارزشمند نیز مدل خارجی آن در بازار یافت می شود؛ سنگ هایی كه كیفیت آن بسیار 
از فیروزه ایرانی پایین تر اســت. در این میان، صنعت فیروزه تراشی ضربانی كند و 
نامتوازن دارد. حوزه سنگ های قیمتی حاال با وجود آنکه حوزه معادن و صنایع معدنی 
وارد دور جدیدی از تحول و توجه اقتصادی شده، سنگ های قیمتی رو به فراموشی 

رفته تا جایی كه این نام پرآوازه برای مشتریان جهانی این بازار، غریب شده است.

تراژدی نمادها 
سمبل های  شهرهای مختلف ایران، در چه وضعیتی قرار دارند؟

ما با نشانه ها زندگی می كنیم. همه آنچه در این ســال ها ساخته و برای آیندگان به یادگار خواهیم 
گذاشت؛ همانند آنها كه ساختند و برای امروز ما به یادگار گذاشتند تا ما با آن زندگی كنیم اما ما 
چگونه از یادگارهایمان مراقبت می كنیم. حاال همه آن نمادها، از نخل ها تا گلستان و از زعفران تا 

فیروزه را چگونه پاسداری كرده ایم. در این گزارش بخشی از دارایی نمادین خود را برداشته و جویای این روزهایشان شده ایم. 
حاال بخشی از آن پیش  روی شماست. پیش روی شما تا بدانید چه اندوخته اید.

كشتی یونانی كیش

كشتی یونانی از جاذبه های گردشگری كیش است. این كشتی در مردادماه 
134۵در نزدیکی روستای باغو به گل نشســت. كشتی یونانی كه توسط 
شركت ویلیام همیلتون در سال 1322در گالســکو ساخته شد، آخرین 
مالك آن یك شخص یونانی بود. هزینه های مرمت و بازسازی كشتی یونانی 
حاال آنقدر زیادشده كه نگهداری از آن از نظر اقتصادی دیگر به صرفه نیست. 
به نظر می رسد كه دیگر امیدی به بقای كشتی یونانی وجود ندارد و باید این 
حقیقت را پذیرفت كه طی چند سال آینده كشتی یونانی كه از مهم ترین 

جاذبه های جزیره و حتی ایران محسوب می شود به كلی از بین برود.

چاقوی زنجان

چاقویی كه همراه مرد نمکی شــماره 4 در معدن چهرآباد زنجان كشف شده، 
قدیمی ترین سند موثق به دست آمده در صنعت چاقوسازی زنجان و سندی مربوط 
به دوره هخامنشیان است. در استان زنجان بیش از یك هزار و ۵00 نفر در حوزه 
ساخت چاقو فعالیت می كنند درحالی كه تنها 2 درصد از چاقوسازان زنجانی تحت 
پوشش بیمه هستند. درحالی كه در كشورهایی چاقوسازی به عنوان یك رشته 
تخصصی در دانشگاه ها و پارك های علم و فناوری تدریس می شود، آموختن این 
صنعت در ایران همچنان به شکل سنتی و قدیمی آن كه به شکل آموزش استادكار 
و شاگردی بوده ادامه دارد. بیش از 2 سال است كه در سایه تحریم ها و پس از آن 
شیوع ویروس كرونا هیچ صادراتی از زنجان به كشورهای دیگر صورت نگرفته و 

چاقوسازان استان زنجان از سر ناچاری و تامین نان شب مشغول به این كارند.

گالب كاشان

واژه گالب در ادبیات ایران، نمادی از پاكی، عشق و زندگی است. كاشان بزرگ ترین 
قطب تولید و فرآوری عرقیات دارویی و گالب كشــور اما به دلیل خام فروشی این 
فراورده ها از سود كالن آن  بی بهره است. مشکالتی چون نبود شاخص های مناسب 
ارزیابی فراورده های گیاهان بومی و نداشتن استاندارد بین المللی ایزو، موانع جدی 
در امر ورود به بازار های بین المللی و صادرات محصول برای تولیدكنندگان كاشانی 
است. تضمین نشدن كیفیت محصوالت به دلیل نبود یك شبکه مدیریتی منسجم 
برای كشت و فرآوری متناســب با معیار های جهانی و نبود كشت ارگانیك مطابق 

معیار های قابل قبول بین المللی از دیگر موانع است.

بهارنارنج شیراز

بهار نارنج نماد خوشــامدگویی اســت و شــیراز به عطر این گل خود در 
اردیبهشت ها معروف است. امســال 1۵ تن بهار نارنج از نارنجستان های 
فارس برداشت شــد. 40 درصد از بهار نارنج خشــك یا عرق بهار نارنج به 
كشور های آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس صادر می شود. درخت نارنج كه 
مقاوم به خشکی، كم آبی، سرما و بسیاری آفات است، به عنوان پایه مناسبی 
برای سایر مركبات استفاده می شود. به دلیل اقلیم معتدل شیراز و پایین تر 
بودن رطوبت هوای شیراز نسبت به شمال كشــور، بهار نارنج شیراز عطر 
بیشتر و كیفیت باالتری نسبت به بهار نارنج استان های شمالی دارد. استان 
فارس 14۵0 هکتار نارنجستان دارد و امسال رویش شکوفه های نارنج 2۵ 

تا 30 درصد افزایش داشته است.



زاينده رود؛ زنده رود؛ رود زيبايي كه به قدمت يك تاريخ، نبض تپنده شــهر اصفهان 
بود؛ اصفهاني كه محض خاطر نقش جهان و سي وســه پل و پل خواجو، نصف جهانش 
مي گفتند و زماني، ســفرا و امرا و جهانگردان از سراسر جهان به احترامش تمام قد 
مي ايستادند، مدت هاست به سوگ نشسته و خشكيده؛ نه جوششي، نه خروشي، نه صداي كودكان بازيگوشي كه هر غروب 
به گيسوان مواجش بياويزند و صداي خنده شان در سنگ و ساروج سي وسه پل گم شود. زاينده رود؛ اين نماد تاريخ، فرهنگ و 
شهرسازي ايراني، ديگر زنده رود نيست و نمي دانيم چه آينده دردناكي در انتظار آن گذشته باشكوه و پرغرور است. »فريدون 

فراهاني«، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه اصفهان، در گفت وگو با همشهري به اهميت تاريخي و اجتماعي سي وسه پل و زاينده رود اشاره مي كند.

زاينــده رود در تاريخ فرهنگ و حيات شــهري اصفهان چه 
جايگاهي دارد؟

رودخانه زاينده رود به رغم آنكه در مقايســه با ساير رودخانه هاي ايران چندان 
رود پرآبي نبوده، از مهم ترين رودخانه هاي كشور ماست كه اهميت آن همواره 
مورد تأكيد سفرنامه نويسان و جهانگردان نيز بوده؛ به عنوان مثال فردچارلز كه 
در زمان پهلوي اول به ايران سفر كرده درخصوص زاينده رود مي نويسد: »مردم 
اصفهان با شعف از زاينده رود به عنوان رودي كه هرگز نمي ميرد ياد مي كنند و 
بر اين باورند كه وجود اين رودخانه تأثير به سزايي در تصميم شاه عباس براي 
انتخاب اصفهان به عنوان پايتخت داشته است«. به گفته همين سفرنامه نويس، 
زاينده رود در طــول تاريخ نقش مهمي در حيات شــهري اصفهان و زندگي و 
معيشت مردم داشته است. حافظ هم اشارات مهمي به اهميت زاينده رود دارد 
و اين رودخانه را »آب حيات« مي نامد. ساير سفرنامه نويسان و نويسندگان در 
دوره هاي مختلف نيز از زاينده رود و البته سي وسه پل به عنوان نمادهاي فرهنگ، 

هنر و حيات شهري ايران نام برده اند.

خشك شــدن زاينده رود چه تأثيري بر حيات شهري اصفهان 
داشته و آينده اين رودخانه چه خواهد شد؟

اولين نشانه هاي خشكي زاينده رود در سال 1379با پروژه انتقال آب اين رودخانه 
به استان همسايه آغاز شد و در ادامه، مديريت غلط آب و برداشت غيركارشناسي 
از آب اين رودخانه بر دامنه خشــكي زاينده رود افزود. بحران هاي اكولوژيك، 
اجتماعي و اقتصادي تنها بخشي از پيامدهاي خشك شدن زاينده رود هستند. 
نكته قابل تأمل در اين رابطه اين اســت كه خشــكي زاينده رود سال ها قبل از 
پروژه هاي انتقال و برداشت آب آغاز شــده بود؛ به اين معنا كه از پتانسيل هاي 
اقتصادي و اجتماعي و البته تفريحي- توريســتي اين رودخانه، در راســتاي 
پويايي حيات شهري و درگير شدن مردم با رودخانه به عنوان نمادي از طبيعت 
استفاده نشد؛ به عنوان مثال، اين امكان وجود داشت كه چشم انداز مناسب تري 
براي زاينده رود درنظر گرفته شــود  يا در ساخت بناهاي اطراف رودخانه دقت 

بيشتري به كار رود. 
حتي اين امكان وجود داشت كه قايق هايي براي جابه جايي مردم از يك ايستگاه 
به ايســتگاه ديگر تعبيه شــود؛ اين اتفاق ها اما نيفتــاد درحالي كه رودخانه و 
به صورت كلي طبيعت، زماني كه در بستر شهر قرار مي گيرد، الزم است با زندگي 
شهري و حيات روزمره مردم عجين شود و صرفاً حالت نمادي و كارت پستالي 
نداشته باشد. خشك شدن زاينده رود تبعات نگران كننده اي براي مردم حتي از 
حيث روحي و حسي داشته؛ زماني كه زنده رود خشكيد، حتي صداي پرندگان 

نيز در اصفهان خاموش شد. براي جبران البته خيلي هم دير نيست و مي توان 
براي آينده اين رودخانه از االن برنامه ريزي كــرد، يعني در زماني كه رودخانه 
خشك است، طرح هاي عمراني، تفريحي، اقتصادي و فرهنگي را اجرايي كرد تا 
اگر در آينده آب به اين رود برگشت، مردم و شهر از نتايج آن بهره مند شوند. پل 

خواجو الگوي بسيار مناسبي براي تدوين اين برنامه هاست.

اهميت سي وســه پل در تاريخ و فرهنگ ايران و شهر اصفهان 
چيست؟

سي وسه پل نخستين پلي اســت كه در زمان صفوي توســط اله وردي خان، 
سپهساالر مشهور شــاه عباس، بر رودخانه زاينده رود ســاخته شد. اين پل از 
چند زاويه در حيات شهري و معماري اصفهان داراي اهميت است؛ اول اينكه 
سي وسه پل امتداد ستون فقرات شهر است و چهارباغ را به زاينده رود مي رساند؛ 
اين پل همچنين نخستين بنايي است كه رودخانه را به شهر وصل مي كند و باغ 
شهر اصفهان به واقع محصول سي وســه پل است؛ يعني آب به شكلي ارگانيك 
و سيال، در شــكل دادن به ساختار شــهر نقش ايفا مي كند و به همين اعتبار، 
بنايي تاريخ ساز است و نقش بي بديلي در برندسازي شهري دارد. ويژگي هاي 
گفته شده درخصوص سي وسه پل نشان مي دهد كه ارزش يك بناي تاريخ صرفاً 

به زيبايي هاي معماري آن نيست.

خيلي از مردم ايران دست كم يك عكس يادگاري در كنار برج آزادي گرفته اند. اين 
برج نخستين نماد تهران است كه همچنان بسياري آن را نماد اصلي پايتخت ايران 
مي دانند. اين بناي زيبا كه از شاهكارهاي معماري معاصر ايران به شمار مي رود، در 
فاصله سال هاي ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ ساخته شد. برج آزادي تلفيقي از معماري هخامنشي، ساساني و اسالمي است؛ به طوري كه 
قوس بيضي شكل برج، نمادي از طاق كسري است و كاشي كاري فيروزه اي  از دوره صفوي و شيارهاي باالي برج از بادگيرهاي 
يزد اقتباس شده اند كه در كنار نمادهاي معماري مدرن و ســاختار بتني، جذابيتي دوچندان به برج آزادي بخشيده اند. اين 

برج يكي از جاذبه هاي گردشگري اصلي شهر تهران است كه هر سال گردشگران داخلي و خارجي بسياري براي تماشاي آن به ميدان آزادي مراجعه 
مي كنند. ميدان و برج آزادي از معماري و طراحي منحصربه فردي برخوردار اســت و در طراحي آن سعي شده از المان هاي معماري ايراني همچون 
بادگير، باغ ايراني، چهار طاقي، كاربندي و انواع كاشي كاري استفاده شود. سيدعباس عظيمي، رئيس مجموعه فرهنگي هنري برج آزادي از اين برج 

۵۰ساله مي گويد.

برج آزادي شامل چه قسمت هايي است و چه كاربردي به عنوان 
نماد اين شهر دارد؟

برج و ميدان آزادي تهران يكي از اصلي ترين نماد هاي اين شــهر اســت كه به 
سبب معماري كم نظير و بسيار زيبايي كه دارد هموار مورد توجه بوده و امروزه 
نيز از اين سازه زيبا به عنوان يكي از معروف ترين جاذبه هاي گردشگري تهران 
ياد مي شــود؛ در واقع مجموعه آزادي يك مجموعه گردشــگري و فرهنگي و 
هنري اســت. مجموعه فرهنگي هنري برج آزادي متشــكل از چند بخش در 
طبقه تحتاني برج قرار دارد و شــامل موزه، كتابخانه، سالن دانستني ها، سالن 
ايرانشناسي، نگارخانه، سالن اجتماعات و سالن برگزاري كنسرت موسيقي و 
نمايش است. اين برج 4طبقه دارد كه دسترسي به طبقات و بام آن از پله ها يا 
آسانسور امكان پذير است. جالب است بدانيد كه هيچ يك از سقف هاي طبقات 

بسته نيستند و با معماري منحصر به فردي به طبقات بااليي مرتبط مي شوند.

بزرگ ترين مشكل فعلي برج آزادي چيست؟
بزرگ ترين دغدغه ما پاركينگ برج آزادي اســت  كه بتوانيــم از مهماناني كه 
با خودروي شــخصي براي بازديد مي آيند، پذيرايي كنيم. در 10روز ابتدايي 
نوروز 1400بيش از 7هزار بازديدكننده و گردشگر وارد اين مجموعه شدند كه 
توانستيم به خوبي پذيراي آنها شويم اما قطعا در دوران پسا كرونا ما مشكالت 
پاركينگ خواهيم داشت و اين دغدغه فعال الينحل مانده كه اميد است در دوره 

جديد مديريت شهري به اين مسئله اساسي رسيدگي شود.

براي مرمت و بازسازي اين برج چه اقداماتي صورت گرفته است؟
همانطور كه مي دانيد برج آزادي دوران 50ســالگي خــود را طي مي كند. در 
نيم قرن گذشته عوامل زيادي نظير گذر عمر، تغييرات آب و هوايي و محيطي و 
بسياري از عوامل خارجي و داخلي موجب شده تا برج آزادي دچار آسيب هايي 

شود كه نياز به بازسازي و مرمت داشته باشد.
با توجه به كارهاي كارشناسي تيم وزارت ميراث فرهنگي و اقدامات آزمايشگاهي 
الزم روي سازه، مقدمات مرمت فراهم شده اســت و به محض تأمين بودجه و 
اعتبار از بنياد رودكي اين طرح، عملياتي خواهد شد. اين اميد مي رود كه امسال 

اين اقدام صورت گيرد.
بايد توجه داشت كه اين برج و اين ســازه نياز به مرمت دارد. اگر در عكس هاي 
ســال 57دقت كنيم، در رگه هاي كاشــي هاي بيروني متوجه خواهيم شد در 
7سالگي برج آزادي تخريب هايي ديده مي شــود كه نشان از اين دارد كه مواد 

سازنده اين برج از بدو ســاخت داراي كيفيت خوبي نبوده است. در آغاز سال 
جديد نيز شــليك توپ ترك هايي در برج ايجاد كرده است كه با توجه به نظر 
كارشناسان ميراث فرهنگي نياز به كار اساسي براي مرمت دارد تا از گسترش 
ترك ها جلوگيري شــود. به هر ترتيب ما از دولت انتظار داريم، بودجه اي ملي 
براي اين برج درنظر گرفته شود، بودجه ساالنه از نيازهاي اين مجموعه محسوب 
مي شود؛ چرا كه نياز به مرمت در فواصل كوتاه مدت دور از انتظار نيست. بازسازي 
برج ازجمله برنامه هاي ضروري پيش رو است كه طي هماهنگي هاي انجام شده 
با وزارت ميراث فرهنگي و بنياد رودكي اين موضوع در دستور كار قرار گرفته و 

در گام اول، گنبد ُرك در باالي برج مرمت و احيا خواهد شد.

در دوران كرونا چه اقداماتي براي برج و مجموعه آزادي  انجام 
شد؟

برج آزادي به عنوان نماد ملي ايران در رديــف برج هاي مطرح و منحصربه فرد 
دنيا قرار دارد و داراي اهميت ويژه اي در ســطح بين المللي است، به نحوي كه 
انجام بعضي فعاليت هاي فرهنگي هنري در آن، نظير برنامه هايي كه در راستاي 
همبستگي با كشورها در مبارزه با شيوع ويروس كرونا صورت گرفت، بازتاب هاي 

بين المللي و خوبي در پي داشت.
در شرايط شيوع بيماري كرونا كه برج موزه آزادي پذيراي گردشگران داخلي و 
خارجي نبود، فعاليت هاي مناسبي در حوزه فضاي مجازي مثل بازديد مجازي از 
برج، نمايشگاه هاي آثار هنري به صورت مجازي و گام هاي مؤثري در بحث توليد 
محتوا برداشته شد كه عموم بازديدكنندگان مي توانند با مراجعه به سايت برج 

به نشاني azadi-tower.com از آنها استفاده كنند.

زندگي خوزستاني ها و خاطراتشان با نخلستان گره خورده است تا جايي كه روايت 
خوزستان بدون نخيالت ممكن نيســت و حتي در سال هاي پس از دفاع مقدس اين 
نخل هاي سوخته بودند كه با ايستادگي شــان راوي مردم اين خطه شدند. بي آبي و 
آب شور به ريشــه هاي نخل هاي خوزستان رسيده است و هر سال از تعداد نخل هاي ايســتاده جنوب كاسته مي شود. علي 
طهماسبي، فعال محيط زيست اهل خوزستان در گفت و گو با همشهري به صراحت مي گويد كه آينده روشني را براي نخلستان ها 

به عنوان نماد خوزستان تصور نمي كند.

 نخلستان هاي خوزستان به عنوان نماد اين استان شناخته مي شوند؛ 
نمادي كه در دوران مختلف با آسيب  مواجه شده است، از نظر شما نخلستان ها 

با چه چالش هايي روبه رو هستند؟
هم اكنون به دليل تنش آبي در خوزســتان، شرايط ســختي براي نخلستان ها 
رقم خورده است. من نام اين اتفاق را خشكســالي نمي گذارم؛ چرا كه بسياري 
از كارشناســان حوزه محيط زيســت، آب و خاك معتقدند كه وضعيت امروز 
خوزستان ناشي از سوءمديريت است. جلگه خوزستان قدمت كهني دارد و زماني 
كه صحبت از خوزستان مي شــود بايد بدانيم كه اين سرزمين سال هاي درازي 
با مسائل محيط زيستي و خشكســالي روبه رو بوده است و حداقل در 400سال 
اخير، خشكســالي هايي به مراتب شــديدتر از امروز را پشت سر گذاشته است. 
بنابراين بايد گفت كه مشكل مديريت آب به عنوان مهم ترين مشكل نخلستان ها 

شناخته مي شود.

 بيشتر اين نخلستان ها در كدام قسمت خوزستان وجود دارند؟
در خوزستان نزديك به 42هزار هكتار سطح زيركشت نخيالت وجود دارد و 39هزار 
هكتار از اين ميزان زير سطح كشت نخيالت بارور است. بيشتر نخلستان ها در جنوب 
غرب استان خوزستان واقع شده اند؛ مناطقي مانند خرمشهر، آبادان و شادگان. زماني 
كه پاي صحبت كشاورزان آن منطقه مي نشينيم بايد گفت كه جدا از جنگ هشت ساله 
و اثرات منفي آن دوران كه موجب از بين رفتن بخش زيادي از نخلســتان ها شدند، 

بخش اعظم نخلستان هم اكنون با چالش شوري آب مواجه هستند.

چرا نخلستان ها با آب شور آبياري مي شوند؟
كاهش ِدبي رودخانه بهمنشير – شــاخه  اي از كارون- موجب شده است تا نخل ها 
خشك شوند. واقعيت اين است كه نخل خرما مي تواند شوري آب را تا 2هزار واحد 
تحمل كند اما راندمان محصول پايين مي آيد و اگر اين روند اســتمرار داشته باشد، 
موجب خشك شدن نخل خواهد شد. متأسفانه هم اكنون شاهد هستيم كه در حوزه 

اروند 5هزار واحد شوري آب در نخيالت وجود دارد.
در برنامه 1404قرار بود كه ســطح زيركشت نخل هاي خوزستان به 56هزار هكتار 
برسد اما نه تنها اين برنامه محقق نشد بلكه ما نتوانستيم نخلستان هاي موجود را حفظ 
كنيم و در حال از دست دادن نخيالت هستيم. در واقع بايد گفت كه نخل ها قرباني 

سوءمديريت شده اند.
خوزستان به نقطه  اي رسيده  است كه يا بايد آب شرب مردم را تأمين كنند يا حقابه 
كشاورزان را بدهند. در اين ميان نبايد فراموش كرد كه آب وارد شده به نخلستان ها از 
طريق بهمنشير در باال دست براي كشت برنج برداشت مي شود. تمام حقابه نخيالت 

به نحوي كاهش يافته و موجب افزايش شوري آب شده است.

  با توجه به چالش هايي كه شما به آن اشاره كرديد و نخلستان ها با 
آن درگير هستند، پيش بيني شما از آينده نخلستان هاي خوزستان چيست؟

نخلستان هاي خوزســتان همزمان با تنش آبي و شوري آب مواجه است. مسئوالن 
نه تنها نتوانستند سطح زيركشــت را افزايش دهند بلكه داشته و دارايي كنوني نيز 
در حال از بين رفتن است. برخي از كشاورزان، نخلستان هايشــان را رها كرده اند و 
نتوانسته اند با شوري آب مبارزه كنند. وزارت جهادكشاورزي نيز هيچ برنامه اي براي 
پيشگيري اين موضوع نداشته است، درجهادكشاورزي بايد اين روزهاي نخلستان ها، 
پيش بيني مي شد؛ زماني كه سدها در باالدست احداث شــدند و داراي طرح هاي 
توجيحي بودند، بنابراين يا بايد گفت كه وضعيت امروز بارندگي در ايران پيش بيني 
شده بود و دچار ســهل انگاري شد يا مافياي سدســازي تالش كردند تا مشكالت 

احتمالي را كم رنگ نشان بدهند.
متأسفانه در اين سال ها شاهد هســتيم كه آب را از جريان اصلي خارج كرده و براي 
زمين هايي مورد استفاده قرار دادند كه سابقه كشت ندارند؛ مانند اتفاقي كه براي دشت 
آزادگان رخ داد و مي بينيم كه اكنون براي اين اراضي نيز آب كافي براي كشت وجود 
ندارد. زماني كه مردم خوزستان آبي براي خوردن ندارند بايد بدانيم كه قرباني اول 

محيط زيست و به خصوص نخلستان ها هستند.

 بنابراين نمي توان چشم انداز روشني براي نخلستان ها تصور كرد؟
بله! مردم بايد بدانند كه قصه خشك شدن هورالعظيم با نخلستان ها متفاوت است، اگر 
هورالعظيم خشك شود به كانون گرد و خاك تبديل مي شود اما در بازه زماني مشخص 
و با برنامه ريزي مي توان دوباره در مسير احياي هورالعظيم قرار گرفت، بايد بدانيم كه 
حيات نخلستان ها قابل برگشت نيست. به طور كلي بايد بگويم كه آينده روشني را 

براي نخلستان ها به عنوان نماد خوزستان تصور نمي كنم.

پرشــكوه ترين و باعظمت ترين نماد ايران زمين، امروز به يكي از بي دفاع ترين نقاط در برابر 
آسيب هاي انساني تبديل شده اســت. طبيعت دماوند و زيستگاه هاي متنوع آن از هر سو در 
تيررس باليايي غيرطبيعي و سودجويانه قرار گرفته اند. سياهه معضالت دماوند در اين سال ها 
بارها و بارها مطرح شده  است: معدن كاوي، جاده سازي و ساخت وساز غيرقانوني، حضور فراتر از ظرفيت كوهنوردان و دامداران،  فرسايش و 
زباله اصلي ترين ها هستند. اما به گفته حسين آخاني، كنشگر محيط زيست دماوند اين روزها با پديده اي جديد و بسيار آسيب زننده  دست 
به گريبان است كه براي مهار آن تا به امروز در هيچ نقطه اي از ايران سياستي اتخاذ نشده است. آفرودبازان به اعتقاد آخاني اين روزها بدون 

توجه به آسيب هاي جبران ناپذيري كه به زيستگاه ها و طبيعت دماوند وارد مي كنند، اين منطقه را به محلي براي وقت گذراني و ماجراجويي هاي خود تبديل كرده اند.

آيا در اين سال ها بهبودي در مديريت وضعيت استخراج معادن در 
دماوند ايجاد شده است؟

اطراف معادن بســيار فعاليت دارند و به مرور درحال تخريب و فرسايش محيط اين 
منطقه هستند. بسياري از شيب هاي بسيار تند كوهستان توسط فرايند معدن كاوي 
تخريب شده است و اين روند سرعت فرسايش را تشديد مي كند. در كنار اين آسيب، 
 نبايد آلودگي هاي زيست محيطي معادن،  به ويژه آلوده شدن منابع آبي منطقه را هم از 
ياد برد. با اين همه خوشبختانه در سال هاي اخير جلوي فعاليت چندين معدن آسيب زا 
و بزرگ در اين منطقه گرفته شده اســت و تعدادي از معادني كه در ارتفاع باالتر از 
2200متر بودند اكنون ديگر فعاليت ندارند. اما مشكالت دماوند بسيار گسترده تر از 
فعاليت معادن و با تعطيلي چند معدن برطرف نمي شود. معدن كاوي نه تنها در دماوند 
در همه جاي ايران درحال خرابي به بار آوردن است. گاه ساخت مواد معدني استخراج 
شده 300يا 400ميليون سال زمان صرف شده است اما اين مواد به راحتي از دل خاك 
كشور بيرون كشيده شده و به كشورهاي ديگر فروخته مي شود تا در آنجا به ساختمان 
و آسمانخراش تبديل شوند. اين خيانت به طبيعت و محيط زيست است. درصورتي 
كه در همه جاي دنيا كشورها زيبايي هاي طبيعت خود را حفظ مي كنند تا توريست 

جذب كنند و ورود توريست يعني جاري شدن پول به داخل كشور.

اشاره به مشكلي مخرب تر از معدن كاوي داريد؟
نمي توان از نظر آســيب زنندگي براي مشكالت اين كوه دســته بندي تعيين كرد. 
هريك به نوعي آسيب هايي جبران ناپذير وارد كرده و خواهند كرد. براي مثال حضور 
بي شمار كوهنوردان خود براي دماوند به معضلي بزرگ تبديل شده است. كوهنوردان 
در گروه هاي چند صد نفري صعود مي كنند. در مسير همه چيز را لگدمال مي كنند. 
همراه خود زباله مي برند. چه قرار باشــد اين زباله ها به پايين بازگردانده شوند و چه 
قرار باشد همانجا دفن يا رها شوند، آسيب و فرسايشي جبران ناپذير ايجاد خواهند 
كرد. اين حجم از صعود كه امروز در دماوند رخ مي دهد بسيار فراتر از ظرفيت منطقه 
است. بايد براي مديريت اين وضعيت راهكاري انديشيده شود. حتي شايد بهتر باشد 
براي صعود به دماوند هزينه اي دريافت شود تا از تعدد صعودها كاسته شود. موضوع 
جاده كشي و ويالسازي در دماوند از ديگر معضالتي است كه اين كوه را به معني واقعي 
كلمه لت و پار كرده است. هرجا جاده كشيده شــود، آدم ها مي روند و با خود زباله، 
آتش سوزي و تخريب مي برند. اما مهم تر از همه اينها، مشكل آفرودبازهاست كه امروز 
بالي جان دماوند شده است. آفرود در اطراف دماوند به شدت زيادشده است و متأسفانه 
آفرود بازها همان مناطقي كه باالترين تنوع گياهي را دارد، به محل خوشگذراني خود 
تبديل كرده اند. آفرودبازها عالوه بر تخريب بافت گياهي، زباله و آتش سوزي را به دامان 
طبيعت مي آورند و از همه مهم تر بسياري از جانوراني كه در منطقه زندگي مي كنند، 
در مسير آفرود از بين مي روند. متأسفانه هيچ نظارتي بر اين فعاليت در دماوند و در 
هيچ جاي كشور وجود ندارد و هيچ سياست واحدي براي مهار آن اتخاذ نشده است. 

موضوع زباله هم از مشكالت قديمي دماوند و در كل محيط زيست ايران است كه اين 
روزها به واسطه اطالع رساني گسترده بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. 
امروز در روستاهاي اطراف دماوند شاهد تلنبار شدن حجم ترسناكي از زباله هستيم 

و رسيدگي خاصي هم براي مديريت آن انجام نمي گيرد.

چراي دام  از چه زمان براي دماوند به معضل تبديل شد؟
اين يكي از قديمي ترين مشــكالت دماوند اســت. دام تا باالترين مناطقي كه گياه 
مي رويد مي رود. بايد توجه داشــت كه زمان رويش گياهان در ارتفاعات باال بسيار 
كوتاه و در حدود سه تا چهار ماه است. اين زمان براي بذردهي و تكميل دوره زندگي 
بسياري از گياهان كوتاه است و متأسفانه دام اصال به اين گياهان كه اكثرا از گونه هاي 
نادر هستند، اجازه نمي دهد گل يا ميوه بدهند يا حتي تكثير شوند و به اين ترتيب به 
مرور از بين مي روند. عالوه بر اين در ارتفاعات روند فرسايش به صورت طبيعي به دليل 
وجود شيب هاي تند و واريزه ها و وزش شديد باد بسيار باالست. زماني كه اكوسيستم 
يك منطقه تا اين حد شكننده است نبايد اين همه دام به آن حمله ور شود. بايد براي 
چراي دام در ارتفاع باالتر از دو هزار متر در دماوند محدوديت و ممنوعيت ايجاد كرد.

انفعال در برابر مشكالت دماوند ريشه در چه دارد؟
در اين سال ها بسياري از فعاالن محيط زيست و كوهنورداني كه نگاه محيط زيستي 
دارند بارها و بارها نســبت به معضالت موجود در دماوند اعتراض كرده اند. مشكل 
دماوند سكوت در برابر معضالتش نيست، مشكل اصلي نبود توان و انگيزه كافي در 
دستگاه هاي مربوطه مانند سازمان جنگل ها و سازمان محيط زيست براي حفاظت از 
دماوند است. از سوي ديگر دولت توجه خود را به حفظ ظواهر در شهرها متمركز كرده 
است و اصال اهميت نمي دهد مردم بيرون از شهرها چه آسيب هايي به بار مي آورند، 
چقدر زباله ايجاد مي كنند، آتش سوزي به راه مي اندازند و تخريب مي كنند. متأسفانه 
مســئولين ما در اين مورد اصال به دنبال وضع قانون يا ايجاد محدوديت نيســتند و 

محيط زيست ما توسط همين رفتارهاي مخرب درحال نابودي است.

زنده رود خشكيد و اصفهان خاموش شد
گفت وگو با فريدون فراهاني، پژوهشگر حوزه اصفهان، درباره چالش هاي سي وسه پل و زاينده رود 

ترك هاي عميق برج ۵۰ساله آزادي
گپ و گفت با سيدعباس عظيمي، رئيس مجموعه فرهنگي هنري برج آزادي درباره چالش هاي اين سازه زيبا

مرگ دسته جمعي نخل هاي خوزستان نزديك است
گپ و گفت با علي طهماسبي، فعال محيط زيست درباره نماد طبيعي يك استان

باشكوه و بي دفاع
حسين آخاني، كنشگر محيط زيست مي گويد آفرودبازي، معضل حل نشده و جديد دماوند است

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

فتانه احدي 
روزنامه نگار

ليال شريف
روزنامه نگار

سميرا مصطفي نژاد
روزنامه نگار
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 مروري بر بدترین جمالت
هنگام جدایي ستاره ها

1920

با بازگشايي درهاي ورزشگاه ها به روي هواداران، جدا از مسائل مالي، كدام باشگاه ها سود بردند و كدام ها  زيان ديدند؟

بازگشت  زندگی  به  سكوها

  پايان دوران 13ساله 
خادم و غالم

در هفته پرخبر كشتي، جانشين غالمرضا محمدي 
معرفي شد، دبير فدراسيون تغيير كرد و تيم ملي 
جوانان در رشته آزاد به قهرماني جهان رسيد

  عطش
 به جاي نفرت

قهرماني یك تيم ایراني در 
عربستان، لذت بخش تر است

  راحت بگو 
خداحافظ
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با آغــاز ليگ هــاي اروپايــي، مي توانيم با 
لذت مســابقات فوتبال مورد عالقه يا مورد 
توجه مان را دنبــال كنيم و البته حســرت 
بخوريم كه چرا تماشــاگران آنها مي توانند 
كيپ تاكيپ ورزشگاه ها را آن هم بدون ماسك 
و فاصله گذاري اجتماعي پركنند. در انگليس 
بعد از 17ماه تماشاگران در رقابت هاي باشگاهي 
به ورزشگاه ها برگشتند و بين ليگ هاي بزرگ 
اروپايي تنهــا ليگي بودند كه توانســتند از 
صددرصد ظرفيت ورزشگاه ها بهره ببرند. در 
الليگا و بوندس ليگا هنوز در اســتفاده از همه 
ظرفيت استاديوم ها ترديدهايي وجود دارد. 
با بازگشت تماشاگران به ورزشگاه ها اتفاقات 
خوب زيادي رخ داده كه نيازمند بررســي و 

تحليل است.

   صدا قطع شد
در دوران يك ســال و نيمه مســابقات فوتبال بدون 
حضور تماشاگران، مجبور بوديم هنگام تماشاي آنها 
از طريق تلويزيون، صداي عربده مربيان و بازيكنان و 
افراد كنار خط را تحمل كنيــم. اين وضعيت گاهي 
به قدري بد مي شد كه مثال سر مســابقه بين ناپولي 
و اينتر كه گتــوزو و كونته ســرمربيان 2 تيم بودند، 
مجبور مي شــديم صداي تلويزيون را قطع كنيم تا 
از گزند فريادهاي گوش  خــراش و بدون توقف اين دو 
مربي پرســروصدا در امان بمانيم. صداي تكراري و 
ناهماهنگ ضبط شده تماشــاگران روي تصاوير هم 

جاي خود را به صداهاي واقعي مي دهد.

   تصوير واقعي
ديگر مجبور نيســتيم تصوير مونتاژ شــده هواداران 
روي ســكوها را به جاي تصاوير واقعي آنها بپذيريم. 
حاال هواداران واقعي را روي ســكوها مي بينيم؛ البته 

به خاطر حساسيت هايي كه صداوسيما دارد، ما تصاوير 
تكراري هر مســابقه به ويژه نماهاي دور را مي توانيم 
ببينيم كه به  هرحال همين هم غنيمت است. وقتي 
تماشــاگري هم در كار نبود، باز هم تصاوير فوتبال را 
به صورت قطع شده مي ديديم كه حجمش نسبت به 

االن كمتر بود.

   بازگشت پول
باشــگاه هاي كوچك و بزرگ در دوره يك سال ونيم 
قرنطينه يا محدوديت هاي كرونايي زيان هاي بزرگي 
متحمل شدند. برخي باشگاه هاي نفتي مثل چلسي، 
پاري سن ژرمن و منچسترسيتي به مشكل نخوردند 
اما باشــگاه هاي مردمي مثل غول هــاي ايتاليايي و 
اسپانيايي بدهي باال آوردند كه ركورد بيشترين بدهي 
در اختيار بارسلونا بود. بارســا عالوه بر خسارتي كه 
به خاطر پرداخت حقوق هاي نجومي به مسي و ساير 
بازيكنان ديد، از محل كاهش درآمد گردشــگري و 
كاهش فروش محصوالت و همچنين از بليت فروشي 
هم خيلي ضرر كرد. حاال الليگا كه برخالف ليگ برتر 
هنوز با پر شدن ظرفيت ورزشــگاه ها موافقت نكرده 
و تنها اجازه اشــغال 30درصد اســتاديوم ها توسط 
تماشاگران را داده اســت. در فصل جديد بازی ها با 
حضور هواداران برگزار مي شود و اين مي تواند بخشي 

از بدهي ها را پوشش دهد.

   معارفه واقعي
بارسلونا به دليل كرونا نتوانست از خريدهاي پرتعدادي 
كه داشــت در حضور هواداران رونمايــي كند. رئال 
مادريد هم تنها داويد آالبا را خريد كه هيچ مراسمي 
برايش درنظر گرفته نشد. بارسا حتي براي خداحافظي 
مسي هم نتوانست مراسم بگيرد. اما در فرانسه اوضاع 
عادي تر بود. اگر بازگشــت تماشاگران به ورزشگاه ها 
تأييد نمي شد، آن استقبال باشكوه تاريخي از مسي 

در پاريــس در صفحــه تاريخ فوتبال گم مي شــد و 
بهترين بازيكن تاريخ بارســلونا غريبانه به پاريسي ها 

معرفي مي شد.

   بازگشت تلخ
اگر تماشاگر نبود، منچستريونايتد نمي توانست يكي 
از بهترين روزهاي چند ســال اخيرش را به آن شكل 
با برد 5-1مقابل ليدز در كنــار هوادارانش در تئاتر 
روياها جشن بگيرد. اما همه باشگاه ها مثل منچستر 
از بازگشت تماشاگر خوشحال نشدند. بارسلونا شايد 
ترجيح مي داد محدوديت كرونايي مدتي ديگر طول 
بكشد. هواداران بارسا كه از جدايي مسي خشمگين 
بودند، خشم خود را در بازي جام خوان گامپر مقابل 
يوونتــوس و همينطور ديدار اول تيم شــان در ليگ 
جلوي سوسيداد بر ســر بازيكنان فعلي فرو ريختند. 
آنها توقع داشــتند چند تن از بازيكناني كه دستمزد 
باال مي گيرند، بروند و در عوض مسي بماند. اومتيتي 
نخستين قرباني خشم هواداران بود. او بعد از هو شدن 
در بازي اول قانع شــد كه ديگر نوكمپ جاي ماندن 
نيست و نمي شــود مثل دو فصل گذشــته خورد و 
خوابيد و حقوق باال گرفت. اين مدافع فرانسوي بايد 
براي انتقال به تيمي تازه بخــش قابل مالحظه اي از 
حقوق ساالنه 16ميليون يورويي اش را به تيم بعدي 

تخفيف بدهد.

   شانس پرس
فلورنتينو پرس هم شــانس آورده كه فعال بازسازي 
ورزشگاه ســانتياگو برنابئو به پايان نرسيده و تيم او 
به همين دليل بازي هاي اوليــه را به عنوان ميهمان 
انجام مي دهد. قابل  پيش بيني است كه هواداران رئال 
مخصوصا اولتراسورها از اتفاقات اخير باشگاه عصباني 
باشــند و بخواهند عصبانيت خــود را در بازي هاي 
خانگي بروز دهند. جدا از حواشي مربوط به لو رفتن 

فايل هاي صوتــي صحبت هاي رئيس باشــگاه عليه 
اســطوره ها، خريد نكردن پرس هم اعتــراض آنها را 
بيشتر كرده. آنها هنوز قانع نشده اند كه چرا راموس 
فقط براي 1.2ميليون يورو دســتمزد ساالنه بيشتر 
نبايد بمانــد و يك مدافع چپ به نــام آالبا كه ظاهرا 
رايگان خريداري شــده اما كلي هزينه روي دســت 
باشگاه گذاشته و دســتمزدش هم از راموس بيشتر 
اســت، بايد به برنابئو بيايد. شايعات مربوط به انتقال 
امباپه از پاريس به مادريد هم آنها را خسته و فرسوده 
كرده است. ليگ براي مادريدي ها در حالي آغاز شده 
كه زيدان و راموس و واران نيستند و وايه خو و مارسلو و 
ايسكو و بقيه بازيكنان گران قيمت يا بي كيفيت هنوز 

در تيم مانده اند.

   اتفاقات خاص
با بازگشت تماشــاگران اتفاقات شيرين يا دست كم 
هيجاني زيادي روي ســكوها رقم خورده اســت. در 
جريان رقابت هــاي يورو از اين دســت اتفاقات زياد 
بود، به ويژه در ومبلي كه حاشــيه هاي تلخ و لحظات 

شيريني با محوريت هواداران به وجود آمد.  
در هفته هاي ابتدايي ليگ هــاي اروپايي هم اتفاقات 
جالب كم نبود. مثــال ارلينگ هالند در ســوپرجام 
آلمان كه دورتمونــد 1- 3 بــه بايرن مونيخ باخت، 
به ميان تماشــاگران رفت و شــخصا پيراهنش را به 
 يكي از آنها داد. او براي رفتن به ســكوها از روي چند 
مانع بلند پريد. يا در ليگ چمپيونشيپ بازيكن تيم 
وست بروم وقتي مي خواست اوت دستي را روي دروازه 
شفيلد ارسال كند، چون باران باريده و زمين و توپ 
خيس بود، يكي از هواداران كتش را به او داد تا با آن 
توپ را خشك كند. همان اوت دستي تبديل به گل شد 
تا بازيكنان براي شادي گل پيش هوادارشان برگردند. 
اگر تماشاگران برنگشــته بودند، اين صحنه زيبا هم 

خلق نشده بود.

نكته بازي

آماربازي

برعكس كل دنيا

اسم داستانت »انتخاب غلط« بود

سفري كه داستان مي شود

يكي از ويژگي هــاي منحصربه فرد 
فوتبال ايــران اين اســت كه در 
آن بازيكنــان بــاالي 30ســال، 
طوالني مــدت  قراردادهــاي 
مي بندند. به طور طبيعي همه جاي 
جهان بازيكنان زير 30ســال كه امكان 
ترانسفر و درآمدزايي دارند، قراردادهاي طوالني مي بندند تا اگر 
جابه جا شدند، دوزار هم گير باشگاه قبلي آنها بيايد. در ايران اما 
بازيكنان جوان با كلي ناز و افاده سال به سال قرارداد مي بندند 
و نهايتا وقتي پا به سن گذاشتند، براي تضمين آينده خودشان 
قراردادهاي طوالني امضا مي كنند. تازه ترين مثال هم در اين 
مورد وحيد اميري اســت كه در 33ســالگي قرارداد 3ساله با 
سرخپوشان بسته. صد البته وحيد بازيكن خوبي است كه همين 
حاال هم مي توانست مشتري دست به نقد داشته باشد، اما آيا 

اگر او 25ساله بود، باز هم زير بار عقد قرارداد 3ساله مي رفت؟

اصال كيف مي كنيم وقتي درخشش 
عليرضا جهانبخــش را در فاينورد 
مي بينيم. ســتاره نجيب فوتبال 
ايران بعد از پشت ســر گذاشتن 
3ســال كابوس وار در برايتون، حاال 
به ليگ هلند برگشــته و هنوز هيچي 
نشده در 4بازي 3گل زده اســت. او، هم به خاطر گلزني ها و هم 
وقارش در زمين مورد تحسين است و دمش هم گرم. عليرضا كه 
كم كم كابوس ليگ جزيره را فراموش مي كند، به تازگي در مورد 
آن دوران گفته: »اسم داستان من در برايتون، در جست وجوي 
حقيقت بود.« خب البته حتما اين ماجــرا جزئياتي دارد كه ما 
از آن بي اطالعيم، اما نيمكت نشــيني براي بازيكني كه زمان 
حضورش در زمين كار خاصي نمي كــرد، آنقدرها هم جنايي و 
پيچيده نيست. اسم داستان عليرضا در برايتون »انتخاب غلط« 
بود؛ آنچه گاهي براي بزرگ ترين بازيكنان جهان هم رخ مي دهد.

فرهاد مجيدي بعد از شكســت در 
فينال حذفي، بيانيه اي منتشــر 
كرد. مجيــدي در اين بيانيه كلي 
خط و نشان كشيده بود كه 2 هفته 
حياتي در پيش اســت و او در اين 
مدت با هيچ كس تعارف نخواهد داشت. 
االن اين مهلت در حال پايان است و دست كم تا لحظه تنظيم 
اين مطلب، اســتقالل عملكرد چندان خوبي در بازار نداشته 
است. اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه خود مجيدي بالفاصله 
بعد از اين بيانيه، يك سفر چند روزه به امارات داشت! به هر حال 
از سرمربي تيم، مخصوصا با توجه به شرايط بحراني استقالل 
انتظار مي رود در چنين مقطع حساسي پاي كار باشد و روند 
نقل وانتقاالت را زيرنظر بگيرد. البته اطرافيان مجيدي سفر او را 
»كاري« دانستند، اما مطمئن باشيد اين مسافرت بدموقع، در 

طول فصل حسابي داستان خواهد شد.

متریکا

در ليگ بيستم هيچ بازيكني به اندازه كمال 

كاميابي نيــا پاس صحيح نــداد. هافبك 3 /44
شماره11 پرسپوليس به طور ميانگين در 
هر بازي 44/3پاس صحيح داد كه اين آمار 
بيشتر از هر بازيكن ديگري در ليگ بيستم بوده است. بعد از او محسن 
مسلمان )سايپا( با ميانگين 39/9پاس صحيح در هر بازي دومين ركورد 
باال را داشت و جالل علي محمدي )سپاهان( نيز با 37/7پاس صحيح در 
هر بازي در رتبه ســوم قرار گرفت. البته اين رتبه بندي براساس تعداد 
پاس هاي صحيح اســت و نه درصد پاس ها. درصــد پاس هاي صحيح 
كاميابي نيا 91/3درصد بوده و مثال در همان تيم پرسپوليس ميالد سرلك 
با دقت پاس 92/6درصد آمار بهتري نسبت به كمال داشته است. اما تعداد 

پاس هاي سرلك كمتر بوده و در رده بندي باال قرار نگرفته است.

محمود قائدرحمتي )نساجي( و پوريا آرياكيا 

)آلومينيوم( ركوردداران بيشــترين تكل 7 /2
موفق در هر بازي از ليگ بيستم هستند. 
اين 2بازيكن در هر بــازي 2/7تكل موفق 
داشته اند كه اين آمار بيشتر از هر بازيكن ديگري در فصل گذشته بوده 
اســت. قائدرحمتي فعال ترين بازيكن نســاجي در نبردها بــوده و با 
امتياز7/21 بهترين بازيكن اين تيم در فصل گذشته هم لقب گرفته است. 
او در جمع هافبك هاي نامدار ليگ به عنوان پنجمين هافبك مياني برتر 
اين فصل انتخاب شد. پوريا آرياكيا هم با درخشش در سمت چپ خط 
دفاعي آلومينيوم دومين بازيكن برتر تيمش و چهارمين مدافع چپ برتر 
اين فصل شد. بعد از اين 2بازيكن، اميرحسين كريمي از پديده با 2/5تكل 
موفق در هر بازي در رتبه سوم قرار گرفته و بيشترين توپ گيري را داشته 

است.

اما ســايت متريكا يك رده بنــدي هم از 

فعال تريــن بازيكنان ليگ برتــر در بازي 6 /7
هوايي منتشر كرده اســت. براساس اين 
رده بندي سعيد باقرپسند از آلومينيوم اراك 
با ميانگين7/6 نبرد هوايي موفق در هر بازي و با اختالف خوبي نسبت به 
رقبا، فعال ترين بازيكن ليگ روي آسمان بوده است. پيمان رنجبري كه 
اين فصل در خــط حمله 2 تيــم گل گهــر و ذوب آهن بــازي كرد با 
ميانگين5/8نبرد هوايي موفق در هر بازي رتبه دوم را در اين بخش دارد. 
رتبه سوم و چهارم هم به 2 مدافع مياني از 2 تيم مدعي سپاهان و فوالد 
رسيده است. جورجي گولسياني از سپاهان و مهران موسوي از فوالد با 
4/9نبرد هوايي موفق در هر بازي از ليگ بيستم در جمع بهترين هاي اين 

بخش قرار گرفته اند.

برنامه بازي ها

اولين داربي لندن
آرسنال در مهم ترين بازي اين فصل بايد به مصاف چلسي، قهرمان ليگ قهرمانان و سوپرليگ اروپا برود

اولين داربي مهم لندن را ساعت 20امشب بين آرسنال 
و چلســي ببينيد. آرســنال در هفته اول با نتيجه 2بر 
صفر به برنتفورد باخت تا نخســتين برد اين تيم پس 
از 74ســال در ليگ سطح اول كشــور را به آنها هديه 
بدهد. چلســي كه در آغاز فصل با برتري خفيف مقابل 
ويارئال، يك  ســوپرجام اروپا بــه افتخاراتش اضافه 
كرده بود، ليگ جزيره را با برد قاطــع 3بر صفر مقابل 
كريستال پاالس آغاز كرد. در ساير ليگ ها بازي خاصي 
نيست. هواداران رئال مادريد ساعت 00:30بامداد فردا 
يا به زبان خودماني ســاعت 12:30امشب مي توانند 
بازي تيم شان در زمين لوانته را ببينند. در بوندس ليگا 

بايرن مونيخ پس از تســاوي 2-2در ديــدار هفته اول 
مقابل مونشــن گالدباخ باالخره توانســت بــا يوليان 
ناگلزمان رنگ برد را ببيند و در سوپرجام آلمان طبق 
معمول دورتموند را ببرد. بايرن امروز در زمين كلن بازي 
خواهد كرد. سري آ هم از ديروز آغاز شد اما در هفته اول 
بازي حساسي وجود ندارد. يوونتوس ساعت21ميهمان 
اودينزه اســت و آاس رم هم با مورينيو نخستين بازي 

ليگي اش را برابر فيورنتينا انجام مي دهد.

  آرسنال
مايكل آرتتــا انتظار دارد هواداران آرســنال كه با 

بي مهري بهترين مربي تاريخ خــود را هو كردند و 
آرسن ونگر را بيرون انداختند، 3 سال ديگر پاي او 
بنشينند. سرمربي اسپانيايي از توپچي ها خواسته 
او را 2يا 3سال ديگر قضاوت كنند. فعال آرتتا فقط 
در حال خريد بازيكن اســت. بعد از خريد بن وايت 
با 50ميليون پوند از برايتون كه در بازي اول واقعا 
ضعيف كار كــرد، مارتيــن اودگارد و رمزديل هم 
خريداري شدند. او براي اودگارد 40ميليون يورو 
به رئال مادريد پرداخت كرد كه اين دهمين خريد 
گرانقيمت تاريخ باشگاه لندني و همچنين دهمين 
فروش گرانقيمت تاريخ باشــگاه مادريدي است. 

اودگارد در نيم فصل دوم فصل قبل به صورت قرضي 
در ورزشگاه امارات توپ زده بود. يك دروازه بان هم 
به جمع بازيكنان اين تيم اضافه شد و رمزديل كه 
دو فصل درون دروازه شفيلد بيشترين تعداد مهار 
موقعيت هــاي حريف را در ليگ برتــر ثبت كرده 
بود، با 30ميليون پوند به عنــوان ذخيره برند لنو 
كه خودش دوميــن دروازه بان پر ســيو ليگ بود 
خريده شــد. البته از لحاظ درصد مهار، رمزديل با 
68.5درصد در رده شــانزدهم و لنو با 71.6درصد 
در رتبه ششم ليگ قرار داشــتند. نفر اول اميليانو 
مارتينس، دروازه بان عجيب اســتون ويال بود كه 
ســال ها نيمكت نشــين همين لنو بود. او از فصل 
20-2019به اين ســو 74.5درصد توپ هايي كه 
به سمت دروازه اش شليك شده را مهار كرده است. 
دين هندرسون، هوگو لوريس، نيك پوپ و آليسون 

در رده هاي بعدي جاي داشتند.

  چلسي
چلسي هم مثل بقيه انگليســي ها كه حق پخش 
تلويزيونــي بااليــي مي گيرند در خريــد بازيكن 
مشكلي نداشت. البته دالرهاي نفتي آبراموويچ هم 
بود. چلسي موفق شد با 115ميليون يورو لوكاكو 
را از اينتر به اســتمفورد بريج برگرداند و آبراهام را 

حدود 40ميليون به آاس رم بيندازد. 
اوليويه ژيرو هم پس از مدت ها نيمكت نشــيني به 
ميالن رفت. در اين باشگاه هنوز فصل نقل وانتقاالت 
به پايان نرسيده و ممكن است در روزهاي باقي مانده 
ژول كنده از ســه ويا به لندن بيايــد و كورت زوما 

جدا شود. 
در اردوي چلســي براي بازي امشــب يك غايب 
بزرگ وجود دارد؛ كريستين پوليسيك آمريكايي 
به دليل تست مثبت كوويد-19در اين ديدار حضور 

نخواهد داشت.

با بازگشايي درهاي ورزشگاه ها به روي هواداران، جدا از مسائل مالي، كدام باشگاه ها سود بردند و كدام زيان ديدند؟

عكس خبر

»به كمك يا گل نياز داريد؟ با عليرضا تماس 
بگيريد.« اين توييتي است كه پيج رسمي 
فاينورد پس از بازي با الفسبورگ سوئد منتشر 
كرده است. جهانبخش كه در اين بازي يكي از 5 گل 
تيمش را به ثمر رساند با خوشحالي نكردن در شب 
شام غريبان امام حسين)ع( و كمك به تصويربردار 
براي بلند كردن دوربين از روي زمين، به سوژه اي 
جذاب براي عكاسان تبديل شد. او روز گذشته هم 
درنظرسنجي سايت رسمي كنفدراسيون فوتبال 
آسيا به عنوان بهترين لژيونر هفته انتخاب شد. او 
با كسب 64 درصد آرا، باالتر از سون كره اي قرار 
گرفت كه در هفته اول ليگ جزيره تك گل تاتنهام 

را وارد دروازه سيتي كرد.

دوشنبه 22 شهريور

سه شنبه 23 شهريور

استقالل ایران - الهالل عربستان

استقالل تاجیکستان - پرسپولیس ایران

النصر عربستان - تراکتور ایران 

ليگ قهرمانان-يك هشتم

21:30

19:30

20:30

11 شهريور 14۰۰

16 شهريور 14۰۰ 

15 مهر 14۰۰

2۰ مهر 14۰۰

2۰ آبان 14۰۰ 

25 آبان 14۰۰ 

7 بهمن 14۰۰

12 بهمن 14۰۰ 

4 فروردين 14۰1 

۹ فروردين 14۰1

ایران - سوریه

 عراق - ایران

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

بازگشت زندگی به سكوها
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   علي كريمي؛ قصه يك ريال
اينجا منظور، علي كريمي اصلي و پرسپوليسي اســت. البته در تعصب و عالقه مندي او به 
سرخپوشان جاي هيچ ترديدي نيســت، اما كريمي سال81 بعد از جدايي از پرسپوليس و 
پيوستن به االهلي امارات در اظهارنظري عجيب گفت: »خوشحالم كه يك ريال از ترانسفر 
من گير امير عابديني نيامد.« كريمي اين جمله را در همان مصاحبه اي به زبان آورد كه بيشتر 
با عبارت »خدا دايي را بغل كرده« شناخته مي شــود. جادوگر آن روزها با مديرعامل وقت 
پرسپوليس مشكل داشت و از سوي ديگر در مورد سرنوشت درآمد حاصل از انتقال مهدي 
مهدوي كيا به آلمان هم شبهات جدي به وجود آمده بود. با اين حال آن جمله علي كريمي 
جالب نبود. او بعدها در ليگ هشتم با شرايط آســان و به قول خودش به عنوان ارزان ترين 

بازيكن ليگ برتر به پرسپوليس برگشت تا به نوعي تعصبش را به اين تيم نشان داده باشد.

  فرهاد مجيدي؛ به خاطر دخترم
شــماره 7 آبي ها بين 2 نيم فصل ليگ يازدهم به شكلي عجيب استقالل را ترك كرد و به 
الغرافه قطر پيوست. اين انتقال بســيار بحث برانگيز بود و باعث شد يكي از پراميدترين 
استقالل هاي تاريخ براي كســب عنوان قهرماني در ليگ برتر، در اين امر ناكام بماند. آن 

زمان بعد از جدايي مجيدي از قول او نقل شد كه به خاطر حضور كنار دخترش ناچار شده از 
استقالل برود، اما خيلي زود منتقدان پرسيدند چطور خانواده مجيدي در امارات سكونت 
دارد، اما او به تيمي قطري پيوسته است؟ فرهاد بعدها به كلي منكر اين داستان شد و گفت 
هرگز بهانه حضور كنار خانواده را نياورده، اما واقعيت آن اســت كه سكوت طوالني او در 

روزهاي پخش اين شايعه به منزله تأييد آن از سوي مجيدي قلمداد شد.

  شجاع خليل زاده؛ تقصير رسول پناه بود
يكي از بدترين واكنش هاي ممكن به جدايي از باشگاه محبوب را شجاع خليل زاده داشت. 
مدافع پيشين پرسپوليس كه همه جا ژست تعصب به اين تيم را مي گرفت و مي گفت فقط 
زماني مي رود كه او را بيرون كنند، نهايتا برابر دستمزد پيشنهادي از سوي قطري ها تسليم 
شد و به الريان پيوســت. او براي اينكه پيش هواداران خراب نشود و حرف هاي قبلي اش 
زير سؤال نرود، ناشيانه همه  چيز را گردن مهدي رسول پناه، مديرعامل وقت پرسپوليس 
انداخت. جالب اســت كه با وجود همه انتقادها از رسول پناه، اغلب هواداران در اين مورد 
خــاص، او را تبرئه مي كنند و عقيده دارند خود شــجاع مقصر بــود. خليل زاده به خاطر 

عدم رعايت صداقت در نوع جدايي، همچنان از سوي هواداران مورد انتقاد قرار مي گيرد.

  علي عليپور؛ داستان ويزا
علي عليپور داستاني شبيه شجاع خليل زاده داشت. او هم درحالي كه ظاهرا تصميمش را براي 
جدايي از پرسپوليس گرفته بود، كلي معطل كرد و نمايش مذاكره راه انداخت. بعد هم با مقصر جلوه 
دادن مديران وقت باشگاه، راهي ماريتيمو در ليگ پرتغال شد. داستان عليپور جايي لو رفت كه در 
اوج تالش او براي نشان دادن تمايلش به حضور در پرسپوليس، مديران ماريتيمو از توافق و تالش 
قبلي به منظور اخذ ويزاي پرتغال براي اين بازيكن خبر دادند. اين يعني درست همان زمان كه 

عليپور نشان مي داد دوست دارد در پرسپوليس بماند، مراحل اداري اخذ ويزاي او در جريان بود!

  احمد نوراللهي؛ واقعا چرا؟
آخرين نفر از اين دست هم احمد نوراللهي بود. واقعا كمتر كسي با نفس جدايي او مشكل 
داشــت. خيلي ها بر اين باور بودند كه احمد دين خودش را به تيــم ادا كرده و االن وقت 
پول در آوردن اســت. بنابراين شــماره 8 خيلي راحت مي توانســت مثل محمدحسين 
كنعاني زادگان يك پست ساده اينستاگرامي بگذارد و بگويد خداحافظ! نوراللهي اما مكتب 
»شجاعيسم« را انتخاب كرد و مدعي شد باشگاه سعي دارد او را رودرروي هواداران قرار 

بدهد. انتخاب اين استراتژي اشتباه، كلي از ارزش اين بازيكن كاست.

فوتبال ايران

با اعالم رسمي كنفدراسيون فوتبال آسيا، مسابقات 
مراحل يك چهارم حذفي به بعد ليگ قهرمانان آسيا 
در منطقه غرب، در عربستان سعودي برگزار خواهد 
شد. تكليف بازي هاي يك هشتم كه روشن است، اما 
4 تيمي كه از غرب باال مي آيند، در يك چهارم بايد 

در عربستان برابر هم بازي كنند. نيمه نهايي غرب 
هم در همين كشور برگزار مي شود و فينال هم كه از 
قبل قرار بود اين طرف قاره باشد، به صورت تك بازي 
در خاك سعودي ها خواهد بود. طبيعتا اين وضعيت 
براي تيم هاي ايراني خوشايند نيست و بوي اجحاف 
مي دهد. تيم هاي عربستاني به داليل واهي سال ها 
 AFC از بازي در ايران طفره رفتنــد. با اين حال
اســتقالل و فوالد را وادار كرد در مرحله گروهي 
ليگ امسال در عربستان به مصاف رقبا بروند. پس 
از آن با وجود ميزبان شدن استقالل برابر الهالل در 
مرحله يك هشتم نهايي، حق ميزباني از نماينده 

كشورمان سلب شــد و قرار است 2تيم  ماه آينده 
در زمين بي طرف به مصاف هم بروند. حاال هم كه 
كنفدراسيون كار را تمام كرده و با اعطاي ميزباني 
متمركز به عربســتان تا آخر مسابقات، شرايط را 
براي نتيجه گيري نمايندگان پرمهره اين كشــور 

يعني الهالل و النصر فراهم آورده است.
هواداران فوتبال در شرايط فعلي، هم مي توانند از 
مديران ناكارآمد خودمان شاكي باشند كه امكانات 
كافي براي ميزباني را مهيــا نمي كنند و با چنگ و 
دندان دنبال حق ايران نيستند، هم مي توانند بابت 
رفتار تبعيض آميز كنفدراسيون ناراحت باشند؛ چرا 

كه AFC مي توانست اين مسابقات را در كشوري كه 
تيم هايش سال ها به ايران نيامدند برگزار نكند. ما 
هميشه داليل زيادي براي حسرت و ناراحتي داريم، 
اما اين بار اجازه بدهيد به جاي نفرت و اندوه، از اتفاق 

رخ داده، عطش و انگيزه براي پيروزي بسازيم.
غير از خاك خودمان ايران، بدون ترديد بهترين 
جاي آسيا براي قهرماني يك تيم هموطن، همين 

عربستان سعودي است.
بســيار لذتبخش خواهد بود اگر طلسم نزديك 
به 3 دهه ناكامي تيم هاي ايران در كســب عنوان 
قهرماني آسيا، جايي بشكند كه با فوتبالش هزار 

و يك كري خواني داريم. آنهــا براي بازي به ايران 
نيامدند و آنقدر براي كسب قهرماني آسيا اشتياق 
دارند كه الهالل و النصر براي فصل جديد بهترين 
تيم هاي تاريخ شان را بســته اند. بنابراين بسيار 
رؤيايي خواهد شد اگر تيمي از ايران فاتح اين فصل 
از مسابقات ليگ قهرمانان شود. ما در اين مسير 
پرسپوليس، استقالل و تراكتور را داريم و اميدواريم 
يكي از اين 3 تيم قله نشــين بعدي آسيا باشند. 
اين 3 تيم در مرحله يك هشتم نهايي به ترتيب با 
استقالل تاجيكســتان، الهالل و النصر عربستان 

ديدار خواهند كرد.

عطش به جاي نفرت
قهرماني يك تيم ايراني در عربستان، 

لذت بخش تر است

راحت بگو 
خداحافظ

مروري بر بدترين جمالت، هنگام جدايي ستاره ها

بهروز رسايلي |  درست جدا شــدن يك بازيكن از 
تيمش هم مثل هر كار ديگري يك هنر اســت؛ مثل 
درست وارد شدن به تيم و درست رفتار كردن داخل 
تيم. بعضي ها اين كار را بلد هستند و تصويري قابل 
دفاع از خودشان به جا مي گذارند، اما برخي ديگر به 
كلي فاقد اين مهارت هستند و التهاب مي آفرينند. 
در تازه ترين نمونه از اين دست، نوع جدا شدن احمد 
نوراللهي از پرسپوليس حساســيت درست كرد و 
درحالي كه خيلي از هواداران اين تيم پذيرفته بودند 
شماره 8 حق دارد در پي پول هنگفت راهي امارات 
شود، تالش او براي مقصر جلوه دادن باشگاه، همه  چيز 
را به هم ريخت. به اين بهانه مروري داريم بر برخي از 

بدترين جمالت، هنگام خداحافظي بازيكنان.

ح|
صال

ي 
جتب

س|م
  عك

بهانه فصل بعد فرهاد؟   

فرهاد مجيــدي در طول هفته هاي گذشــته مواضع ضد و 
نقيضي در مورد جدايي مهدي قائدي داشته است. يك بار به 
صراحت ترانسفر اين بازيكن به قصد پيشرفتش را بالمانع 
دانست و گفت تنها مهره اي كه در مورد جدايي اش استثناء 
قائل مي شود، همين مهاجم بوشهري است. بعدتر اما اعالم 
كرد تنها درصورتي با جدايي اين بازيكن موافقت مي كند كه 
يك مهره مناسب به عنوان جايگزين او جذب شود. طبيعتا 
پيدا كردن يك نفر در اســتانداردهاي قائدي كار آســاني 
نيست. همه اينها در حالي است كه مهدي با باشگاه قرارداد 
دارد. خودش دوســت دارد براي پيشــرفت و شايد كسب 
درآمد بيشــتر راهي تيمي ديگر شود، باشگاه هم روي حق 
ترانسفر قائدي و كسب درآمد از اين ناحيه حساب ويژه باز 
كرده اســت. در عين حال اما اگر مهدي رفتني شود، بهانه 
كادر فني اســتقالل براي ناكامي احتمالي در فصل آينده 

مهيا خواهد شد.
 بزرگ ترين خطر جدايي قائدي همين است. در آن صورت 
البد مجيدي خواهد گفت: »من خواســته بودم جانشــين 
مناسب براي قائدي جذب شود.« بنابراين بهتر است باشگاه 
پيش از هر نوع تصميم گيري براي اين بازيكن، نظر صريح 
و حتي كتبي مجيــدي را جذب كند و تنها در شــرايطي 
اجازه جدايي به اين بازيكن بدهد كه سرمربي موافقتش را 
به صورت تمام و كمال اعالم كرده باشد. در غيراين صورت، 

فصل بعد داستان ها خواهيم داشت!

وقتي مدير را بي اعتبار مي كنيد...

اين كه احمد مددي مدير خوبي است يا نه، خودش يك 
بحث مفصل جداگانه مي طلبد و صد البته پاســخ مثبت 
دادن به اين سؤال، سخت است. با اين حال هر چه باشد 
او مديرعامل استقالل است و وقتي اعتبارش خدشه دار 
مي شود، در درجه اول مجموعه باشگاه آسيب مي بيند. 

روندي كه كادرفني اســتقالل طي ماه هاي گذشته در 
پيش گرفت، دقيقا پايه هاي صندلــي مددي را متزلزل 
كرد و باعث شــد او وجاهتش را نزد بازيكنان و هواداران 
از دســت بدهد. شــايد از نظر اداري هيچ توهيني براي 
مديرعامل باشــگاه باالتر از آن نباشــد كه سرمربي تيم 
بابت هر پيروزي آسان و دم دستي در ليگ، به بازيكنانش 
پاداش بدهد. فرهاد مجيدي نه تنها اين كار را كرد، بلكه 
بارها با مصاحبه هايش از ارزش عملكرد مددي كاست و 

در نتيجه او را بي اعتبار كرد. 
مضرات اين رويكرد اما، حاال خودش را نشــان مي دهد؛ 
حاال كه باشگاه نياز دارد بازيكنان براي تمديد قرارداد يا 
جذب شدن در استقالل مقابل مدير بنشينند، اما آنها به 
سختي حاضر مي شوند با كسي رودررو شوند كه وجهه اش 
تا اين حد تخريب شده و اعتبارش را از دست داده است. 
با وجود همه مشكالت اگر حرمت ها حفظ مي شد، امروز 
اقتدار مديريتي مي توانست به كار استقالل بيايد و به سود 
خود مجيدي تمام شــود، اما حيف كه فرهاد همه تخم 
مرغ هايش را در سبد تغيير مديرعامل باشگاه گذاشت؛ 

اتفاقي كه آخرش هم رخ نداد. 

پنجره پرسپوليس خيلي باز است
پرسپوليس تا امروز فعال ترين تيم در نقل وانتقاالت ايران بوده اما وزن خروجي هاي اين تيم 

خيلي سنگين تر از ورودي ها بوده است
مسئوالن باشگاه پرســپوليس با از دست دادن شهريار مغانلو، 
احمد نوراللهي و محمدحســين كنعاني زادگان، حاال درصدد 
جذب چند بازيكن جديد هستند تا جدايي اين نفرات تأثيرگذار، 
كمترين ضربه ممكن را به پرسپوليس بزند. مديران پرسپوليس 
هفته گذشته در نخستين اقدام عليرضا ابراهيمي مدافع گل گهر 
را جذب كردند و رضا دهقاني وينگر نساجي هم دومين بازيكني 
بود كه چند روز پيش به صورت رسمي پيراهن پرسپوليس را بر 
تن كرد. با اين حال فعاليت پرسپوليس براي جذب نفرات جديد 

همچنان ادامه خواهد داشت.

 اميري و شيري تمديد كردند
نكته مهم ديگر در پرســپوليس تمديد قرارداد وحيد اميري 
اســت. اين بازيكن روز جمعه با حضور در باشگاه پرسپوليس 
قراردادش را به مدت 3فصل ديگر تمديد كــرد. اميري فصل 
گذشته گران ترين بازيكن پرسپوليس بود و بدون شك يكي از 
بازيكنان تأثيرگذار سرخپوشان محسوب مي شود. او از مدت ها 
پيش قول داده بود كه قراردادش را تمديد مي كند و درنهايت هم 
اين تصميم را عملي كرد. مهدي شيري مدافع راست پرسپوليس 
هم پس از 3سال حضور در اين تيم، قراردادش به اتمام رسيده 
بود. او ديروز در دفتر باشگاه حاضر شد و پس از توافق با سميعي 
قرارداد خود با سرخپوشان را تمديد كرد. اين مدافع راست كه 
گمانه زني هاي زيادي مبني بر تمديد قراردادش وجود داشت، 
در نهايت با نظر مثبت يحيي گل محمدي 2فصل ديگر در اين 
تيم ماندگار شد. حاال پرسپوليسي ها منتظر كمال كاميابي نيا و 
اميد عاليشاه هســتند تا اين دو بازيكن هم با حضور در باشگاه 
قراردادهايشــان را تمديد كنند؛ هرچند كه گفته مي شود اين 

2بازيكن از لحاظ مالي هنوز با پرسپوليس به توافق نرسيده اند. 
از طرفي مي   گويند اگر گل محمدي در پســت هافبك دفاعي 
بازيكن جديد بگيرد شايد كاميابي نيا از پرسپوليس جدا شود. 
پرسپوليس در اين پست مذاكراتي بسيار جدي با محمد آبشك 
داشته و اين بازيكن روز گذشته در دفتر باشگاه پرسپوليس هم 

حاضر شد تا مذاكرات نهايي اش را انجام دهد.

 ادامه مذاكرات با شهباززاده و اسدي
پرسپوليس با از دســت دادن شــهريار مغانلو حاال درصدد 
جذب يك مهاجم اســت و گزينه مهم يحيي گل محمدي، 
آقاي گل فصل گذشته ليگ برتر است. سجاد شهباززاده در 
تيررس پرسپوليس قرار دارد و از هفته گذشته مذاكرات اين 
بازيكن با سرخپوشان آغاز شد. حتي گفته مي شود كه قرار بود 
شهباززاده چهارشنبه هفته گذشته با حضور در دفتر باشگاه 
پرســپوليس قراردادش را امضا كند كه اين اتفاق رخ نداد. از 
طرفي سپاهان هم در تالش براي حفظ شهباززاده است و از 
اصفهان خبر مي رسد كه حتي سپاهاني ها قيمت پيشنهادي 
به اين بازيكن را باالتر برده اند. پرسپوليس همچنان اميدوار 
به جذب شــهباززاده اســت ولي اگر اين اتفاق عملي نشد، 
سرخپوشــان با چند مهاجم ديگر مذاكره خواهند كرد. رضا 
اسدي بازيكن سابق تراكتور هم كه فصل قبل در ليگ اتريش 
بازي مي كرد براي بازي در پست دفاع مياني و هافبك دفاعي 
مدنظر گل محمدي قرار دارد. باشگاه با اسدي در حال مذاكره 
اســت ولي هنوز طرفين با يكديگر به توافق نرسيده اند. اگر 
آبشك و اسدي هردو با پرســپوليس به توافق برسند ممكن 

است سرخپوشان با كاميابي نيا به آخر خط برسند.

خرید  فوالدی 
استقاللی ها در آخرين ساعات ديروز با هافبك دفاعی تيم نكونام قرارداد امضا كردند تا شايعه جدايی 

ريگی جدی تر از قبل دنبال شود
  اميرحسين اعظمي |  ماجراي ترانسفر شدن مهدي قائدي، موضوعي است 
كه حتي قبل از اتمام ليگ برتر و جام حذفي، سوژه مهم رسانه هاي ايراني 
و عربي بود. سفر قائدي به امارات هم باعث شد تا اين رسانه ها پروژه انتقال 
مهاجم آبي ها به باشگاه شباب االهلي را تمام شده بدانند اما خبرهاي رسيده 
از امارات حاكي از آن اســت كه مذاكرات مديران استقالل و شباب االهلي 
به بن بست رسيده است. مديرعامل اســتقالل كه به دوبي سفر كرده بود، 
مذاكراتي را با مديران باشگاه شباب االهلي داشت ولي ظاهرا مبلغ پيشنهادي 
او مورد موافقت االهلي قرار نگرفته است. مسئوالن استقالل در تالش هستند 
كه با توجه به بحران مالي در اين باشگاه، درآمدزايي قابل توجهي بابت انتقال 
قائدي داشته باشند و بر همين اساس گفته مي شود كه مددي براي فروش 
اين بازيكن، مبلغي حدود 2 تا 2/5 ميليون دالر از باشگاه شباب االهلي خواسته 
كه البته اين مبلغ نمي تواند براي فروش يك بازيكن ايراني چندان منطقي 
باشد. شايد هم اكنون پروژه فروش قائدي با تأخير مواجه شود ولي با توجه 
به عالقه اين بازيكن براي بازي در خارج از ايران و همچنين مشكالت مالي 
استقالل، ترانسفر شدن قائدي قطعي است و شايد اين اتفاق بعد از بازي با 
الهالل رخ دهد. هم اكنون چند ايجنت در امارات و قطر در تالش هستند تا اين 

بازيكن را با باالترين سود مالي براي استقالل ترانسفر كنند.

 استقالل دنبال جذب بازيكنان جديد
مديران استقالل به خاطر عدم جذب بازيكن جديد همچنان از سوي هواداران 
تحت فشار هستند ولي مذاكرات آنها با بازيكنان مورد نظر فرهاد مجيدي 
همچنان ادامه دارد. آخرين اخبار حاكي از آن اســت كه باشگاه استقالل 
با نفراتي چون زبير نيك نفس، ســعيد صادقي، اميرحســين حسين زاده، 
محمدرضا حسيني و لوسيانو پريرا در حال مذاكره است. گفته مي شود باشگاه 
سايپا با صدور رضايتنامه ابوالفضل جاللي موافقت كرده و اين بازيكن به زودي 
راهي استقالل خواهد شد.آخرين ساعات ديروز استقاللی ها با زبير نيك نفس 

هافبك دفاعی فصل قبل فوالد به توافق نهايی رسيدندو قرارداد امضا كردند.

 مجيدي، تفضلي را مي خواهد
رايان تفضلي بازيكن ايراني-انگليسي كه در ليگ انگلستان بازي مي كند، جزو 
بازيكنان مدنظر مجيدي است. اين بازيكن فصل گذشته در چمپيونشيپ 
انگلستان بازي مي كرد و چون تيمش يك رده ديگر سقوط كرده است، قصد 
دارد در سال منتهي به جام جهاني بيشتر ديده شده و به تيم ملي ايران دعوت 
شود. او پاسپورت ايراني هم دارد و جزو بازيكنان خارجي محسوب نمي شود. 
باشگاه استقالل مذاكراتي با اين بازيكن انجام داده ولي هنوز توافقي حاصل 
نشده است. ظاهرا مجيدي تمايل به جذب جعفر سلماني هم دارد ولي به گفته 
مديربرنامه هاي سلماني، اين بازيكن هم اكنون تمايل چنداني براي بازگشت 

به فوتبال ايران ندارد.

 تالش براي حفظ تمديدي ها
ارســالن مطهري، داريوش شــجاعيان، ســياوش يزداني، مسعود ريگي، 
فرشيد اســماعيلي، آرش رضاوند و سيدحسين حســيني نفراتي هستند 
كه قراردادهايشان با استقالل به اتمام رســيده و باشگاه در حال مذاكره با 
آنهاست. البته اكثر آنها در روزهاي گذشته با باشگاه اختالف مالي داشتند ولي 
مذاكرات همچنان ادامه دارد. جالب اينجاست كه مديران هنوز با اسماعيلي 
و شجاعيان تماس نگرفته اند و گفته مي شود آنها در ليست موردنظر مجيدي 
قرار ندارند. سعيد مهري هم احتماال از استقالل جدا مي شود و شرايط آرمان 
رمضاني هم مبهم است. رشيد مظاهري همچنان در انتظار دريافت طلبش 
از استقالل است. گفته مي شود اين بازيكن حدود 4ميليارد تومان از استقالل 
طلب دارد و تا روز دوشنبه يا سه شنبه به باشگاه مهلت داده است. اگر طلب 
مظاهري پرداخت نشود شايد شــاهد جدايي او از استقالل و پيوستنش به 

سپاهان باشيم.

باز هم به يــك پنجره نقل وانتقاالتي رســيديم و باز هم 
شايعه پيوســتن محمد دانشــگر به پرســپوليس داغ 
شد. روشن نيست ريشــه اين شايعه كجاســت، اما هر 
بار پنجره اي باز مي شــود يا عذر دانشــگر را از استقالل 
مي خواهند، اين بحث حســابي داغ مي شود. شايد بعد 
از جدايي محمد نادري از پرســپوليس و پيوستن او به 
استقالل، برخي تصور مي كنند سرخ ها حتما بايد انتقام 
بگيرند و بهترين راهش هم جذب دانشــگر است. حاال 
هم كه كنعاني زادگان رفته، اين شايعه مبناي فني پيدا 
كرده است. به هر حال پرسپوليس دفاع وسط الزم دارد و 
قرارداد دانشگر هم با استقالل تمام شده؛ پس كليك خور 
اين تيتر خوب است و آن را روانه خروجي خبرگزاري ها 

مي كنند.
در ذهن مربيان پرسپوليس نيســتيم و نمي دانيم آنها 
به جذب دانشــگر فكر مي كنند يا نه، امــا الاقل در نگاه 
اول اين بازيكن يك وصله ناجور براي ســرخ ها به شمار 
مي آيد. با احترام به شــخصيت حقيقي محمد دانشگر، 
او در زمين فوتبال يك بازيكن پرحاشيه و اهل سروصدا 
است. اين مدافع بارها توسط مربيان مختلف از استقالل 
كنار گذاشته شــده و هرگز هم عبرت نگرفته است. در 
حاشــيه همين فينال جام حذفي بين استقالل و فوالد، 
با آنكه دانشگر محروم بود، تصاويري از برخورد او با يك 
تصويربردار روي سكوها بازتابي وسيع يافت. همه اينها 
در حالي اســت كه يكي از رموز موفقيت پرســپوليس 
در اين ســال ها، آرامش و دوري از حاشــيه بوده است. 
بنابراين شايد محمد دانشگر مهره كارآمد و متناسب با 
فضاي فعلي پرسپوليس نباشد. زماني كه محمدحسين 
كنعاني زادگان از پرسپوليس جدا شد، برخي از هواداران 
اين تيم خدا را شــكر كردند، چرا كه رفتارهــاي او را با 
فرهنگ حاكم بر باشــگاه هماهنگ نمي ديدند. حاال اگر 
دانشگر جانشين او شــود، پرسپوليس بازيكني را جذب 
كرده كه از نظر اخالقي و انضباطي شبيه همان كنعاني 
است، اما توانايي هاي فني او را هم ندارد. فراموش نكنيم 
كنعاني هرچه باشــد، بازيكن فيكس تيم ملي به شمار 
مي آيد، امــا دانشــگر... درصورت جذب ايــن بازيكن، 
 احتماال بايد به كريم باقري به طور ويــژه »آماده باش« 

داده شود!

وصله ناجور در پرسپوليس
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آشنايي با ستارگان آينده واليبال

تيم نوجوانان ايران با ميانگين قدي 2متر مهره هاي خوبي دارد كه 
ارزش سرمايه گذاري و آينده نگري را دارند. براساس استعالمي كه 
فدراسيون و سرپرست تيم از مراجع گرفته اند، تيم ها نبايد بازيكن 
صغر سني داشته باشند و چه بهتر كه يك بار براي هميشه و يا حداقل 
براي معدود دفعات بازيكناني داشته باشيم با سن واقعي نه تقويمي؛ 
بازيكناني كه آينده واليبال ما را بسازند و ارزش سرمايه گذاري داشته 
باشند. در جمع نوجوانان ايران با ميانگين قدي 200سانتي متر چند 
يار باالي 207سانتي متري مي درخشــند؛ مانند يوسف كاظمي، 
سرعتي زن از شــيراز، اميرمحمد گل زاده قطر پاس از تهران، پوريا 
حسين خان زاده از بابل و مبين نصري از اروميه كه به اعتقاد كادر فني 

پشتوانه هايي ارزشمند براي واليبال ملي ما هستند.

در هفته پرخبر كشتي، جانشين غالمرضا محمدي معرفي شد، دبير فدراسيون تغيير كرد و تيم ملي جوانان در رشته آزاد به قهرماني جهان رسيد

پشت خط زن 

از روز دوم شهريور، هفدهمين دوره مسابقات واليبال نوجوانان جهان 
در تهران آغاز مي شود؛ 20تيم در 4گروه با هم نبرد خواهند كرد و ايران 
درگروه اول با نيجريه، گواتماال، لهستان و هندوستان همگروه است. 
ايران در اين رده سني كه مختص بازيكنان زير 19سال است 2 عنوان 
قهرماني دنيا با مربيگري ست كوويچ و محمد وكيلي دارد و 2 مدال 
نقره با هدايت ست كوويچ و مصطفي كارخانه و يك برنز با سرمربيگري 
ناصر شهنازي. دوره قبل هم تيم ملي ايران در تونس با محمد وكيلي 
پنجم شده بود. اين مقام ها افتخارآفرين است اما در اين گروه سني 
نگاه ها بايد به استعداديابي درست و آموزش استاندارد سرمايه ها براي 

آينده واليبال باشد، چيزي كه شايد كمتر مورد توجه قرار مي گيرد.

نوجوانان در راهي جديد 

جمشيد حميدي 
كارشناس واليبال

هفته اي كه گذشــت هفته پرخبري براي اهالي كشتي بود. 
بعد از پايان المپيك، لرزه به اندام كشتي ايران افتاد و تغيير 
و تحوالت گسترده اي در كادر فني تيم ملي آزاد انجام شد تا 
شايد كشــتي در المپيك پاريس به سرمنزل مقصود برسد. 
غالمرضا محمدي رفت و پژمان درستكار هدايت تيم ملي را 
برعهده گرفت. از سوي ديگر تيم ملي كشتي آزاد جوانان در 
مسابقات جهاني باالتر از تيم هاي روسيه و آمريكا با اقتدار 
بر سكوي نخست جهان ايســتاد و ابراهيم مهربان دستيار 
غالمرضا محمدي جانشين جالل عسگري دبير فدراسيون 

كشتي شد.

  گذر از خادم و محمدي بعد از 13سال
پست سرمربي گري تيم ملي كشتي آزاد بين سال هاي 2009 تا 2021 
به مدت 13سال بين غالمرضا محمدي و رسول خادم دست به دست 
شــده اســت. محمدي بعد از نتايج ضعيف المپيك پكن )تك مدال 
برنز مراد محمدي( هدايت تيم ملي بزرگســاالن را به دست گرفت. 
او تيم ملي را در مسابقات جهاني 2011 استانبول با اختالف 2امتياز 
نسبت به تيم روسيه دوم دنيا كرد. بعد از آن با نظر رسول خادم كه آن 
زمان مدير تيم هاي ملي بود از سمت خود بركنار شد و رسول خادم 
خودش شخصا سرمربي گري را برعهده گرفت و با تيم راهي المپيك 
لندن شد. خادم تا سال2018 هدايت تيم ملي و رياست فدراسيون 
را برعهده داشت تا اينكه با رفتنش حميد بني تميم سرپرست وقت 
فدراسيون كشتي مجددا غالمرضا محمدي را به عنوان سرمربي تيم 

بزرگســاالن معرفي كرد. در اين بين تنها سال2017 محمد طاليي 
براي مقطعي كوتاه هدايت تيم بزرگساالن را برعهده گرفت كه بسياري 
معتقدند آن زمان هم رســول خادم هدايت تيم را بر عهده داشت و 
طاليي فقط مجري برنامه هاي خادم بود. و اما بازگشت محمدي؛ او 
در جهاني2019 و المپيك توكيو هدايت تيم ملي را برعهده داشت 
تا هفته گذشته كه جايش را به پژمان درستكار داد. در توكيو مشكل 
مشهود بدني ملي پوشان آنقدر به چشم آمد كه مردم كوچه و خيابان 
هم بر ضعف بدني كشتي گيران اذعان داشتند و اين مسئله مختص 
آزادكاران هم نبــود و اگر طالي گرايي نبود چه بســا در فرنگي هم 

تغييراتي رخ مي داد.

  درستكار با انتقادات فراوان معارفه شد
با گذر از نام خادم و محمدي كه 13ســال سرمربي گري تيم ملي در 
اختيارشان بود نهايتا پژمان درستكار نفر اول آسيا و نفر چهارم جهان 
كه بســيار مورد اعتماد و وثوق عليرضا دبير رئيس فدراسيون است 
به عنوان ســرمربي تيم ملي معرفي شد. درســتكار سابقه حضور در 
رده هاي ملي به عنوان مربي را ندارد و اين نخســتين دليل منتقدان 
براي حمله به او بود. پژمان سال هاي طوالني در ليگ كشتي مربي گري 
كرده و در مقطعي هدايت تيم ملي ناشنوايان را برعهده داشته كه اين 
رزومه به هيچ وجه منتقدان را راضي نكرده است. گفته مي شود بايد 
عيار درستكار در رده هاي پايه به دست مي آمد تا در بزرگساالن جواب 
دهد. خيلي ها اين انتخاب را حاصل دوستي ديرينه درستكار با رئيس 
فدراســيون مي دانند ولي با وجود همه اين انتقادات اعتقاد دبير به 

درستكار تا حدي بوده كه با علم به همه اين حواشي هدايت تيم ملي را 
به دست درستكار سپرد. اما موافقان حضور درستكار معتقدند بايد به 
او فرصت داد چون كارنامه قابل قبولي در ليگ و كشتي ناشنوايان دارد.

  مصادره قهرماني جوانان در جهان
جوانان كشتي آزاد با درخششي فوق العاده در خاك روسيه موفق شدند 
به عنوان قهرماني جهان دســت يابند. آزادكاران با كسب 4مدال طال، 
يك نقره و يك برنز باالتر از تيم هاي روســيه و آمريكا ايستادند و موفق 
شدند عنوان نخست تيمي را كسب كنند. با اين قهرماني و درحالي كه 
رئيس جمهور هم پيام تبريكش به آزادكاران روي خروجي سايت ها قرار 
گرفت مجددا اختالف نظر بين گوش شكسته ها آغاز شد. حسن رحيمي 
اين قهرماني را به رسول خادم تبريك گفت و عنوان كرد اين نتيجه بذري 
است كه خادم سال ها پيش كاشته و حاال ثمر داده است. رحيمي چندي 
پيش با حضور در برنامه زنده تلويزيوني نتيجه ضعيف المپيك توكيو را 
حاصل عملكرد كادر فني و فدراسيون كشتي دانست بدون اينكه اشاره اي 
به ششمي و نهمي تيم ملي آزاد در مســابقات جهاني در زمان رسول 
خادم داشته باشد! به نظر دودستگي در كشتي به حدي رسيده كه با هر 
قهرماني و شكســت، جدالي بين طرفين رخ مي دهد درحالي كه اتحاد 

مي تواند كشتي را در المپيك پاريس به موفقيت برساند.

   عسگري رفت، گودرزي نيامد
جالل عسگري دبير فدراسيون كشتي روز گذشته در مراسم توديع و 
معارفه جاي خودش را به ابراهيم مهربان داد. دليل اين كناره گيري 

پايان حكم ماموريت عسگري اعالم شــده و ابراهيم مهربان كارمند 
وزارت ورزش با حكم سرپرســت دبيري از اين پس، كارهاي مربوط 
به دبيري فدراسيون را برعهده خواهد داشت. صادق گودرزي، بهنام 
احسان پور، اباذر اسالمي و احســان اميني به عنوان دستياران پژمان 
درســتكار معرفي شــدند كه در روز اول اردو، گودرزي دارنده مدال 
نقره المپيك از حضــور در اردوي تيم ملي انصــراف داد و دليل اين 
اقدام را مشكالت شخصي و مبتال شدن به كرونا اعالم كرد! مصطفي 
ميرعماديان كه سابقه كار در ليگ كشتي را دارد جانشين گودرزي شد 

تا اردوي تيم ملي براي حضور در جهاني نروژ آغاز شود.

كشتي گيران قهر كردند، بنا ماندني شد
قهر حسين نوري، مهدي فالح و عليرضا نجاتي از ديگر اتفاقات اردوي 
تيم ملي فرنگي بود كه حواشي متعددي را به همراه داشت. زماني كه 
فالح و نوري متوجه مي شوند محمد بنا براي حضور در جهاني نروژ روي 
آنها نظري ندارد، اردو را ترك مي كنند. عليرضا نجاتي كه در المپيك 
توكيو نمايش ضعيفي داشــت هم به دليل مخالفت محمد بنا براي 
حضور در وزن 63كيلوگرم اردو را ترك كرد اگرچه خودش مدعي شد 
براي كار شخصي به قم رفته و قهر نكرده است! با اين اتفاقات بود كه 
عليرضا دبير و حميد سوريان روز گذشته در اردو حاضر شدند و حكم 
سرمربي گري محمد بنا را تا پايان بازي هاي آسيايي 2022 به او اهدا 
كردند. با اين اتفاق، فدراسيون حمايت خودش را از سرمربي  تيم ملي 
فرنگي اعالم كرد تا حواشي كشتي گيران قهركرده كار به جايي نبرد.

از مسابقات قهرماني نوجوانان جهان از سال1989 دوبي تا كنون 
چند بازيكن ايراني جوايز انفرادي را به خود اختصاص داده اند كه 
سرآغاز آنها ابراهيم  سن ســبيلي و پديده ديگر مسابقات محمد 
سليماني بود. بعد از اين دو نفر هادي ظريف، مسلم محمدي زاده، 
سيدمحمد موسوي، علي اصغر مجرد، عليرضا جديدي، مجتبي 
غياثي، شــهاب احمدي، پوريا فياضي، اميرحســين توخته و 
اميرحســين اســفنديار در انفرادي بهترين ها شدند ولي فقط 
سن سبيلي، سليماني و اسفنديار موفق شده بودند جايزه بهترين 
بازيكن را دريافت كنند. بايد ديد اين بار نوبت كدامين ايراني است؛ 

كاپيتان يوسف جوان از مشهد يا...؟

افتخارآفرينان ايراني
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   كســاني كه در مورد كرونا عادي انگاري مي كنند اعمال 
قانون شوند

مســئوالن در خبرها گفته اند كه بيــش از 60درصــد مردم اصال 
پروتکل هاي بهداشــتي رارعایت نمي كنند كه در این ایام عزاداري 
عاشورایي و سفرهایي كه مردم داشــتند این موارد را بسيار دیدیم. 
این افراد هم به خود و هم به دیگران ظلم مضاعف مي كنند و عالوه بر 
پاسخگویي در آخرت چه بسا مجرم هم باشند. واجب است مسئوالن 

به خاطر این عادي انگاري ها به اجبار و اعمال قانون متوسل شوند.
عسگري از تهران

   واكسن دوز بوستر ما را به جوانان بزنند
چند سالي است كه وضعيت اقتصادي آرامش را از سالمندان گرفته 
است در دو سال اخير هم كرونا بر آن افزوده شده است. با هزار نگراني 
و دلهره دو دوز واكسن را كه اغلب ســينوفارم بوده تزریق كرده ایم. 
اكنون مي گویند كه احتمال نياز به تزریق دوز »بوستر« در سالمنداني 
كه واكسن سينوفارم زده اند، وجود دارد. آیا در شرایطي كه فرزندان 
و نوه هاي ما واكسن نزده اند مطرح كردن این مطالب محلي از اعراب 
دارد؟ از ما كه گذشت واكسن دوز بوستر مار ا به جوانان بزنند كه هر 
روز تصویري از جوانان فوت شده بر اثر كرونا را در گوشه و كنار شهر 

نبينيم.
سبزعلي از مشهد

   نرخ تاكسي هاي فرودگاه امام خميني بسيار گران است
متأسفانه قيمت كرایه تاكسي هاي فرودگاه امام خميني آنقدر گران 
است كه چيزي نمانده به قيمت پرواز برســد! آیا نباید نظارتي براي 

این موضوع شود و فکري براي آن كنند؟
لقمان نظيري از تهران

   پارك هامون كرج نيازمند رسيدگي جدي و دقيق است
پارك هامون كــرج واقع در بلوار ارم در مهرشــهر پاركي وســيع و 
مورد عالقه مردم اســت كه متأسفانه شــهرداري توجه چنداني به 
آن نمي كند. در ایــن پارك فواره ها خاموش اســت، حوض ها لجن 
گرفته اند، پروژكتورها یکي در ميان خراب هســتند و از نظافت هم 
خبري نيست. در این شرایط افســردگي عمومي بهتر نيست براي 
شــادي روحيه مردمي كه جز آن پارك پناه دیگــري ندارند به این 
حداقل ها توجه شود؟ مسئوالن فقط شعار و جوابيه ندهند و به این 
پيام توجه كنند. حتما اگر رفع نقص شــد پيام تشــکر هم برایشان 

مي فرستيم زیرا باید قدردان كارهاي درست و مثبت بود.
داوودي از مهرشهر كرج

   آيا شهرداري از ابتدا متوجه تخلف ملك نيمه كاره حقاني 
نبود

در ضلع شمالي متروي حقاني ساختماني نيمه كاره و تمام بتن آرمه 
در فضایي وســيع در 6طبقه نيمه كاره به حال خود رها شده است. 
گفته مي شود قرار بوده این بنا هتل باشد اما ظاهرا به دليل تخلفات در 
ساخت وساز جلوي ادامه كار گرفته شده است. اینکه جلوي تخلف را 
بگيرند بسيار ارزشمند است اما شهرداري وقتي ساختمان به طبقه6 
رسيد متوجه تخلف شد؟ و چرا از همان ابتدا جلوي كار را سد نکرده 

كه اكنون این همه سرمایه و هزینه به حال خود رها نشود؟
اكبر از تهران 

   شلوغ كاري در برخي موضوعات فقط راه گم كردن است
بعضا اتفاقي كوچك چه در ایران و چه در جهان را آنچنان مهم جلوه 
مي دهند كه گویي جز آن اتفاق هيــچ كار و زندگي دیگري نداریم. 
دنيا راه خودش را مي رود. چه ما اعتراض كنيم چه نکنيم، چه واكسن 
وارد كنيم چه بسازیم و... بهترین كار این است به فکر مردم باشيم و 
در موضوعات حياتي شلوغ كاري نشود تا هم مسئوالن دقت بيشتري 

داشته باشند و هم مردم بهتر و آسوده تر زندگي كنند.
رياضي از تبريز

   تبليغات آزاردهنده مخابرات متوقف شود 
همسر و دختر من كروناي شــدیدي گرفته و در بيمارستان بستري 
شده اند. من هر لحظه منتظر شنيدن خبري از آنها هستم و هر زنگ 
تلفني موجب پریشاني و استرس من مي شود. در این شرایط مخابرات 
با تماس و پخش آگهي هاي تبليغاتي، فشار مضاعفي بر روح و روان 
من وارد مي كند. از مسئوالن مخابرات خواهشمندم حداقل در این 

شرایط قيد این تبليغات تلفني را بزنند.
 احمدي از تهران 

   محل تزريق واكسن معلمان نزديك منزلشان باشد 
ما معلمان ابتدایي شهرســتان پردیس كه منزلمان در تهران واقع 
شده و  تنها محل كارمان پردیس است مي بایست براي تزریق واكسن 
كرونا به فازیك پردیس برویم. با توجه به تعطيلي مدارس و شــيوع 
بسيار باالي ویروس جدید، بهتر است مسئوالن محلي را در نزدیکي 
منازل افراد، براي واكسيناسيون درنظر بگيرند تا مجبور به رفت وآمد 

غيرضروري و خطرناك نشویم.
سادات معلم ابتدايي

   اسالمشهر پر از كارتن خواب و معتادان متجاهر شده
اسالمشهر وضع بسياري بدي پيدا كرده است و به تازگي در هر جایي 
كه كنجي از ساختمان وجود دارد یا ساختمان نيمه كاره اي به حال 
خود رها شده است یا عقب نشيني ساختمان هاي تازه ساز باعث ایجاد 
فضایي شده است، عده اي معتاد متجاهر هستند و صبح ها در گوشه و 
كنار شهر افراد كارتن خواب دیده مي شوند كه مشخص است احوال 

درستي ندارند. چرا این افراد را جمع آوري و ساماندهي نمي كنند.
خادمي از اسالمشهر

   نظافت معابر در منطقه10 تهران مناسب نيست
از ســاكنان منطقه10 تهران هســتم و بابت عدم نظافت كوچه ها و 
خيابان هاي محل زندگي مــان، تا به حال دو مرتبه با شــماره  13۷ 
تماس داشته ام كه متأســفانه ترتيب اثري صورت نگرفت. سرانجام 
رفتگر محترمي را در خيابان اصلــي دیدم و در ازاي پرداخت وجهي 
مختصر، از ایشــان خواهش كردم كه كوچه مــا را نظافت كند. آیا 
عوارض شهرداري كه ساالنه مي پردازیم، هزینه  نظافت معابر را شامل 
نمي شود؟ در این اوضاع همه گيري ویروس كرونا، بهداشت كوچه ها 

و معابر مهم نيست؟
ممتاز واحد از منطقه 10 تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 همدستي با شوهر 
در قتل هوو

مردي كه با همدستي همســر دومش، همسر 
اولش را در جریان یك درگيري به قتل رسانده 

بود در راه فرار به مشهد دستگير شد.
به گزارش همشهري، این جنایت چند روز پيش 
در شهر عاليشهر در استان بوشــهر رخ داد. روز 
حادثه مأمــوران پليس در جریــان درگيري در 
خانه اي در این شــهر قرار گرفتند و راهي آنجا 
شدند. آنها با جسد زني روبه رو شدند كه با ضربات 
جسمي تيز و برنده به قتل رسيده بود. بررسي هاي 
اوليه و تحقيق از همسایه ها نشان مي داد كه این 
زن قرباني درگيري خانوادگي شده و كساني كه او 
را به قتل رسانده اند، همسرش و هووي او هستند.

ماموران دریافتند كه همسر مقتول به تازگي اقدام 

به ازدواج مجدد كرده و زن جواني را به عقد خود 
درآورده است كه همين مســئله باعث اختالف 
و درگيري ميان او و همســر اولش شده بود. تا 
جایي كه روز حادثه مقتول بر سر این اختالفات 
با شــوهرش و هووي خود درگير شده و در این 
درگيري به قتل رسيده بود و عامالن جنایت نيز 

به سرعت از محل گریخته بودند.
دستور بازداشت شوهر مقتول و همسر جدیدش 
صادر شــد و تيمي از مأمــوران، تحقيقات براي 
ردگيري آنها را آغاز كردند. شواهد از این حکایت 
داشــت كه آنها پس از ارتکاب جنایت ســوار بر 
یك خودروي سواري از شهر گریخته و احتماال 
قصد فرار به شهر مشهد را دارند. در این شرایط 
بررسي هاي گســترده براي شناســایي مسير 
حركت آنها ادامه یافت و 24ساعت پس از وقوع 
جنایت، مأموران موفق شدند این زن و شوهر را 

دستگير كنند.
سردار حيدر سوســني، فرمانده انتظامي استان 
بوشهر با بيان این خبر گفت: متهمان كه در مسير 
فرار به مشهد دستگير شده بودند پس از انتقال 
به اداره آگاهي، منکر هرگونــه جرمي بودند اما 
در ادامه تحقيقات و با توجه به اظهارات شهود و 
مستندات كشف شده از سوي كارآگاهان پليس 
آگاهي لب به اعتراف گشوده و به قتل زن جوان با 

انگيزه اختالف خانوادگي اعتراف كردند.
فرمانده انتظامي اســتان بوشهر گفت: متهمان 
پس از تشــکيل پرونده براي سير مراحل قانوني 

در اختيار مرجع قضایي قرار گرفتند.

تيراندازي در بلوار كشاورز 
براي دستگيري قاتل فراري

شــروري كه پس از ارتــکاب قتــل در یکي از 
شــهرهاي غربي كشــور به تهران گریخته بود 

توسط مأموران پليس امنيت دستگير شد.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل به مأموران 
پليس امنيت عمومي تهران خبر رسيد مردي كه 
در یکي از شهرستان هاي غربي كشور مرتکب قتل 
شده به تهران فرار كرده و به طور مخفيانه زندگي 
مي كند. مأموران با استفاده از سرنخ هاي موجود 
مخفيگاه قاتل را حوالي بلوار كشاورزشناســایي 
كردند و  او را هنگام عبور از بلوار دیدند و دستور 
ایست دادند. مرد شــرور اما تالش كرد كه فرار 
كند اما مأموران با تيراندازي او را مجبور كردند 
خودش را تسليم كند. ســرهنگ پيام كاویاني، 
رئيس پليس امنيت عمومي تهران گفت: متهم 
پس از شليك گلوله دستگير شد و پس از تکميل 
پرونده، براي سير مراحل قانوني در اختيار پليس 

استان مربوطه قرار خواهد گرفت.

اسرار قتل مرد گمشده در اعترافات زوج جوان
 یك ماه زمان كافي بود تا اسرار قتل كارمند جوان با 

دســتگيري یــك زوج جــوان و اعترافــات آنها به داخلي
ارتکاب جنایتي هولناك فاش شود.

به گزارش همشهري، هجدهم تير امســال گزارش ناپدید شدن 
مردي 2۷ ساله به پليس پایتخت اعالم شد و مأموران جست و جوي 
خود را براي یافتن او آغاز كردند. مرد گمشده متاهل بود و فرزندي 
خردســال داشــت. او كارمند یکي از اداره هاي دولتي بود كه به 
تازگي خانه اي در پرند خریده و گاهي براي انجام كارهاي خانه نو 
به آنجا رفت وآمد داشــت. به گفته خانواده اش، مرد جوان دو شب 
قبل از ناپدید شدنش در محل كارش شــيفت بود و آخرین بار با 
خانواده اش صحبت كرده و به آنها گفته بوده كه تا ســاعاتي دیگر 
به خانه برمي گردد. اما از آن پس ناپدید و تلفن همراهش خاموش 
شــده بود. ضمن اینکه اثري از خودرواش نيز نبود.   مشــخصات 
خودروي مرد گمشــده به تيم هاي گشتي اعالم و تحقيقات براي 

یافتن آن آغاز شد.

كشف جسد
از لحظه اي كه خانواده مرد گمشــده گزارش ناپدید شدن وي را 
اعالم كرده بودند مأموران به دنبال پيدا كردن ردي از او بودند تا 
اینکه 24 ســاعت بعد به پليس خبر رســيد؛ جسد مردي جوان 
حدودا 2۷ ساله در یکي از بوستان هاي حوالي جنوب شرق تهران 
پيدا شده است. جسد داخل یك پتو بود و آن را یك رهگذر پيدا 
كرده بود. مرد جوان با ضربات چاقو به قتل رســيده بود و اگرچه 
هيچ مدرك شناســایي همراه وي نبود اما با بررسي پرونده افراد 
گمشده معلوم شــد كه جســد متعلق به همان جواني است كه 
خانواده اش روز قبل گزارش ناپدید شــدن او را به پليس آگاهي 
تهران اعالم كرده بودنــد. چهره مقتول با عکس مرد گمشــده 
مطابقت داشت و وقتي خانواده اش در پزشکي قانوني حاضر شدند، 

او را شناسایي كردند.

ردپاي يك زن
پرونده جنایت در دادســراي جنایي تهران تشکيل شد. با دستور 
قاضي محمد جواد شــفيعي، بازپرس جنایي، تيمي از كارآگاهان 
جنایي مأمور شدند تا اسرار این جنایت را فاش كنند. بررسي هاي 
اوليه حکایت از این داشت كه مقتول با كسي اختالف و درگيري 
نداشته اما در ادامه تحقيقات مشخص شد كه او با زني به نام ثریا 
ارتباط و آخرین بار با او قرار مالقات داشــته است. همين سرنخ 
كافي بود تا دستور بازداشت ثریا به عنوان مظنون اصلي صادر شود.

 رازگشايي
ثریا خيلي زود بازداشــت شــد، اما ادعــا مي كرد كــه مقتول را 
نمي شناســد و هيچ ارتباطي بــا او ندارد. با این حــال تيم جنایي 
مداركي را پيش روي زن جوان قرار داد كه گفته هاي او را نقض مي 
كرد. ثریا كه چاره اي جز بيان حقيقت نداشــت، اسرار قتل كارمند 
گمشــده را برمال كرد و گفت: من و شــوهرم با هم نسبت فاميلي 
داریم. حدود 11 سال قبل با اجبار خانواده ام با او ازدواج كردم و یك 
فرزند 10 ساله دارم. در همه این سال ها به شدت با یکدیگر اختالف 
و درگيري داشــتيم تا جایي كه بارها تا پاي طالق پيش رفتيم اما 
به خاطر دخترمان بي خيال شــدیم. وي ادامه داد: هر سال اوضاع 
زندگي مان بدتر مي شــد و من باز راهي دادگاه خانواده مي شدم و 
درخواست طالق مي دادم. شوهرم این اواخر به شدت معتاد شده بود. 
همين باعث شد اختالف و درگيري مان بيشتر شود. تا اینکه مدتي 
قبل به صورت اتفاقي سوار خودروي مقتول شدم و شروع كردم براي 
او درددل كردن. از مشــکالت زندگي  و اذیت هاي شوهرم گفتم و 
او هم دلش به حالم سوخت. سعي مي كرد مرا آرام كند و دلسوزانه 
كمکم مي كرد تا اینکه شوهرم به رفتارهایم مشکوك شد. یك شب 
كه خواب بودم موبایلم را بررسي كرد و متوجه ارتباط من و مقتول 
شد. شوهرم از من خواست تا مرد غریبه را سر قرار بکشانم و گفت 
مي خواهد او را گوشــمالي بدهد. من هم ناچار شدم مقتول را سر 
قرار بکشانم اما خبر نداشتم كه شــوهرم و برادرم با هم نقشه قتل 
كشيده اند. وي گفت: شوهرم ماجراي ارتباط من با مقتول را براي 
برادرم تعریف كرده و پس از آنکه مقتول سر قرار حاضر شد در اقدامي 
غيرمنتظرانه او را به قتل رساندند. پس از اقرار این زن، شوهر و برادر 
وي در ليست افراد تحت تعقيب قرار گرفتند. اما آنها پس از اطالع از 
بازداشت ثریا، متواري شده بودند تا اینکه چند روز قبل شوهر ثریا به 
اداره آگاهي تهران رفت و به دليل عذاب وجداني كه داشت خودش 

را تسليم پليس كرد.

تنبيه مرگبار
شوهر ثریا در بازجویي ها مدعي شد كه قصد تنبيه مقتول را داشته 
اســت، اما برادرزنش جان وي را گرفته و او قاتل اصلي است. وي 
توضيح داد: من و همســرم مدت ها بود كه با هم اختالف داشتيم. 
وقتي متوجه شــدم با مردي غریبه تماس تلفني دارد نتوانســتم 
تحمل كنم. موضوع را به برادرزنم كه معتاد بــود گفتم. آن روز با 
هم نقشــه تنبيه مرد جوان را طراحي كردیم. متهم ادامه داد: روز 
حادثه طبق نقشه قبلي همسرم با مقتول تماس گرفت و با وي قرار 
گذاشت. وقتي سر قرار حاضر و همسرم سوار ماشين او شد، من و 

برادرزنم نيز در اقدامي غافلگيرانه سوار ماشين وي شدیم. مرد جوان 
شوكه شده بود و ما با تهدید دستانش را با دستبند پالستيکي بستيم 
و او را در صندلي عقب ماشينش انداختيم. چند ساعتي گروگان ما 
بود تا اینکه برادرزنم داخل ماشين به مقتول هروئين تزریق كرد. 
او بدحال شده بود كه تصميم گرفتيم رهایش كنيم تا رهگذران او 
را به بيمارستان برســانند. با خود گفتيم كه او تنبيه شده و دیگر 
مزاحم همسرم نمي شود. به همين دليل مرد جوان كه بدحال بود 
را داخل پتو گذاشته و در پارك رهایش كردیم. او زنده بود اما زماني 
كه رهایش كردیم و مي خواستيم محل را ترك كنيم برادرزنم از من 
خواست كمي صبر كنيم. او دوباره پياده شد و به سمت پارك رفت 
و دقایقي بعد با چاقو و دستان خون آلود برگشت.به ما گفت با چاقو 
مقتول را زخمي كرده است. ما هم ماشين مقتول را حوالي پرند رها 
كردیم. به خانه برگشتيم اما روز بعد متوجه شدم كه برادرزنم مرد 

جوان را كشته و دروغ مي گفته كه او را زخمي كرده است.
با اعتراف این زوج، مخفيگاه برادرزن معتاد شناسایي و او بازداشت 
شــد. مرد معتاد اعتراف كرد در ربودن مرد جوان نقش داشته اما 
مدعي شد كه عالوه بر وي دامادشان هم با چاقو ضرباتي به مقتول 
زده است. وي گفت: ضربه اي كه من به مقتول زدم كشنده نبوده و 
گمان مي كنم ضربه اي كه دامادمان یعني شوهر خواهرم به مقتول 

زده كشنده بوده است. قاتل اصلي اوست نه من.
با این اظهارات متهمان با دستور قاضي محمد جواد شفيعي  بازپرس 
شعبه پنجم دادسراي جنایي تهران بازداشت شدند و با قرار قانوني 
و انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي 

تهران قرار گرفتند.

مرخصي براي 
محمدعلي نجفي

 26 ماه پس از قتل ميترا اســتاد 
به دســت محمدعلــي نجفي، پيگيري

درحالي كه طبــق قانون، آزادي 
مشروط شامل حال او مي شود با درخواستش 
مخالفت شــد، اما او توانســت با اســتفاده از 

مرخصي از زندان آزاد شود.
بزرگ تریــن  همشــهري،  به گــزارش 
چالش زندگــي محمدعلي نجفــي، یکي از 
سياستمداران قدر 4دهه اخير روز ۷خرداد ماه 
سال1398 اتفاق افتاد؛ روزي كه همسر دومش 
ميترا استاد به قتل رسيد و او عصر همان روز 
به پليس آگاهي رفت و به قتــل اعتراف كرد. 
هرچند او مدعي شد كه ناخواسته مرتکب قتل 
شده، اما دیگر كار از كار گذشته بود و با تفهيم 
اتهام قتل عمد، رسيدگي به پرونده او آغاز شد. 
رسيدگي به پرونده او در دادســرا با سرعتي 
باورنکردني انجــام و پرونده به دادگاه كيفري 
یك استان تهران فرســتاده شد. هرچند او در 
دور اول محاكمه به قصاص محکوم شــد، اما 
ناگهان اولياي دم مقتول از قصاص صرف نظر 
كردند و او براي دومين مرتبه و از لحاظ جنبه 
عمومي جرم و اتهام نگهداري اسلحه غيرمجاز 
به تحمل 6سال و نيم حبس محکوم شد. این 
رأي اما با اعتراض نجفي و وكالي مدافعش به 

دیوان عالي كشور فرستاده شد و قضات دیوان 
آن را نقض كردند و پرونده براي سومين دور از 
محاكمه باز هم به دادگاه فرستاده شد. در این 
دور از محاكمه قضات دادگاه با وجود دفاعيات 
نجفي و وكالیش نوع قتل را عمد تشــخيص 
دادند و او را به تحمل حبس محکوم كردند، اما 
وقتي باز هم نسبت به رأي اعتراض و پرونده به 
دیوان عالي كشور فرستاده شد، قضات دیوان باز 
هم رأي دادگاه را نقض كردند. در این شرایط 
بود كه پرونده براي رسيدگي نهایي به هيأت 
عمومي دیوان عالي كشور به عنوان عالي ترین 
مرجع قضایی فرســتاده شد. در جلسه هيأت 
عمومي پس از رأي گيــري، در نهایت از ميان 
66نفر از قضات حاضر، 39قاضي رأي دادگاه 
كيفري )قتل عمد( و 2۷قاضي رأي دیوان عالي 

)قتل شبه عمد( را تأیيد كردند.

تالش براي آزادي مشروط
با قطعي شدن حکم حبس براي نجفي، وكالي 
مدافع او تالش هاي خود را معطوف به استفاده 
از آزادي مشــروط كردند؛ ماده اي قانوني كه 
شامل حال نجفي مي شد، اما از سوي دادسرا 
با آن مخالفت شد. حميدرضا گودرزي، یکي 
از وكالي نجفــي در این باره به همشــهري 

مي گوید: طبق قانون، دادگاه صادر كننده حکم 
مي تواند به پيشنهاد دادستان یا قاضي اجراي 
احکام پس از گذرانــدن نصف حبس در مورد 
محکومان به حبس بيش از 10سال و در سایر 
موارد پس از تحمل یك سوم مجازات با رعایت 
شرایطي، حکم آزادي مشروط را صادر كند. این 
شرایط شامل این موارد است: محکوم در مدت 
اجراي مجازات همواره از خود حسن اخالق و 
رفتار نشان دهد. حاالت و رفتار محکوم نشان 
دهد كه پــس از آزادي، دیگر مرتکب جرمي 
نمي شود. به تشخيص دادگاه محکوم تا آنجا كه 
استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد 
موافقت مدعي خصوصــي را بپردازد یا قراري 
براي پرداخت آن ترتيب دهد. در این پرونده 
موكلم هر 3شرط را داراست. حسن خلق او در 
زندان را همه تأیيد مي كنند. او توانسته رضایت 
اولياي دم را جلب كنــد و منعي براي پذیرش 
درخواســت آزادي مشــروط او وجود ندارد. 
اما وقتي این درخواســت را به دادسرا تقدیم 
كردیم با آن مخالفت شــد، ولي با وجود این 
باز هم درخواست آزادي مشروط داده ایم كه 

اميدواریم با آن موافقت شود.

آزادي با مرخصي
به رغم مخالفت دادســرا با آزادي مشــروط 
نجفي، اما او چند روز قبل با دریافت مرخصي از 
زندان خارج شد. گودرزي در این باره مي گوید: 
مرخصي كه به آقاي نجفي داده شــده حقي 
قانوني است كه شامل همه زندانيان مي شود. او 
چند روز قبل با مرخصي از زندان آزاد شد، اما 
ما همچنان پيگير آزادي مشروط او هستيم تا 

براي هميشه آزاد شود.
وكيل مدافع نجفي درباره وضعيت ســالمتي 
موكلش مي گویــد: دكتر نجفــي یك مرتبه 
به دليل گرفتگي رگ هاي قلب جراحي شــده 
است. از طرفي او دچار بيماري دیابت است و 
به طور روزانه داروهاي زیادي مصرف مي كند 
و بالغ بر ۷0سال هم دارد. صرف نظر از خدمات 
مثبتي كه او در ســال هاي گذشــته داشته، 
همين حاال هــم چند بنياد خيریــه دارد كه 
در زندان پيگيــر آنهاســت و در زماني كه به 
مرخصي مــي رود، كارهاي ایــن خيریه ها را 
پيگيري مي كند. آزادي مشروط شامل حالش 
مي شود و اميدوارم كه این بار با این درخواست 

موافقت شود.

با وجود مخالفت دادسرا با آزادي مشروط 

نجفي، او با مرخصي از زندان خارج شد

سوابق سياسي وزير پيشنهادي علوم
اگرچه محمدعلي زلفي گل را نه به عنوان یك 
چهره سياسي كه بيشتر به عنوان یك چهره علمي مي شناسند، اما 
او در دنياي سياست هم ســوابقي دارد كه این روزها در رسانه ها به 

آن اشاره شده است. 
در دسته بندي افراد معرفي شده براي تصدي گري در كابينه دولت 
سيزدهم، زلفي گل جزو چهره هاي منتسب به محمود احمدي نژاد 
هم به شمار مي آید. او در ابتداي دولت احمدي نژاد، با حکم پرویز 
داوودي به عنــوان قائم مقام معــاون اول رئيس جمهور در بنياد 
نخبگان منصوب شده بود، بعد از مدتي هم رئيس دانشگاه همدان 
شد تا مجري برنامه هاي زاهدي و كامران دانشجو در این دانشگاه  
باشد. عالوه بر اینها محمود احمدي نژاد در سال90 به پاس ارائه 
310مقاله ISI و انجام پژوهش هاي علمــي و كاربردي از وي با 

اعطاي نشان ملي تقدیر كرده است.
از دیگر سوابق مهم محمدعلي زلفي گل، ریاست ستاد انتخاباتي 
سيدابراهيم رئيسي در انتخابات اخير در استان همدان است. او كه 
از سوي علي نيکزاد، رئيس ستاد مركزي رئيسي به عنوان مسئول 

ستاد استان همدان انتخاب شده بود، تنها رئيس ستادي است كه 
از سوي رئيس جمهور به عنوان وزیر به مجلس معرفي شده است. 
حاميان او البته معتقدند پيشنهاد او به عنوان وزیر علوم، ارتباطي 
به فعاليت هاي انتخاباتي او نــدارد و او به خاطر وجهه علمي اش 

كاندیداي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شده است.
در مقابــل برخــي منتقــدان انتخــاب زلفــي گل را در واقع 
تــداوم سياســت هاي وزارت علــوم دوران حســن روحاني 
 مي دانند و بــه نزدیکي او با وزیــر علوم دولت اعتدال اشــاره 

مي كنند.

موضع وزير پيشنهادي علوم درباره پذيرش دانشجويان پولي
بازنشر یك مصاحبه از محمدعلي زلفي گل كه در سال1389 انجام 
شده، سبب شده تلقي حمایت او از پذیرش دانشجویان پولي در 
دانشگاه ها به وجود بياید. او در آن ســال كه به تازگي زمزمه هاي 
پذیرش دانشجویان پولي مطرح بود، در مصاحبه اي رفع كسري 
بودجه و جلوگيري از عزیمت دانشجویان به كشورهاي خارجي 
را به عنوان اهداف پذیرش دانشجویان پولي برشمرده و گفته بود:  
دانشجویان شبانه عمال از امکانات دانشــجویان روزانه استفاده 

مي كنند، اما براي دانشگاه سوددهي ندارند.
زلفي گل در فرصتي كــه تا روز اخذ رأي اعتمــاد دارد به صورت 

جســته وگریخته، گرایش ها و اولویت هاي خــود را براي اداره و 
تحول وزارت علــوم، تحقيقات و فناوري اعالم كرده اســت. او از 
برنامه عملياتي خود براي هدفمندســازي رساله هاي دكتري و 
كارشناسي ارشد در راستاي دانشگاه كارآفرین و مسئله محور براي 

رفع نيازهاي جامعه رونمایي كرده است.
وزیر پيشــنهادي علوم البته در تشــریح رویکرد خود نسبت به 
فعاليت هاي سياســي و فرهنگي دانشــجویان چندان حاشــيه 
نرفته و در گفت وگو با ایلنا گفته اســت: »وزارت علوم، تحقيقات 
و فنــاوري مجــري مقررات وضع شــده بــراي رشــد و تعالي 
دانشجویان است. بر این اســاس تمامي تالش خود را در جهت 
ایجاد فضاي مناســب براي ارائه دیدگاه ها در چارچوب تعریف 
شــده با اســتفاده از مکانيزم هاي طراحي شــده به كار خواهم 
بست. فضاي مباحثات دانشــجویي بستر مناســبي براي ارائه 
 دیدگاه هاي سازنده در جهت رشــد و تعالي یك دانشگاه خواهد

 بود.« 

نمايندگان مجلس چه مي گويند؟
در ميان نماینــدگان مجلس، محمدعلي زلفــي گل چنان كه از 
مواضع و مصاحبه ها برمي آید، چهره محبوبي اســت و بر همين 
اساس برخي پيش بيني مي كنند كه او كار دشواري را براي كسب 

رأي اعتماد بهارستان نشــين ها در پيش نداشته باشد. مهم ترین 
موضع گيري درباره زلفي گل در مجلس به كميســيون تخصصي 
آموزش و تحقيقات برمي گردد كه بعد از جلســه با زلفي گل از او 
حمایت كرده است. مهرداد ویس كرمي، عضو این كميسيون، اعالم 
كرده  اعضاي كميسيون، بعد از بررسي سوابق و برنامه هاي وزیر 

پيشنهادي علوم، درخصوص او نظر مثبت داشته اند.
زهره الهيان، نماینده مردم تهران هم درباره او گفته است: زلفي گل 
ســوابق علمي،تحقيقاتي، مدیریتي و تجربيات قابل توجهي در 
حوزه دانشــگاه دارد و با توجه به فعاليت هاي وي در دانشــگاه و 
تشکل هاي دانشگاهي شخصي قابل و توانمند براي تصدي جایگاه 

مهم وزارت علوم است.
او البتــه مخالفان معــدودي نيــز در بين نماینــدگان مجلس 
دارد؛ به عنــوان مثــال روح اهلل ایزدخــواه دربــاره او در فضاي 
مجازي نوشــته اســت: گزینه پيشــنهادي وزارت علوم هنوز 
در پارادایم نســل اول آموزش عالي ســير مي كنــد. او آموزش 
را مأموریت اصلي دانشــگاه مي دانــد و از مقاله محــوري دفاع 
مي كنــد. بــراي آمایــش آمــوزش عالي هــم ایده روشــني 
نــدارد. در زمينــه چالش هــا و مناقشــات سياســتگذاري 
 فناوري اشــرافي ندارد. قطعا با دانشــگاه ها بــه چالش خواهد 

خورد.

ادامه از 
صفحه 10
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قهرماندرميامي
»قهرمــان« ســاخته اصغر 
فرهــادي در بخــش ویــژه 
جشــنواره بين المللــي فيلم 
ميامــي در كشــور آمریــکا 
به نمایش گذاشــته مي شود. 
به گــزارش ورایتــي، بخش 
مستقل »GEMS« جشنواره 
فيلم ميامي كــه ویژه نمایش 
برتریــن آثــار بين المللــي 
سينما در فصل پایيز و رقباي 
اصلي شــاخه بهتریــن فيلم 
غيرانگليســي زبــان جوایز 
اسکار است، فيلم »قهرمان« 
به كارگردانــي اصغر فرهادي 
را در برنامــه نمایش خود قرار 
داد. »قهرمــان« در كنار فيلم 
»بدترین آدم دنيا« ســاخته 
»یوآخيــم تریه« كــه هر دو 
در جشنواره فيلم كن امسال 
رونمایي شــدند تاكنون براي 
این بخش از جشــنواره فيلم 

ميامي انتخاب شــده اند و دیگر فيلم ها نيز اوایــل اكتبر معرفي 
مي شوند. ساخته جدید و فارســي زبان فرهادي كه با حضور امير 
جدیدي، محسن تنابنده، فرشته صدرعرفایي و سارینا فرهادي در 
كنار جمعي از بازیگران بومي در شهر شيراز مقابل دوربين رفته در 
نخستين نمایش جهاني خود در بخش رقابتي اصلي جشنواره فيلم 
»كن« رونمایي شد و درنهایت جایزه بزرگ هيأت داوران را از این 
رویداد سينمایي دریافت كرد. »قهرمان« به جشنواره هاي تورنتو، 
سارایوو در بوســني و هرزگوین، ملبورن استراليا و افق هاي نو در 
كشور لهستان نيز دعوت شده است. جشنواره فيلم ميامي از تاریخ 

4 تا ۷نوامبر امسال )13 تا 16 آبان( برگزار مي شود.

سينماباز،تئاتربالتكليف
سالن هاي سينما از امروز با رعایت پروتکل هاي بهداشتي بازگشایي 
مي شوند. به گزارش همشهري، سالن هاي سينمایي از سي و یکم 
مردادماه بازگشــایي و اكران فيلم هایي كه روي پرده بودند از سر 
گرفته مي شــود.در چند هفته گذشــته، فيلم هاي »دیناميت«، 
»مدیترانه«، »سياه باز« و»قصه عشق پدرم« روي پرده رفته بودند.

وضعيت بازگشایي سالن هاي تئاتر فعال مشخص نيست و مدیركل 
هنرهاي نمایشي در پاسخ خبرنگار ایســنا گفت: قرار بر این بوده 
درباره این موضوع روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
اطالع رساني كند و از آنجا كه هنوز ابالغيه اي به ما نرسيده براي 
فعاليت مجدد سالن ها منتظر اطالع روابط عمومي هستيم.پيش  از 
اعالم رسمي تعطيالت مشاغل به جز گروه یك، برخي سالن هاي 
خصوصي تئاتر كه نمایشي روي صحنه داشتند، براي جلوگيري از 

گسترش شيوع كرونا اجراهاي خود را متوقف كرده بودند.

  نامش را با موسيقي فيلم هاي»گاو«، »آقاي هالو«، »آرامش در 
حضور دیگران«، »صادق كرده« و »پستچي« به خاطر مي آوریم. 
به عنوان آهنگساز موج نو كه براي فيلم هاي مهرجویي و تقوایي 
در یك بازه زماني پنج ساله از 1348 تا 13۵2 موسيقي متن 
ساخت. حرفه اي كه دقيقا از سال 48 به رسميت شناخته شد 
و با قيصر و گاو ســاخت موزیك براي فيلم، به جاي انتخاب 
موســيقي )كه تخصص روبيك منصوري تکنسين خالق و 
بسيار ماهر عرصه صدا بود( به عنوان نقطه تمایز از فيلم هاي 
معمول و متداول سينماي ایران مطرح شد. مرتضي حنانه چند 
سال زودتر حرفه آهنگسازي فيلم را شروع كرده بود ولي عمال 
همه  چيز با قيصر و گاو شروع شد؛ با موسيقي زیر بازارچه اي 
اســفندیار منفرد زاده و موزیك فاخر ایراني هرمز فرهت در 
دستگاه دشتي. طبيعي بود كه كار منفرد زاده با آن ملودي هاي 
بسيار گوشنوازش بيشتر از موزیك فرهت در خاطره ها بماند و 
گل كند. تماشاگران قيصر وقتي از سالن سينما بيرون مي آمدند 
موسيقي فيلم را زیر لب زمزمه مي كردند؛ كاري كه از عهده 
تماشاگران فيلم گاو برنمي آمد. تفاوت موسيقي 2 فيلم مهم 
و تاریخ ســاز از تفاوت 2 فيلم از 2 جریان متفاوت مي آمد كه 
در حسن تصادفي جالب توجه در فاصله اي كوتاه از هم روي 
پرده آمده بودند و بعد از آن هميشــه از این 2 همزاد به عنوان 
پيشــقراوالن جریان موج نو نام برده شد. وگرنه ميان فضاي 
شهري و ملتهب فيلم كيميایي تا حال و هواي محزون روستایي 

فيلم مهرجویي فاصله بسيار بود.
ســال ها پيش از فيلــم گاو، فرهــت براي فيلــم متفاوت و 
روشنفکرانه جنوب شهر فرخ غفاري كه سال 133۷ساخته شد 
و بعد از چند روز اكران توقيف و سال ها بعد با انجام تغييراتي با 
نام رقابت در شهر روي پرده آمد، موسيقي ساخت، اما كارنامه 
سينمایي فرهت با فيلم گاو به رسميت شناخته شده است؛ 
موســيقيداني كه دانش آموخته UCLA بود و مدارج عالي 
تحصيلي را تا دریافت دكتري طي كرده و بيشــتر سال هاي 
زندگي اش را به عنوان چهره اي آكادميك پشت سر گذاشت، از 
آشنایي و رفاقت دوره دانشجویي با مهرجویي، پایش به سينما 
و آهنگسازي فيلم باز شد. او بعدها در گفت وگویي صراحتا گفت 

كه خيلي شيفته سينما نبوده )درست برعکس منفردزاده كه از 
كودكي با سينما و فيلم دیدن عاشقانه ها داشت( و از سر اتفاق 
آهنگساز فيلم شده است. با این همه از همان تيتراژ فيلم گاو 
و همنوایي سنتور و فلوت مي شد به ذوق و توانایي آهنگسازي 
پي برد كه در آمریکا درس خوانده بود ولي شناخت عميقي از 
موسيقي ایراني داشت. هرمز فرهت بعد از فيلم گاو براي آقاي 
هالو و پستچي هم موزیك ساخت و دایره مينا آخرین ساخته 
قبل از انقالب مهرجویي هم فاقد موسيقي بود. تفاوت موسيقي 
فيلم آقاي هالو به عنوان فيلمي كمدي با موزیك گاو نشان از 
انعطاف باالي فرهت در كار آهنگسازي فيلم داشت. به همان 
نسبتي كه حضور منفردزاده در سينماي ایران را باید مدیون 
مسعود كيميایي دانست، كارنامه سينمایي هرمز فرهت هم از 
دل آشنایي اش با داریوش مهرجویي شکل گرفت. هرچند كه 
بهترین كارش در سينماي ایران با نخستين ساخته ناصر تقوایي 
رقم خورد و اوج هنر فرهت به عنوان آهنگساز فيلم با آرامش در 

حضور دیگران به نمایش درآمد.
فرهت در دهه ۵0 تا مقطع پيروزي انقالب، رئيس دپارتمان 
موسيقي دانشگاه تهران بود و وقتي در تابستان 13۵8 جالي 
وطن كرد از سال 1982 تا 199۵ رئيس دانشکده موسيقي 
دانشگاه دوبلين بود. از او به عنوان استاد دانشگاه آثار و مقاالتي 
منتشر شده كه مهم ترینش مفهوم دستگاه موسيقي ایراني، 
پایان نامه دكتراي فرهت منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه 
كمبریج است كه بعدها ترجمه فارســي اش در اینجا هم به 
بازار آمد. از هرمز فرهت آثاري چون راسپودي مازندراني، سه 
مينياتور ایراني و كنسرتو براي كالرینت و اركستر به جا مانده 
است؛ به عنوان اســتادي ایراني جایگاهي مرتفع در محافل 
آكادميك جهاني داشت و به تعبير درست یك منتقد قدیمي، 
بيشتر موسيقيدان بود تا آهنگساز فيلم. براي ایرانيان اما نام 
هرمز فرهت بيشتر در تيتراژ سياه و سفيد هاي خاطره انگيز 
انتهاي دهه 40 و ابتداي دهــه ۵0 در یادها مانده و با موزیك 
فاخري كه خالقش در اســتفاده از آن در صحنه هاي فيلم ها 
امساك به خرج مي داد. آهنگسازي كه در 2۵ مرداد 1400 پس 

از یك ماه درگيري با بيماري ذات الریه در دوبلين درگذشت.

یکي از خبرهایي كه در ميان اخبار خيل درگذشــتگان كرونایي كمتر شنيده شد، 
خبر درگذشت صفدر تقي زاده بود؛ شخصيتي كه بيش از نيم قرن در مقام مترجمي 
حرفه اي، در ادبيات ایران حاضر بود و آثار بسياري را به فارسي برگرداند. صفدر تقي زاده 
از نسل مترجمان جنوب بود؛ مترجماني كه انگليسي را در آبادان سال هاي دهه20، در 
دوره حضور انگليسي ها، آموختند و بعد به مترجماني حرفه اي و نامدار تبدیل شدند 
كه سرآمد همه آنها نجف دریابندري است. صفدر تقي زاده از مترجماني بود كه ذیل نام  
بزرگ دوست و همشهري اش، نجف دریابندري، ماند و هيچ گاه ستاره نشد، اما بي تردید 
نامي انکارناپذیر در ادبيات امروز است و آنچه ترجمه كرده است، از ترجمه هاي معيار 
به شمار مي رود. نام او در ترجمه با دیگر مترجم بزرگ جنوب، محمدعلي  صفریان، 
پيوند خورده است. زوج تقي زاده و صفریان از سال هاي دبيرستان با هم پيوند خوردند 
و مجموعه اي از آثار داستاني را از دهه 30تا دهه 60شمسي به فارسي برگرداندند كه 
»ســفر دور و دراز به وطن« اثر یوجين اونيل، »مرگ در جنگل« از شروود اندرسن، 
»تورتيال فلت« از جان اشــتاین بك، »اهریمن پير« از پرل بــارك و »چرخ فلك« از 
آرتور اشنيتسلر ازجمله آنهاست. »داستان هاي كوتاه ایران و سایر كشورهاي جهان« 
مجموعه بزرگ دیگري است كه به همت صفدر تقي زاده و زنده یاد اصغر الهي، در 6جلد، 
فراهم آمده و گزیده اي از بهترین  داســتان هاي معاصر ایران و جهان را در خود دارد. 
»شب مينا« و »زائران غریب« از گابریل گارسيا ماركز و »99رمان برگزیده معاصر« 
اثر آنتوني برجس از دیگر كتاب هایي است كه تقي زاده به فارسي ترجمه كرده است. 
شمار نوشته ها و ترجمه هاي او در طول سال ها فعاليت حرفه اي بسيار است؛ به ویژه 
آنچه به طور پراكنده در مطبوعات منتشر شده اســت، ازجمله ترجمه شعر شاعران 
انگليسي زبان و نوشته ها و جستارهایي كه بيشترشان حول محور ادبيات مي گردد.

صفدر تقي زاده تحصيالت خود را تا كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي در دانشگاه 
تهران ادامه داد. بعد از طرف شركت نفت براي گذراندن دوره هاي آموزشي به انگلستان 
رفت و بعد به دانشکده نفت آبادان رسيد. در سال هاي بعد، به ویژه در دهه هاي 60 و 
۷0، او در مقام مدرس فن ترجمه و ادبيات انگليسي در دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه 
طباطبایي، معلم مترجمان بسياري بوده است. با این همه محدود كردن صفدر تقي زاده 
به مترجم یا استاد فن ترجمه و ادبيات انگليســي به نوعي تقليل او به شمار مي رود. 
تقي زاده شــخصيتي جامع االطراف در حوزه ادبيات بود و شناخت دقيق و درستي از 
ادبيات معاصر ایران و جریان ها و شــخصيت هاي ادبي امروز، به ویژه در حوزه ادبيات 
داستاني داشت. سخنراني ها و نوشته هاي پراكنده او درباره ادبيات امروز ایران گواه این 
مدعاست. تقي زاده دوره اي به انتشار ُجنگي ادبي به نام »كتاب سخن« همت گماشت 
كه مجموعه اي خواندني و ماندگار در ادبيات است. نخستين داستان زویا پيرزاد و یکي 
از نخستين داستان هاي فریبا وفي كه هر دو بعدها از نامدارترین نویسندگان ادبيات 
داستاني ایران شدند، آنجا منتشر شده است. شامگاه شــنبه 23مرداد، در روزهاي 
غم انگيز ركوردشکني كشتگان كرونایي، در آستانه تعطيلي عمومي، خبر رسيد كه 
صفدر تقي زاده، مترجم نامدار ایراني در 89سالگي، دور از وطن در آمریکا درگذشته 
است. نام او به عنوان یکي از نام آوران نسل طالیي نویسندگان و مترجمان جنوب در 

تاریخ ادبيات ایران جاودانه خواهد ماند.

 نكات ايجابي برنامه ام 
ديده نشد

 
وزیر پيشنهادي فرهنگ و ارشاد اسالمي با واكنش اهالي فرهنگ و صنوف هنري 

درباره برنامه اش توضيح داد

هفته گذشــته وزیر پيشــنهادي فرهنگ و 
ارشاد اســالمي، درحالي كه هنوز حضورش 
در وزارتخانه قطعي نشده، برنامه هاي خود را 
در حوزه هاي هنري روي سایت وزارت ارشاد 
قرار دارد؛ برنامه هایي كه با گذشــت یك روز 
واكنش هاي مختلفي را به شکل فردي و صنفي 
به دنبال داشت. محمدمهدي اسماعيلي، وزیر 
پيشنهادي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از 
سوي رئيسي، رئيس جمهور دولت سيزدهم 
اســت كه این روزها در مجلس در حال دفاع 
از وزراي پيشنهادي خودش است. اسماعيلي 
قبل از آنکه سکان وزارتخانه را به شکل رسمي 
در دست بگيرد، برنامه هاي خود را اعالم كرد 
و به توضيح دیدگاه ها و مواضع خود نسبت به 
سينما و تئاتر و... پرداخت. وي همچنين یك 
نشست 3ساعته با مدیران رسانه ها برگزار كرد، 
اما بسياري از اصناف سينمایي و هنري و خانه 
تئاتر نسبت به این دیدگاه ها و صحبت هایي 
كه شد، واكنش نشــان دادند و عنوان كردند 
كه بحث نظارت و محدودیت در این برنامه ها 

و دیدگاه ها پررنگ بوده است.

پاسخوزيرپيشنهاديبهمنتقدان
اسماعيلي در گفت وگویي كه با ایسنا داشته، 
توضيح داده اســت: »به دغدغه هاي تمامي 
اهالي فرهنگ و هنــر احتــرام مي گذارم و 
واكنش ها را محترم مي دانم. نکته  اول كه باید 
گفته شود، این بوده كه بخشي كه در فضاي 
مجازي پررنگ شــده، بخــش وضع موجود 
پيش نویس برنامه اســت كه از منابع مختلف 
پژوهشــي مربوط به خود وزارتخانه، یکي از 
مراكز بررسي وابســته به ریاست جمهوري و 
برخي گزارش هاي نهادها اســتفاده شده كه 
در برخي از قســمت ها، منبع در پي نوشــت 
آورده و موجب شده برنامه كه همگي رویکرد 
مثبت به موضوعات بوده، دیده نشــود. نکته 
دوم اینکه بر خــود وظيفه مي دانســتم در 
جلسه  غيررســانه اي كه با چند نفر از رئوس 
صنوف داشتم، توضيحات الزم را به منظور رفع 
ذهنيات مطرح و عنوان كنم كه این بخش براي 
توضيح شرایط بوده و براي اطالع كميسيون 

تخصصي داده شد.« وي در ادامه یادآور شده: 
»در این گــزارش، بخش »برنامــه« مجزا از 
وضعيت موجود است و همانطور كه توضيح 
دادم، وضعيت موجود از گزارش هاي گوناگون 
بوده، مثال تحليل فيلم هاي سال9۷، متعلق 
به گزارش رســمي از نهاد ریاست جمهوري 
در دولــت دوازدهم اســت. برنامه هاي ما در 
این گــزارش، تماما نکات ایجابــي و ناظر به 
سياست هاي فرهنگي دولت در وزارت ارشاد 
آینده اســت. به نظر مي رســد فضاسازي و 
دوقطبي سازي موجب شده تا بخش برنامه ها 
دیده نشــود. یادمان نرود كه وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمي مدافع هنرمندان است و 
قطعا این مواضع كه در گزارش ها درباره وضع 
موجود بوده، بــا ذهنيت اینجانب و  شــأن و 
منزلت هنرمندان و نهادهاي صنفي تطبيق 
ندارد. نکته دوم اینکه در جلســه با رؤســاي 
صنوف تأكيد كردم كه جنجال رسانه اي باعث 
شــده اساســا گزارش وضع موجود كه قطعا 
موضع ما نيست، به عنوان برنامه پيشنهادي 

القا شود.«

بيانيههايصادرشدهدراولراه
با این حال در چنــد روز گذشــته هر كدام 
از اصنــاف ازجمله خانه تئاتــر، اصناف خانه 
ســينماو شــوراي عالي خانــه هنرمنــدان 
بيانيه هــاي مجزا داده اند. 24صنف ســينما 
درباره برنامه منســوب به وزیر پيشــنهادي 
وزارت فرهنگ دولت سيزدهم عنوان كردند 
كه اگر قصدتان تعطيلي حرفه سينماســت، 

لطفا تعــارف را كنار بگذاریــد. برخي نيز نام 
فرهنگ را از وزارتخانه حذف كرده و آورده اند 
كه با توجه به صحبت هاي وزیر، وزارت ارشاد 

اسالمي را خواهيم داشت.

نگاهبدبينانهبههنروفرهنگ
شوراي عالي خانه هنرمندان هم در بخشي از 
بيانيه خود آورده  است: »نگاه بدبينانه در این 
برنامه نسبت به شرایط موجود فرهنگ و هنر، 
موجب مي شــود حدس بزنيم ایشان به قدر 
كافي در جریان جزئيات و آشنا به كليات این 
حوزه نيستند و به نظرات و اطالعات نادرست 
و مغرضانه مشاورانشان اكتفا كرده اند... . زیر 
ســؤال بردن تمام فعاليت هزاران هنرمند و 
مدیر و فعــال فرهنگــي و همچنين تخطئه 
انبوه كارهاي ارزشــمند در این 40سال، آن  
هم مبتني بــر داده هاي غلط و یکســویه و 
تحليل هاي ناپخته، چه معنایي دارد؟ یعني 
گزینه وزارت و مشاوران شان حتي یك نکته 
مثبت در فرهنگ و هنر این مملکت ندید ه اند 
كه قابل ذكر یا مستحق تشــکر باشد؟« این 
شــورا در بيانيه خود این مانيفست را الکن و 
نامفهوم دانسته است. در كنار این مخالفت ها، 
به گزارش فارس، جمعــي از نخبگان حوزه 
و دانشگاه شــهر قم در نامه اي به نمایندگان 
مجلس شــوراي اســالمي حمایت خود را از 
انتخاب اسماعيلي اعالم كردند. آنها در این نامه 
به شخصيت علمي و فرهنگي محمد مهدي 
اسماعيلي اشاره كرده و انتخاب او را راهگشاي 

مسائل فرهنگي دانستند.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

ياوريگانه
روزنامه نگار

سعيدمروتی
روزنامه نگار

فرشــته طائرپور كه سه شــنبه هفته گذشته در 69ســالگي در اثر 
ابتال بــه كرونا جان ســپرد، تهيه كننده چند فيلم موفق ســينماي 
كودك در اواخر دهه60 و اوایل دهه۷0 بود. او تهيه كننده فيلم هاي 
موفق و خاطره انگيزي مثــل »گلنار«)136۷(، »پاتــال و آرزوهاي 
كوچك«)1368( و »مدرسه پيرمردها«)13۷0( بود و سهم مهمي در 
رونق سينماي كودك در آن سال ها داشت. طائرپور كه فارغ التحصيل 
رشته ادبيات انگليسي بود، پيش از ورود به جرگه سينماگران، ترجمه 
یا نگارش داســتان هاي كودكانه را تجربه كرده بود. همين آشنایي 
با ادبيات كودك و ســابقه كار در كانون پرورش فکــري كودكان و 
نوجوانان او را در تهيه فيلم هاي كــودك یاري داد. او از رؤیابافي هاي 
ذهن كنجکاو كودكان خبر داشــت و خوب مي دانست چطور توجه 
مخاطبان بازیگوش و ســر به هوایش را به دســت آورد. همانطور كه 
تماشاگران كوچك آثار طائرپور قد مي كشــيدند و بزرگ مي شدند، 
او هم به دنبال تهيه و توليد فيلم هایي رفت كــه بازتاب دغدغه هاي 
ذهن نوجوانان باشد. حاصل این نگاه تهيه فيلم »نان و شعر«)13۷2( 
براساس داستان هاي مجيد نوشته هوشــنگ مرادي كرماني بود. با 
اینکه تا چند ســال پس از »نان و شــعر« طائرپور به سراغ سينماي 
كودك نرفت، اما همچنان مي شد رد معصوميت یا شيطنت  كودكانه 
را در فيلم هاي »پسر مریم«)13۷۷( و »یکي بود یکي نبود«)13۷9( 
كه تهيه كنندگي شان را برعهده داشت تشخيص داد. او با تهيه فيلم 
»زن دوم«)1386( و مشاركت در نگارش فيلمنامه آن نشان داد كه به 
مسائل و موضوعات اجتماعي نيز عالقه مند است و دغدغه كار در این 
حوزه را دارد. او این عالقه را با تهيه فيلم »آینه هاي روبه رو«)1388( 
كه به موضوع تراجنسيتي ها مي پرداخت پي گرفت و تهيه كنندگي 
»سازهاي ناكوك«)1396( نشــان داد كه مسائل و مصائب مختلف 
جامعه او را به سمت ســينماي اجتماعي سوق داده است. البته او در 
ســال1388 با تهيه فيلم »نخودي« و مشاركت در نگارش فيلمنامه 
آن بار دیگر به ســينماي كــودك رجعت كرد، اما این بار نتوانســت 
موفقيت هاي قبلي اش را تکرار كند. طائرپور در فعاليت هاي صنفي هم 
مشاركت فعال داشت و در فضاي مردانه مدیریت سينما مورد احترام 
بود. هرچند، همچون هر شــخصي كه پا به ميدان كارهاي اجرایي و 
مدیریتي مي گذارد، همه كارها و تصميماتش مورد تأیيد همگان نبود 
و حتي در همين ماه هاي اخير انتقاداتي به او شد. با این حال، طائرپور 
در ســينماي ایران، چه در بخش تهيه و توليد و چه در امور صنفي، 

فردي اثرگذار بود و زندگي حرفه اي پر باري داشت. یادش گرامي.

آرزوهايبزرگ
برايبچههايكوچك

به یاد فرشته طائرپور  تهيه كننده و نویسنده آثار كودكان و نوجوانان 

ازنسلمترجمانجنوب
چند سطر در سوگ صفدر تقي زاده
مترجم نامدار ادبيات كه در غربت درگذشت

 آهنگساز 
موج نو 
هرمز فرهت سازنده موسيقي 
متن فيلم هاي مهرجویي و 
تقوایي در 93سالگي درگذشت 

  راه گفت و گو باز است
خانهتئاترهمدرنامهايبااشارهبهمشكالتاهاليتئاتردردولتهايديگر،عنوانكرده:»خانوادهبزرگتئاترازشماومسئوالنطلبكارندنهبدهكارو
برايحصولطلبخويشيكقدمپاپسنخواهندكشيد.2سالبيكاري،بيدرآمدي،بيماري،بيدارويي،بيتوجهي،تنهاييوسكوتدولتوكشورراتاب
آورديم،اماازآنجاكهُمردهرااعدامنميكنند،ماهمچيزيبرايازدستدادننداريم،ازممنوعالكاريهمنميترسيم؛پسبدانيدكهگفتاروكردارشمارا
رصدميكنيم.مانميدانيمكدامبدخواهاننژنداينگزارشهايكذبرابهشمادادهاند،امابرايرسيدنبهخواستههايمدنيومشروعخود،راهگفتوگو

رابازميدانيم.پسدرتنظيمبرنامههايخودباذينفعانواهلفرهنگوهنرمشورتكنيد.«

محمدمهدياسماعيلي،وزيرپيشنهاديوزارتفرهنگوارشاداسالمي
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 محمدامين خرمي
روزنامه نگار

كيوسك

 بعد از سقوط برق آساي كابل به دست 
طالبــان، همــه به دنبــال مقصــر گزارش1

مي گردند. تصور این اســت كه كابل 
صبح روز یکشــنبه، 24مرداد زماني كه نيروهاي 
طالبان وارد شهر شدند، سقوط كرد اما واقعيت این 
اســت كه صداي پــاي طالبــان در خيابان هاي 
پایتخت افغانستان از سال ها قبل شنيده مي شد؛ از 
زماني كه طالبان براي هر والیــت، دولت موازي 
تشکيل داد و دوباره نيروهایش را سازماندهي كرد 
و روي مــوج نارضایتي مردم محلــي از حمالت 
نيروهاي خارجي و خشــم آنها از فساد بي پایان 
دولتمردان  سوار شــد تا بتواند خاك افغانستان را 
وجب به وجب و قدم به قدم تحت سيطره خود در 

آورد.
رهبران طالبان از سال ها قبل منتظر روزي بودند 
كه نيروهاي خارجي، افغانســتان را ترك كنند. 
3 ماه قبل، در چارچوب توافقي كه پيش از آن ميان 
طالبان و آمریکا امضا شده بود، این خواسته محقق 
شــد. از همان زمان، گزارش هایي در رسانه هاي 
محلي افغانستان منتشر مي شد كه از تماس هاي 
طالبان با بزرگان و ریش سفيدان اقوام در مناطق 
مختلف حکایت داشت. فرماندهان محلي طالبان 
در تماس با این افــراد از آنها مي خواســتند  كه 
پيغامي براي نيروهاي امنيتي مســتقر در منطقه 

خود ببرند:» یا تسليم شوید، یا كشته مي شوید.«
یکي از نخســتين مناطقي كــه تاكتيك جدید 
طالبان درآنجا پياده شــد، بخشي از والیت بغالن 
در شمال افغانستان بود. پيغام به نيروهاي ارتش و 
پليس ارسال شد و چند روز بعد، 2پایگاه و 3پست 
ایست  و بازرسي بدون درگيري و مقاومت، از سوي 
نيروهاي امنيتي تحویل طالبان شــد. 100سرباز 
و افسر ارتش و پليس، ســالح ها و امکانات خود را 

تحویل دادند و سالمت به خانه رفتند.
تاكتيك طالبــان در تمامي والیت ها دنبال شــد. 
آغــاز كار از مناطق دوردســت بــود. دليل اصلي 
تســليم ســربازان افغان، خيانت نبود. در بيشــتر 
موارد، عدم ارسال نيروهاي كمکي باعث می شد تا 
سربازان تصور كنند به طور كل  از سوي دولتمردان 
و فرماندهان ارشد مستقر در كابل فراموش شده اند. 
عدم پاسخ فرماندهان به درخواست هاي مکرر نيروها 
براي پوشــش هوایي و اتمام مهمــات و غذا دالیل 
دیگري است كه از سوي  نيروها، بعد از ترك پست  
اعالم شــد. اما فراتر از همه اینها، دليل دیگري نيز 
وجود داشت. سربازان ارتش و پليس در اكثر مناطق 
دست كم 5 ماه بود كه حقوقی دریافت نکرده بودند.

هر پایگاه كوچك و بزرگي كه به دســت نيروهاي 
طالبان افتاد، حجــم زیادي اســلحه، خودروي 
نظامي و مهمات در اختيار آنهــا قرار مي گرفت. 
فارغ از این، تسلط گام به گام طالبان به جاده هاي 
فرعي و ســپس جاده هاي اصلي، بــرگ برنده اي 
بود كه در كابل كســي به آن توجــه نمي كرد. با 

سقوط هر پایگاه، روحيه ســربازان دیگر مناطق 
هم در هم مي شکســت. رفته رفته در هر والیت 
تمام شهرستان ها به دست طالبان افتاد. این گروه، 
همزمان یك جنــگ رواني و كمپيــن تبليغاتي 
بي سابقه با استفاده از شبکه هاي اجتماعي به راه 
انداخت؛ كمپيني كه در ادامه نشان داد در تضعيف 
روحيه سربازان بسيار مؤثر بوده است. جنگ ميان 
دو گروه كامــال متفاوت، در جریــان بود. در یك 
سوي ميدان، نيروهایي حضور داشتند كه انگيزه 
باالیی حتي براي كشته شدن داشتند، و در سوي 
دیگر سربازاني بودند كه هيچ دليلي براي جنگيدن 
و مردن در راه دولتمردان فاسد مستقر در كابل و 

فرماندهان بلندپایه ارتش نمي دیدند.
با ادامــه درگيري هــا و پيشــروي هاي طالبان، 
فرماندهان ارتش افغانســتان به توصيه دوستان 
آمریکایي شــان تصميمــي گرفتند كــه مناطق 
دوردســت و جاده ها را رها كنند و تمركزشان را 
صرفا روي حفظ مراكز والیت هــا بگذارند. گویي 
فراموش كرده بودند كه این قاعده جنگ اســت 
كه هركس خطــوط مواصالتي و لجســتيکي را 
تحت كنترل داشته باشــد، الزامات ميدان جنگ 
را هم تعيين مي كند. همزمان، طالبان تمركزش 
بر كنترل روستاها، شهرســتان ها و جاده ها بود. 
كنترل جاده ها از سوي طالبان باعث شد تا ارتباط 
زميني ميان مراكز والیت ها به طــور كامل قطع 
شود. همزمان با خروج نيروهاي خارجي، وظيفه 
ســنگين برقراري ارتباط ميان پایتخت و مراكز 

سربازان روس در مرز تاجيکستان با افغانستان

روزنامه انگليسي اينديپندنت، صفحه يك خود را 
كامال به موضوع افغانستان اختصاص داده است. 
در گزارش يك اين روزنامه، به صحبت هاي بوريس 
جانسون، نخست وزير انگليس درباره احتمال 
همکاري با طالبان پرداخته شده است. جانسون 
گفته كه براي حل مشکل افغانستان، آماده است 

با طالبان كار كند. 

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

آمادگي انگليس براي كار با طالبان

روزنامه خليج تايمز ]امارات[

امارات، ميزبان 5هزار افغان
روزنامه خليج تايمز، چاپ امارات، گزارش يك 
خود را به مسئله مهاجران افغان اختصاص داده 
و نوشته است كه امارات از 5هزار افغانستاني كه 
از اين كشور خارج شده اند، ميزباني خواهد كرد. 

شکست به سبك اشرف غنی
اشرف غنی كه زماني به عنوان 
يك سياســتمدار تکنوكرات 
شناخته می شد، حاال در قامت 
يك رهبر شکست خورده، مردم و ارتش افغانستان را در دل 

بحران تنها گذاشته و به امارات پناه برده است. 
غنی كه هميشه يکی از افتخاراتش نوشتن كتاب »بازسازی 
دولت های شکست خورده« بوده، اكنون پس از حدود 7 سال 
حضور در  قدرت، خود يك دولت شکست خورده تحويل داده 
است. فرارش هم شبيه حکومتداری اش بود؛ رهبری منزوی 
كه فقط تعداد محدودی مشاور، اطرافش را احاطه كرده بودند 

و در آخر هم همراه او از افغانستان گريختند.
سقوط دولت غنی خيلی زود رقم خورد و او سوار بر هواپيما از 
كشور گريخت. اما همه مردم افغانستان مثل غنی اين شانس 
را نداشتند كه به راحتی ســوار هواپيما شوند و جان خود را 
نجات دهند. تا دوشنبه هفته گذشته حتی مشخص نبود كه 
غنی به كجا گريخته است. نزديکانش هم در دسترس نبودند 
و حتی گفته می شــد كه پول زيادی را همراه خود از كشور 
خارج كرده است. اين يك رسوايی بزرگ و شکستی سنگين 
برای سياستمداری است كه ســابقه كار در بانك جهانی و 
سازمان ملل متحد را دارد و مدرک دكترای خود را از يکي از 

معتبرترين دانشگاه هاي آمريکا گرفته است. 
رئيس جمهور فراری افغانستان در شبکه های اجتماعی در 
توجيه تصميم خود گفت كه اگر در افغانســتان مانده بودم 
تعداد بی شماری از مردم كشته می شدند و كابل نابود می شد. 
با اين حال ناظران، تصميم عجوالنه غنی را محکوم می كنند 
و معتقدند او فقط به فکر نجات جان خود بوده و با اين كار راه 
را برای بازگشت دوباره طالبان به قدرت بعد از 20سال هموار 

كرده است. 
خيلی از كارشناسان و فعاالن سياسی غنی را مقصر اصلی 
وضعيت فعلی افغانستان و مرگ و مير شهروندان در روزهای 
اخير می دانند. دوران سردمداری غنی از خيلی جهات نشانه 
بارزی از شکست تالش های كشــورهای غربی برای تبديل 
افغانستان به يك نظام مدرن و دمکرات مبتنی بر انتخابات 
آزاد، ســازوكار مالی غربی و ارتشــی به سبك آمريکايی 
بوده اســت. به ويژه مورد آخر، هزينه زيادی به كشوری كه 
امکانات محدودی در حوزه لجستيك و تسليحات داشت، 

تحميل كرد. 
قبل از رياست جمهوري، شخصيت تکنوكرات اشرف غنی از 
او يك وزير موفق و محبوب براي سياستمداران غربی ساخته 
بود. او بعد از سپتامبر سال2001 و حمله آمريکا به افغانستان، 
پس از 24سال زندگی در آمريکا به كشورش بازگشت و بعد از 
مدتی به عنوان وزير دارايی مشغول به كار شد. بعد از پيروزی 
پرحاشيه غنی در انتخابات رياســت جمهوری سال2014، 
خيلی ها اميدوار بودند كه اين سياستمدار می تواند با تشکيل 
دولتی كارآمد، ريشه فســاد را در افغانستان خشك كند. 
غنی معتقد بود كه رويکرد منطقــی و تحليلی او به قرن ها 
اختالفات قومی و طايفه ای در صحنه سياســت افغانستان 
پايان خواهد داد. بــا اين حال گاهی هــم نقش يك رهبر 
پوپوليســت را ايفا می كرد؛ دخالت آمريکا در امور داخلی 
افغانســتان را محکوم می كرد، با لباس محلی در بين مردم 
حاضر می شــد و با گروه های نظامی كه معتقد بود پيشرفت 
افغانستان در گرو حذف آنان است، به گرمی برخورد می كرد. 
اما با گذشت زمان و تشــديد آشوب ها، غنی خود را در كاخ 
رياست جمهوری در كابل محبوس كرد. دانش آكادميك و 
اشتياق زياد به نطق و موعظه هم نتوانست به او كمك كند 
تا صحنه سياست افغانستان را از فساد، ازهم گسيختگی و 
اختالفات قومی نجات دهد. غنی پشت ارتش افغانستان را 
خالی كرد و  سربازانش را در ميدان نبرد تنها گذاشت تا يکی 
پس از ديگری در برابر طالبان تسليم شوند. او با فرماندهانی 
كه اين توانايی را داشتند كه برای افغانستان بجنگند برخورد 
تحقيرآميز داشت و آن ها هم در پاسخ، كمترين مقاومت را در 

برابر طالبان نشان دادند.
رئيس جمهور افغانســتان در اداره امــور نظامی به جای 
شايسته ساالری، وفاداری افراد را در اولويت قرار داده بود. 
منتقدان معتقدند كه غنی به عنوان يك پشتون، قوميت های 
ديگر را به رسميت نمی شناخت. همچنين گفته می شود او، 
گزارش های متعددی از وجود فســاد را- همان مشکلی كه 
وعده ريشه كنی آن را داده بود- در رده های باالی دولتش 
ناديده مي گرفت.  به اعتراف بسياري، نقطه ضعف ديگر غنی، 
عصبی مزاج بودن او بود. به گفته وزرای دولت افغانستان، 
رئيس جمهور  دائما در نشســت ها بر سرشان فرياد می زد و 
آن ها را تحقير می كرد. روزنامه نيويورک تايمز به نقل از خالد 
پاينده، وزير دارايی سابق افغانستان نوشته است: »اطرافيان 
غنی از ترس اين كه با واكنــش منفی رئيس جمهور روبه رو 
شوند، نقطه نظرات خود را به زبان نمی آوردند. به همين دليل 
افراد كارآمد او را ترک كردند و كســانی هم كه در اطرافش 
ماندند يا خيلی وفادار بودند يا خيلی فاسد.« غنی در عين 
حال برای كســب محبوبيت بين مردم از هيچ تالشی دريغ 
نکرد و با نصب عکس هايش بر در و ديوار كابل  سعی كرد از 
خود چهره ای مردمی، آگاه و با درايت ترسيم كند كه به فکر 
كسانی اســت كه به او رأی داده اند. اما مردم در عمل هيچ 
شباهتی بين فرد تصوير شده و رئيس جمهورشان نمی ديدند. 
رئيس جمهوری كه هر دو  پيروزی انتخاباتی اش با ادعای تقلب 
گســترده همراه بود و در هر دو بار، مقامات آمريکا مجبور 
شدند برای تأييد سالمت انتخابات، پادرميانی كنند. غنی در 
پيامی ويديوئی كه بعد از ترک افغانستان منتشر كرد، علت 
فرارش را جلوگيری از وقوع فاجعه در افغانســتان عنوان و 
ســعی كرد اين كار را يك اقدام وطن پرستانه جلوه بدهد. 
اما مســلما خيلی ها فراموش نمی كنند كه او سال 2016 در 
مصاحبه ای با بی بی سی در واكنش به پناه بردن ده ها هزار نفر 
از مردم افغانستان به اروپا گفته بود آن ها خانواده ها و آينده 
افغانستان را تباه می كنند. او گفته بود: » من اصال اين افراد 

را درک نمی كنم.«

سمانه معظمي
روزنامه نگار

اما این ایده در چه شرایط زماني مطرح شــد؟ در شرایطي كه طالبان از 
قدرت بركنار شده و گروه القاعده نيز مخصوصا پس از ترور اسامه بن الدن 
تضعيف شده بود. در واقع این تصور وجود داشت كه آمریکایي ها به بخشي از اهداف اساسي خود 
در پرونده افغانستان نزدیك شده اند. پس از پایان دوران اوباما و با روي كار آمدن ترامپ، با توجه 
به اندیشه ها و گرایش هاي سياسي وي و شخصيت هاي نزدیك به او )اندیشه هایي نظير ضرورت 
خاتمه دادن به جنگ هاي بي پایان پس از 11ســپتامبر و تأكيد بر شعار اول آمریکا(، سرانجام 
زمينه براي اجراي نظریه خروج آمریکا از افغانستان فراهم شد. به این ترتيب مذاكرات خروج 

آمریکا از سال 2017 با 2هدف آغاز شد:
1- آماده سازي  دولت مستقر در كابل براي پذیرش مسئوليت امنيتي

2-گفت وگو با طالبان به عنوان تنها نيروي فعال در افغانستان كه مشغول جنگ با آمریکا بوده و 
بيشترین تلفات را به نيروهاي این كشور وارد كرده است.

این مذاكرات سرانجام در سال 2020 منجر به شــکل گيري توافقي ميان آمریکا و طالبان در 
دوحه و بدون حضور نمایندگان دولت افغانستان شد. بر مبناي توافق مذكور، آمریکا متعهد 

شد به تدریج تمام نيروهاي خود را از خاك افغانستان خارج كند. در مقابل، طالبان نيز وعده 
داد تا خروج كامل نيروهاي آمریکا، حمالتي را عليه آنان انجام نداده و از سوي دیگر، هيچ گونه 
حمالت تروریستي از داخل خاك افغانستان، عليه آمریکا  یا متحدان این كشور صورت نگيرد. 
طالبان به تدریج ثابت كرد به مفاد این توافق پایبند اســت چرا كه به گفته مقامات آمریکایي، 
پس از انعقاد توافق دوحه هيچ گونه حمله اي عليه نيروهاي این كشور از سوي طالبان رخ نداد. 
بر این اساس توافق دوحه در نگاه اول توافقي موفق به نظر مي آمد، اما این توافق در حقيقت با 

2چالش عمده مواجه بود: 
1- دولت اشرف غني به دليل عدم مشــاركت در توافق دوحه، خود را متعهد به اجراي مفاد آن 

نمي دانست.
2- آمریکایي ها برآورد دقيقي از ميزان ایستادگي و مقاومت دولت اشرف غني مقابل طالبان، پس 

از خروج نيروهاي خود از خاك افغانستان نداشتند.
فروپاشي بسيار سریع دولت و ارتش افغانستان و ســيطره كامل طالبان بر این كشور، جدالي 
سياسي را طي روزهاي گذشته در واشنگتن به دنبال داشته اســت. منتقدان عملکرد دولت 
بایدن در پرونده افغانستان مي خواهند بدانند مسئوليت این فروپاشي و عدم پيش  بيني دقيق 
آن با چه كسي بوده است. دولت بایدن انگشت اتهام را به سوي اشرف غني نشانه گرفته است؛ 

رئيس جمهوري كه در نهایت، پس از خيانت هاي ارتش تصميم به فرار از افغانستان گرفت و 
به این ترتيب، تمامي حمایت هاي تسليحاتي و آموزشي آمریکا از ارتش تحت فرمان خود را 
بي نتيجه گذاشت. اما طي روزهاي گذشته و در مقابل موضع دولت، به تدریج گزارش هایي در 
رسانه هاي آمریکایي منتشر شده كه نشان مي دهد جامعه اطالعاتي این كشور، ازجمله سازمان 
سيا  و حتي كارشناسان وزارت خارجه مستقر در منطقه و افغانستان، فروپاشي سریع دولت غني 
مقابل طالبان را پيش بيني كرده بودند. به عبارت دیگر، درحالي كه دولت بایدن حاضر به پذیرش 
مسئوليت نبوده و اشــرف غني را مقصر معرفي مي كند، جامعه اطالعاتي آمریکا نيز با انتشار 
چنين گزارش هایي سعي در تبرئه خود از فاجعه رخ داده در افغانستان دارد. تمام اینها در حالي 
است كه اصل وجود گزارش هایي مبني بر پيش بيني هاي هشدار آميز نهادهاي اطالعاتي و از 

سوي دیگر، نادیده گرفتن آنها توسط دولت بایدن محل مناقشه است.
آنچه بدون هيچ شك و تردیدي در این صحنه روشن شده، تصميم قاطع آمریکا براي خروج از 
جنگ افغانستان است؛ جنگي كه از آن با عنوان طوالني ترین جنگ تاریخ آمریکا، با هزینه هایي 
بالغ بر 2تریليون دالر یاد مي شــود. در واقع آمریکایي ها پس از 20ســال، ادامه این جنگ را 
بي فایده و همراه با هزینه هایي ســنگين براي اقتصاد كشور خود به شــمار آوردند. براساس 
تصميم سياستمداران آمریکا، دیگر زمان آن رسيده بود كه مسئوليت حفظ امنيت افغانستان 

بر عهده خود افغان ها قرار بگيرد. اینگونه بود كه بایدن تصميم گرفت توافق ترامپ و طالبان 
را به هر قيمتي اجرا كند. بنابراین در داخل آمریکا بر ســر اصل ضرورت خروج از افغانستان 
اجماع وجود دارد و مجادالت كنوني صرفا به نحوه خروج از این كشور بر مي گردد. در این زمينه 
باید توجه داشت كه تمامي نظرسنجي ها پيش از ســقوط كابل بيانگر عدم محبوبيت جنگ 
افغانستان نزد افکار عمومي آمریکا بود؛ به عبارت صریح تر مردم آمریکا از این جنگ خسته شده 
بودند. با این حال، منتقدان دولت بایدن معتقدند این خروج به شکلي شتاب زده، بدون بررسي 
پيش بيني هاي الزم و طراحي برنامه هاي متناسب با آن صورت گرفته است. در مقابل دولت 
بایدن اصرار دارد عالوه بر حمایت هاي اساسي از ارتش افغانستان، تمام تدابير الزم در این زمينه 
را اندیشيده بوده و تنها مقصر اصلي در سقوط فاجعه بار كابل به دست طالبان، اشرف غني است. 
جو بایدن در سخنراني اخير خود به صراحت مي  گوید: ما هر آنچه الزم بود، در اختيار افغان ها 
قرار دادیم و صرفا نتوانستيم آنان را قانع كنيم كه براي كشور خود بجنگند. این ادعاي دولت 
بایدن براي كاهش بار سنگين مسئوليت خود در زمينه سقوط كابل است؛ ادعایي كه نه تنها 
براي جمهوریخواهان، بلکه براي تعدادي از دمکرات هاي سرشناس نيز قانع كننده نبوده است. 
اجراي تحقيقات بيشتر درباره عملکرد دولت و ارتش آمریکا پيش از خروج از افغانستان، ابعاد 
بيشتري از این صحنه را طي روزها و هفته هاي آینده براي افکار عمومي روشن خواهد ساخت.

مقصر سقوط افغانستان كيست؟
ادامه از 

صفحه اول

20 ســال حضور ســنگين آمریکا در 
افغانســتان، به یکباره دود شده و جاي گزارش2

دولت دست نشــانده غــرب را تفکري 
گرفته است كه آمریکا و متحدان غربي اش 2 دهه براي 
سركوب آن تالش كرده بودند. خلئي عميق و بزرگ در 
دل افغانستان و البته فراتر از آن ایجاد شده است و حاال 
نوبت به قدرت هاي منطقه اي و به خصوص همسایگان 

افغانستان است كه جاي خالي آمریکا را پر كنند.
جاي خالي آمریکا، از یك ســو روسيه را به افغانستان 
و فراتر از آن متمایل كرده اســت و در دیگر سو، نقش 
آشــکارا و بيشــتري به چين، ثروتمندترین همسایه 
افغانستان خواهد داد. پاكستان هم كه حامي معنوي 
شماره یك طالبان خوانده مي شود، سرخوش از قطع 
نفوذ هند در افغانســتان، حضور پررنگ تري در كشور 

همسایه خود خواهد داشت.

تهديد و فرصت همزمان 
 خــروج آمریکا، بيشــتر از اینکــه فضــا را در داخل 
افغانســتان براي روســيه باز كند، زمينه ساز بازیابي 
جایگاه فرامنطقه اي پيشين مســکو در آسياي ميانه 

است.
برآمدن طالبان كــه از مدت ها پيش مشــخص بود، 
نگراني هاي امنيتي زیادي در ميان كشورهاي آسياي 
ميانه ایجاد كرده و همين جاست كه روسيه وارد شده 
است. هفته گذشــته، همزمان با سقوط كابل، صدها 
خودروي زرهي و توپ روســي، منطقه اي به وسعت 
صدها كيلومتر را در مرز تاجيکســتان و افغانســتان 
اشغال كرده بودند. پيام این حضور سنگين نظامي كه 
بخشي از مانور مشترك روســيه با تاجيکستان است 
كامال مشــخص بود: از این به بعد این روسيه است كه 

امنيت آسياي ميانه را تامين خواهد كرد.
به گزارش نيویورك تایمز، دهه ها طول كشيده است تا 
مسکو بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، جایگاه 

دوباره خود را در كشورهاي آسياي ميانه به دست آورد. 
كشورهایي مانند قرقيزستان، قزاقستان، ازبکستان و 
تاجيکستان دهه ها متحدان نزدیك آمریکا در منطقه 
به شمار مي رفتند و همکاري هاي نظامي چشمگيري 
هم با واشنگتن داشتند، اما رفته رفته جایگاه آمریکا در 
منطقه از بين رفت و آن طور كه ادیل بایسالوف، سفير 
قرقيزســتان در انگليس گفتــه، دوران خوش حضور 

آمریکا در آسياي ميانه از بين رفته است.
این كشورها، در حالي هفته گذشــته مانور مشترك 
نظامي با روسيه برگزار كردند كه واشنگتن در آستانه 
خروج نيروهایش، از آنها درخواست كمك كرده بود، 
اما پاســخي نگرفته بود و این یعني واشنگتن نه تنها 
نفوذ نظامي خود را در این كشــورها از دست داده  كه 
نفوذ سياســي اش هم در پایتخت هاي آسياي ميانه 

كاهش پيدا كرده اســت. در واقع، این مسکو بوده كه 
كشورهاي آسياي ميانه را در مقابل واشنگتن قرار داده 
است. دولت جو بایدن، در ماه هاي اخير یك پيشنهاد 
همکاري امنيتي به این كشورها داده و جداگانه از آنها 
خواسته بود از پناهجویان افغان ميزباني كنند كه هر 

دو پيشنهاد رد شده است.
همه اینها ثمره افزایش نفوذ تدریجي روسيه در منطقه 
است و حاال با ســركار آمدن طالبان، روسيه در داخل 
افغانســتان هم فضاي زیادي براي تثبيت جایگاهش 

پيدا كرده است.
وقتي كه طالبان به دروازه هاي كابل رسيد، كشورهاي 
غربي برنامه هاي خروج دیپلمات هایشان را از افغانستان 
با سرعت پيش مي بردند، اما سفارت روسيه اعالم كرد 
كه به فعاليتش در كابل ادامه خواهد داد. سفير روسيه 

حتي از تامين امنيت این ســفارتخانه توسط طالبان 
اســتقبال كرد و گفت كه محافظان سفارتخانه رفتار 
خوبي داشــته اند، اما آنها صرفا به خاطر این نگهبانان 
خوش برخورد در كابل نمانده اند؛ روســيه مدت هاي 
زیادي است كه روابط دیپلماتيکی با طالبان دارد و در 
مذاكرات دو طرف در ابتداي همين تابستان، طالبان 
به مســکو تضمين داد كه دســتاوردهاي نظامي اش، 

تهدیدي عليه منافع روسيه نخواهد بود.
غيبت آمریکا در افغانستان، پيامدهاي ناخوشایندی 
هم براي مســکو دارد كه یکي از آنها مي تواند تبدیل 
افغانستان، به بهشت امن گروه هاي افراطي ضد مسکو 
باشد. عالوه بر آن، ممکن است شرایط جدید به افزایش 
قاچاق مواد مخدر به آســياي ميانه و در نهایت روسيه 

منجر شود.

همسايه هاي خوب
همچون روسيه، چين دیگر قدرت منطقه هم بعد از 
خروج آمریکا، جایگاه متفاوتي در افغانستان خواهد 
داشت. پکن در 2دهه گذشته، حضور بي سر و صدایي 
در افغانســتان داشته و زیر ســایه آمریکا بوده است، 
اما در همين حال، با پيش بــردن روابط تجاري خود 
به بزرگ ترین شریك تجاري افغانستان تبدیل شده 
اســت. براي طالبان كه اميدوار است وجهه خوبي از 
خود نشان بدهد، حضور چين در این كشور بسيار مهم 
است و آنها مدت ها پيش از تسلط بر كابل بر اهميت 
برقراري روابط دیپلماتيك با چين تأكيد كرده بودند. 
مال عبدالغني برادر، معاون رهبر طالبان حدود 2  ماه 
پيش با وانگ اي، وزیر خارجه چين مالقات كرده و به 
او اطمينان داده بود كه منافع چين محترم شــمرده 
خواهد شــد. پکن هم بعد از قدرت گرفتن طالبان در 
بيانيه اي، از اراده ملت افغانستان براي تعيين حکومت 
حمایت كرده و گفته بود كه به دنبال روابط سازنده با 
افغانستان است. همه اینها یعني چين تردیدي براي 

برقراري نزدیك با طالبان ندارد و حاال كه آمریکا رفته، 
 مي خواهد بزرگ ترین بازیگر خارجي در افغانســتان 

باشد.
چين، با حضور عميق تر در افغانستان، نه تنها مي تواند 
بازار این كشور را به دست بگيرد و در زیرساخت هاي 
این كشــور ســرمایه گذاري كند كه به معادن غني 
این كشور هم دسترســي خواهد داشــت، اما فراتر 
از آن، حضور در افغانســتان، باعــث تقویت جایگاه 
چين در مقابل مســکو و دهلي نو خواهد شــد. چين 
مي تواند با حمایت طالبــان و در غياب آمریکا، پروژه 
»كمربند و راه« را بيشتر توســعه دهد تا هم از نفوذ 
هند، بزرگ ترین رقيب تجاري اش در منطقه و یکي از 
مخالفان این ابتکار بکاهد و هم در مقابل نفوذ در حال 

افزایش مسکو در آسياي ميانه بایستد.
غيبت آمریکا البته این ریســك را هم دارد كه امنيت 
در افغانستان از بين برود، تجارت مختل شود و چين 
درگير مسائلي شود كه قبل تر نظاميان آمریکایي آنها 

را حل مي كردند.

در كنار دوستان
پاكستان هم در این شرایط، اهداف و البته چالش هاي 
خــاص خــود را دارد. اســالم آباد یکــي از حاميان 
هميشگي طالبان بوده اســت، اما به قدرت رسيدن 
طالبان، به معناي باز شدن تمامي درهاي افغانستان 
به روي پاكستان نيست. با این حال، پاكستانی ها قطعا 
جایگاه بهتري نســبت به هند، همسایه رقيب خود 
خواهند داشت. هند به واســطه حضور آمریکا، نفوذ 
زیادي در افغانستان داشت و حاال پاكستان این فرصت 
را دارد كه در جبهه جدیدي، دشمن دیرینه خود را 
پس بزند. پاكســتان همچنين مي تواند با همکاري 
با چين براي توســعه ابتکار كمربنــد و راه، به رقيب 
اقتصادي هند در منطقه كمك كند و از این طریق از 

نفوذ دهلي نو بکاهد.

بررسي تاكتيك هاي طالبان براي شکست دولت 
مركزي افغانستان و تسلط بر این كشور

داستان يك سقوط

والیت ها، ارسال نيرو، مهمات و تجهيزات بر دوش 
نيروهاي هوایــي نوپاي افغانســتان قرار گرفت؛ 
وظيفه اي كه ناتواني این نيرو در اجراي آن باعث 
تضعيف مواضع نيروهاي امنيتي در مراكز والیت ها 
شد. این ضعف چندي بعد، زماني كه مراكز تحت 
محاصره طالبان قرار گرفتند، عيان شد. 2 ماه بعد از 
آغاز روند خروج نيروهاي آمریکایي، تقریبا تسلط 
طالبان بر بزرگراه ها نيز كامل شد. این باعث شد تا 
ارتباط ميان گذرگاه هاي مرزي و دیگر نقاط كشور 
قطع شود و این نقاط به ســرعت به دست طالبان 

سقوط كنند.
در پایتخت، اشــتباهات محاســباتي یکي پس از 
دیگري اتفــاق مي افتــاد. در گزارش هاي متعدد 
امنيتي، تعداد نيروهاي طالبان بين 60تا 70هزار 
نفر برآورد شــده اســت. تخمين زده مي شود كه 
چيزي حدود 20هزار نيروي خارجي كه بيشترشان 
پاكستاني هســتند هم به صفوف طالبان پيوسته  
باشند. تصور كابل این بود كه تصرف مناطق جنوبي 
افغانستان، هدف اصلي این نيروها باشد. به همين 
دليل، بيشتر نيروهاي كماندوي ارتش افغانستان 
به این مناطق، به خصوص به قندهار و هلمند اعزام 
شدند. طالبان اما تمركز حمالت اصلي خود را روي 
مناطق شمالي گذاشــت تا منطقه اي كه در دهه 
1990خط اصلي مقاومت مقابل طالبان بود را تحت 
كنترل خود درآورد. عالوه بر ایــن، طالبان تا روز 
سقوط كابل، تاكتيك خود در مذاكره با نيروهاي 
ارتش براي تسليم شــدن را هم ادامه داد. در این 
ميان، برخي فرماندهان در شــمال هم با پرداخت 

پول، سالح هاي خود را بر زمين گذاشتند.
نخســتين مركز والیت در جنوب غرب افغانستان 
كه سقوط كرد، آخرین الیه مقاومت مقابل طالبان 
هم ترك برداشت. طالبان براي تصرف شهر زرنج، 
مركز والیت نيمروز، زحمت زیادي را متحمل نشد؛ 
چرا كه تمركز نيروهاي ویــژه ارتش روي 2والیت 
همسایه یعني قندهار و هلمند بود. اثر سقوط زرنج 
اما بســيار زیاد بود؛ نيمروز به نقطه آغاز دومينوي 
ســقوط مراكز 32والیت افغانســتان تبدیل شد. 
مراكز والیت ها یکي پس از دیگــري طي كمتر از 
2هفته سقوط كردند. اغلب این شــهرها با تسليم 
یا عقب نشــيني نيروهاي امنيتي به دست طالبان 
افتادند. در چنين شــرایطي، درحالي كه نيروهاي 
طالبان به سالح هاي پيشــرفته دولتي مجهز شده 
بودند، ســقوط پایتخت دیگر آنقدرها دور از انتظار 
نبود. كابل زماني ســقوط كرد كه سربازان از ترس 
جان شان یونيفرم هاي شــان را از تن بيرون آورده و 
پست هاي شــان را ترك كرده بودند؛ سربازاني كه 
تصميم گرفته بودند براي دولتمردان فاســد خود 

نجنگند. 

خروج ارتش آمریکا و قدرت گيري یکباره طالبان، فضا را براي بسط نفوذ چهكسيجايآمريكارادرافغانستانمیگیرد
روسيه، چين و پاكستان باز كرده است 
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چند ســال پيش با يك  اقتصــاددان مصاحبــه ميثم قاسمي
مي كردم. در ميانــه بحث گفت: »من اگــر بخواهم يك 
نصيحت به بچه ام بکنم، اين است كه در اقتصاد، هيچ راه 
ميانبري وجود ندارد.« چند سالي از آن گفت وگو مي گذرد 
و من بارها و بارها به اين جمله فکر كرده ام. اين روزها كه در 
افغانستان دوباره غوغاي طالبان به پا شده، از چپ و راست 
تحليل هاي متفاوتي درباره وضعيت اين كشــور منتشر 
مي شود. رسانه هاي كاغذي و اينترنتي، شبکه هاي ملي و 
بين المللي تالش مي كنند توضيح دهنــد پس از 2دهه 
حضور آمريکا و متحدانش در افغانستان و برگزاري چندين 
انتخابات و ايجاد نهادهاي دمکراتيك، چه شد كه در عرض 
چند روز ناگهان ورق برگشــت؟ از انبوه تحليل ها و اخبار 
اينطور مي توان برداشت كرد كه آنچه ما در طول اين 2دهه 
از افغانستان مي ديدم تصويري بازنمايي شده و كوچك از 
واقعيــت اين كشــور بوده اســت. عکس هــا، فيلم ها و 

روايت هايي كه از كابل و يکي، دو شهر بزرگ ديگر - آن هم 
فقط از بخشي كوچکي از اين شهرها – به نمايش درمي آمد، 
نسبتي با واقعيت كشور افغانستان نداشت و آنچه در اين 
20سال رخ داده بود، تنها رنگ زدن به ويرانه هاي كشوري 
بود كه همچنان با بسياري از مفاهيم دنياي امروز، بيگانه 
است. شــايد اين همان راه ميانبري است كه اقتصاددان 
ابتداي اين نوشته مي گفت، وجود ندارد. ساختن سينما و 
پاساژ و حتي برگزاري انتخابات با حداقل شركت كننده، كار 
دشواري نيست؛ آن هم در كابلي كه تحت تسلط نيروهاي 
نظامي بيگانه است، اما در دل و جان انسان ها چه تغييري 
ايجاد شــده اســت؟ نمي خواهم بيش از اين به داستان 
افغانستان بپردازم و ترجيح مي دهم در روزنامه اي كه از ابتدا 
براي شهر و شهروندان پايتخت بنا نهاده شده، به موضوعات 
شهري بپردازم، اما زاويه اي راكه براي ديدن مسائل انتخاب 

كرده ام  رها نمي كنم.
تهران، مشــکالت و معضالت زيــادي دارد. برخي از اين 

مشکالت، مختص تهران نيســتند و در تمامي شهرهاي 
بزرگ دنيا ديده مي شــوند؛ به خصــوص پايتخت ها كه 
همزمان ميزبان ساختارهاي سياسي هم هستند و همين 
موضوع، دردسرها را چند برابر مي كند. تا اينجاي كار، ما با 
مسئله اي حل نشدني روبه رو نيستيم. مي توان از تجربيات 
ديگر كشورها اســتفاده كرد و البته با توجه به مختصات 
سياسي، فرهنگي، اجتماعي و... تهران، راهکاري را برگزيد. 
اما مشکل زماني آغاز مي شود كه گاهي مديران احساس 
مي كنند مي توان با كاري كوتا ه مدت و در عرض چند ماه يا 
يکي، دو سال، سنگ هاي بزرگي را از پيش پا برداشت. در 
حقيقت آنها به دنبال »ميانبر« مي روند. ميانبرها در ظاهر 
مشکل را برطرف مي كنند، اما درحقيقت تنها نما را تغيير 

مي دهند و در باطن همه  چيز مانند قبل باقي مي ماند.
بازمي گردم به جمله اقتصاددان و اين بار مي خواهم بگويم 
نه تنها اقتصاد كه شهر هم راه ميانبري ندارد. آرام، پيوسته 

و با برنامه بايد پيش رفت.

هيچ راه ميانبری وجود ندارد

آمريکا گفت: »طالبان ارتش ويتنام شمالي نيست. ما سامان رضایی ماه ژوئيه سال جاري ميالدي بود كه رئيس جمهوري 
مجبور نمي شويم مردم را از پشت بام سفارت آمريکا در افغانستان با بالگرد نجات 
بدهيم.« تصاويري كه از روي ســفارت آمريکا در كابل منتشــر شد دقيقا نقض 
پيش بيني هاي جو بايدن بود. اين تمام ماجــرا نبود. عکس ها به قدري به تصاوير 
 Ho Chi Minh Cit خروج آمريکايي ها از پشت بام سفارت اين كشور در سايگون
)هوشي مين( بزرگ ترين شهر ويتنام شباهت داشــت كه به سرعت عکس هاي 
مقايســه اي آن در فضاي مجازي منتشــر شــد. در يکي از تصاوير، جمعيتي از 
ويتنامي ها را مشاهده مي كنيم كه داخل يك هواپيما در حال فرار از منطقه هستند 
و در تصوير دوم افغانســتاني هايي كه آنها هم پس از تخليه نيروهاي آمريکايي، 
داخل هواپيماي C-17A )هواپيمايي كه  چند نفر از روي بال آن سقوط كردند( در 
حال فرار هستند. در تصوير مقايسه اي ديگر، بالگرد هاي آمريکايي روي سفارت  اين 
كشور در سايگون و كابل روي بام سفارت نشسته اند و اين دو تصوير باز هم به قدري 
شبيه هستند كه موجب شدند تحليلگران سياسي به سرعت دست به قلم شوند. از 
تحليل هاي تکراري آنها كه بگذريم چنانچه نگاه دقيقي به اين دو ردپاي يکسان 
پوتين نظامي آمريکا در سايگون و كابل بيندازيم چند واقعيت غيرقابل انکار در آن 
وجود دارد. نخست آنکه ردپايي كه 2بار تکرار شده و صاحب آن همچنان حضور 
دارد به طور حتم ممکن است رد ســوم و چهارمي هم بر جاي بگذارد. پرسش آن 
است كه با مشاهده فجايع انساني كه پس از حضور نظامي ابرقدرت ها در كشور هاي 
ديگر روي مي دهد باز هم دفاع از چنين قشون كشــي هايي جايز است؟ حتي با 

پيش فرض 11سپتامبر و...
 نکته دوم هوشمندپنداري رهبران سياسي توسط مردم است. آيا واقعا جو بايدن يا 
ساير رهبران سياسي اروپا و آمريکا تصور مي كردند طالبان به اين سرعت افغانستان 
را تصرف كند؟ بدون توجه به تحليل هاي سياســي تکراري و بعضا متوهم درباره 
همه  چيزداني ابرقدرت ها بهتر است پرسش هاي بنيادين درباره اين قشون كشي ها 

را با مالك قرار دادن واقعيت دنبال كنيم و بس.

2ردپا از يك جفت  پوتين

نگراِن صداي پاي آب*
»وقتــي در كاري پيش 
مــي رود، بــا صالبــت 
حركت مي كند و بدون توجه به حواشي به مسير خود 

ادامه مي دهد.«فريده گلبو )همسر مرحوم كردوانی(
معروف بود به كويرشناس  و به اينکه پدر كويرشناسي 
ايران اســت. اصاًل جزءجزء زندگي اش با كوير پيوند 

خورده بود.
كوير زاده بود و  زاده كوير  و هــر آن  چيزی را كه يك 
زيســت بوم كويري دارد و ندارد، خوب مي دانســت، 
كه او با گوشــت و پوســت لمس كرده بود بايدها و 

نبايدهايش را.
شــايد همين هم بود كه وقتي به آلمان رفت، عمران 
كوير را براي ادامه تحصيل برگزيد و هم، نيم قرن پيش، 
مركز تحقيقات بيابان را در دانشگاه تهران پايه گذاشت. 
انگار چون زير و بم كوير را مي دانســت، مي خواست 

مطالعه اش در ايران توسعه يابد.
حتي شناســايي و جانمايي گرم ترين نقطه جهان در 
ايران - يعني گندم بريــان در لوت - هم كاِر جناب او 

بود؛ پرويز كردواني.
چون كوير را خوب مي شــناخت و مي دانست آب چه 
 قدر و قيمتي دارد، در 55 سال اخير - اگر تدريسش 
در دانشکده كشاورزي دانشــگاه اروميه و بعد، گروه 
جغرافيای دانشکده ادبيات دانشــگاه تهران را مبدأ 
بدانيم - در هرجا كه نشست و سخن گفت و بر هرجا 

كه نشست و نوشت، از مديريت منابع آبي گفت.
او به درستي مي دانست كه الزمه توسعه پايدار، مراقبه 
از آب و مقابله با بيابان است. او گسترش لجام گسيخته 
سدهاي غيراصولي و حفر بي پايه چاه هاي غيرمجاز را 
ازجمله ادله اش مي دانست و البته با احياي پهنه هاي 
آبي و طرح هاي انتقال آب مخالفت شــداد و غالظي 

مي كرد.

افزون بر اين، تصميم گيــري نااهالن را عامل احداث 
صنايعي چون فوالد و كشت محصوالتی چون برنج و 

هندوانه در مناطق كم تواِن آبي قلمداد مي كرد.
او اينها و خيلي بيشتر را مي دانســت كه اين همه از 
آب گفت و درباره آينده آبي ســرزمين مان هشــدار 
داد؛ هرچند آنها كه بايد بشــنوند، نشنيدند و حتي او 

را راندند.
او كــه فريــاد و فغان ايــن ســال هايش، از بيماري  
بيابان زايي بود كه گريبانگيرمان شــده و هر روز رخ 
تازه اي مي نمايانــد، خود به بيماري ســرطان جان 
سپرد. اگرچه سالم زيست و به تغذيه طبيعي اعتقاد 
داشت، مدام به ســفر مي رفت، سر در كتاب و معلمي 
و نظريه پردازي علمي داشت و البته زندگي مشترك 
دل انگيزي را تجربه كرد، عاقبت اين جغد شوم بر بام 

خانه اش نشست.
اين جغرافيدان گرمساري درست 90سال زيست كه 

نيمي اش با دغدغه  مندي هايش گذشت.
او كه دريــاي اندوخته بود، فن بيان را مي دانســت و 
اقناع مخاطب را مي توانســت. دلسوز اين سرزمين و 
آب و خاكش بود، اما آنها كه بايد، دلسوزي هايش را به 
هيچ انگاشتند. هرچند جغرافيا و مسائلش را به ميان 
مردم برد و آنها را با بيابان زايي و بحران آب آشنا كرد 
و البته يادآور شد كه همين بيابان، در كنار مصايبش، 
مي تواند چقــدر ياري گر گردشــگري و محلي براي 

درآمدآفريني باشد.
پرويز كردواني كه شــايد بهتر باشد بگوييم دهه ها از 
تشنگي آيندگان گفت و انذار داد، حاال همان آيندگان، 

تشنه  او ،دانشش و هشدارهايش خواهند شد.

*عنوان، برگرفته از شــعري به همين نام، ســروده 
سهراب سپهري

فرهنگ و زندگي

درود بر خالق ايده هاي ياري رسان به مردم
اينکه مي گن و آرزو مي كنن »الهي  كه آدم خوب سر راهت بياد« يا مثال سميه جاهد عطائيان
مي گويند از هر دســت بدهي، از همان دست مي گيري، بيراهه 
نگفته اند... حتما هم قرار نيست معجزه اي رخ بدهد تا آدم خوب سر 
راه آدم قرار بگيره. يا الزم نيست حتما در ازاي كمك هاي طاليي به 
ديگران از احساس خوب ياري رساندن سرشار بشويم. نه؛ همين 
كه در طول روز شاهد يك حركت استثنايي از ديگران باشي و به 
ذات و اصل رفتار هم فکر كني، يعني يك اتفاق خوب... اصال حتي 
اگر از همان رفتار، بي كم و كاست تقليد كني و فردا خودت همان 
اتفاق را رقم بزني و يك نفر ديگر را هم با خودت همراه كني، يعني 
برنده شــدي... يعني درســت رفتي جلو؛ مثال يکــي از همين 
شنبه هاي خسته كننده درست در مسير اتوبوس هاي بي آرتي علم 
و صنعت- خاوران كه 18ايستگاه براي توقف دارد، زن جواني كه 
مسافر يکي از اتوبوس ها بود و ابتداي خط يعني ترمينال خاوران 
سوار شده بود، نيمه هاي راه از جايش بلند شد و صندلي اش را به 
يکي از مســافران جوان تــر داد. دختر نوجوان كــه صداي بلند 
موسيقي هدفونش به گوش بقيه هم مي رسيد با نگاه پرسشگري 

بدون تعارف نشست. چند مسافر متوجه شدند كه زن جوان قصد 
پياده شدن ندارد و صندلي اش را به مسافر ديگر داده. يك نفر كه 
كنجکاوي اش بيشتر بود و ميل به دانستن داشت، آرام از زن جوان 
پرسيد و چنين جواب گرفت كه از ابتداي خط نشسته بودم گفتم 
كوله پشتي اين دختر بزرگ اســت، كمي استراحت كند... خانم 
كنجکاو چشمانش را به نشانه رضايت، تأييد يا شايد ذوق، تنگ 
كرد. همانجا چند نفر ديگر اين گفت وگو را شنيدند و خدا مي داند 
ذهن كدامشــان بيشتر درگير شد. شــايد ذهن ها به مسيرهاي 
طوالني سفر با بي آرتي يا مترو درگير شد؛ مثال مسير پرطرفدار و 

هميشه شلوغ خط آزادي- تهرانپارس كه حدود 30ايستگاه دارد و 
بعضي از مســافران، اول خط، تــا انتهاي مســير روي صندلي 
مي نشينند و هرگز صندلي شان را به مسافر خسته اي نداده اند. يا 
حتي ياد خط يك متروي تهران يعني كهريزك – تجريش افتادند 
كه چقدر مي توانستند محبت هاي اين چنيني نثار بقيه كنند، اما 

آن را دريغ كرده بودند. 
خالصه ذهن من بعــد از چند روز هنوز درگير اســت كه چقدر 
مي توانيم با دســت هاي خالي اما اراده محکم به ديگران كمك 
كنيم. خيلي هايمان بلد نيستيم و فکرمان به رفتارهاي استثنايي 
و بزرگ نمي رسد، اما بعضي ها چقدر خوب و زير پوستي مي توانند 
محبت كنند. حتي كنار يکي از صندلي هــاي مترو يا اتوبوس و 
در اين روزهاي سخت... مسافران نشســته روي صندلي، كيف، 
كتاب يا وسايل مسافران ايســتاده را مي گرفتند تا شايد كمکي 
كرده باشند. يقين دارم كه اين لطف هميشه ماندگار هم از همان 
ابتدا به واسطه يك شهروند مهربان و خالق ميان همه ما رايج شد. 
كمي كه فکر كنيم شايد ما هم بتوانيم ايده پرداز و خالق رفتاري 

ماندگار باشيم... .

روشنفکری در خيابان

حباب خواستنی کودکی... عکس:همشهری/ حامد عسگرپور اول آخر

حميدرضا محمدي

حافظ

هماي اوج سعادت به دام ما افتد
اگر تو را گذري بر مقام ما افتد

 1.65
فرزند

رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان تهران 
با اشاره به اینكه از سال 

۹۵تا۹۹میزان باروری در كل 
كشور از 2.12 به 1.6۵فرزند 
رسیده است، گفته: استان 
تهران در میان ۵استان با 
كمترین میزان باروری قرار 

دارد.

34
سال

در سال های اخیر اوج سن 
فرزندآوری استان تهران در 
سنین ۳4-۳0ساله و بعد از 
آن2۹-2۵سال متمركز شده 
است. الگوی سنی باروری 
نشان دهنده كاهش میزان 
باروری در گروه های سنی 

20تا24سال، 2۵تا2۹سال و 
۳0تا۳4سال است.

1.23
فرزند

كمترین میزان باروری كل 
در سال1۳۹۹ مربوط به 
استان های البرز با 1.01، 
گیالن با 1.0۳، مازندان با 
1.1، سمنان با 1.11 و تهران 
با 1.2۳ فرزند بوده است و 
بیشترین میزان باروری كل 
هم مربوط به استان های 
سیستان و بلوچستان با 
۳.62، خراسان جنوبی با 
2.۳4 و خوزستان با 2.16 

فرزند است.

عدد خبر

سلبريتي ها دنياي خودشان را دارند که حاال 
بخش قابل توجهــي از آن در فضاي مجازي و 
درآمدي که از اين فضا همراه با شهرتشــان 
به دست مي آورند خالصه مي شود. اما در بين 
همه اين انسان هاي مشهور، عده اي هم هستند 
که دنيايي متفاوت براي خــود رقم زده اند. در 
روزهاي اخير پيوستن يکي از همين سلبريتي ها 
به اينستاگرام ســر و صداي زيادي به پا کرد. 
آنجلينا جولي، بازيگري کــه اهميت خاصي 
براي زندگي خصوصي اش قائل است و تاکنون 
در هيچ يك از شــبکه هاي اجتماعي حضور 
نداشته، به اينســتاگرام پيوسته تا با استفاده 
از اين پلتفرم توجه هــا را به يك موضوع مهم 
جلب کند؛ افغانستان. جولي در نخستين پست 
اينستاگرامي خود نامه اي را منتشر کرده که 
دختري افغان در آن از وحشت بازگشت 
طالبان نوشته است. آنجلينا جولي که 
سفير ويژه آژانس پناهندگان سازمان 
ملل نيز هســت، در کپشن پستش 
نوشــت که قصد دارد داستان هاي 
مردمي در سرتاســر جهان را که 
بايد براي ابتدايي ترين حقوق شان 
بجنگنــد، به اشــتراك بگذارد. 
جولي در توضيح آن نوشته است:  
»هم اکنون مردم افغانســتان در 
حال از دست دادن امکان برقراري 
ارتباط و آزادي بيان در شــبکه هاي 

اجتماعي هستند. من به اينستاگرام آمدم تا 
صداي کساني باشم که در سراسر جهان براي 
حقوق اوليه انساني شان مبارزه مي کنند. مانند 
سايريني که متعهد هستند، من هم نمي توانم 
کنار بيايم. جست وجو به دنبال راه هايي براي 
کمك را ادامه خواهم داد و اميدوارم شــما هم 
به من ملحق شــويد.« اين بازيگر و کارگردان 
در ادامه از تجربه هاي شخصي  و پيوندهايش با 
افغانستان نوشت و از ديدار با پناهندگان افغان 
در نواحي مرزي ياد کرد که درست 2 هفته پيش 
از حمالت تروريستي 11سپتامبر2001 از ترس 
طالبان از کشورشــان گريخته بودند. صفحه 
اينســتاگرام جولي در اين مدت کوتاه بيش از 
4ميليون و700هزار دنبال کننده داشته است و در 
بخش شناسه آن نشاني اينترنتي مقاله اي از نهاد 
پناهندگان سازمان ملل )UNHCR( در مورد 
وضعيت بحراني حقوق بشر در افغانستان آمده 
است. تصميم هوشمندانه اين هنرمند که عالوه 
بر کارهاي ســينمايي اش، به خاطر تالش هاي 
بشردوستانه اي که انجام داده معروف است و 
جنبش هاي مختلفي ازجمله حفاظت، آموزش 
و حقوق زنان را ترويج مي کند، نشان مي دهد که 
مي توان به جز درآمدزايي و رقابت براي باال بردن 
تعداد فالوئر، استفاده هاي انسان دوستانه اي از 
فضاي مجازي کرد و دنيايي ساخت که به مراتب 
زيباتر از عکس هاي منتشر شده از اين روزهاي 

افغانستان است... .

اينستا افغان
فاطمه عباسي

عدد خبر

ســودوكو باز ها بايد اعدادي از يك تا 
9 را در هــر رديــف، ســتون و مربع 
جدولــي 9 در 9 قرار دهنــد اما كمتر 
بازيکني مي داند كه ايــن بازي، پدال 
ترمز سرعت گسترش بيماري آلزايمر 
اســت. حتي خود ماكي كاجي، مبدع 
ژاپني اين جدول بازي اعداد هم اين را 
نمي دانست. او همين چند روز پيش بر 
اثر سرطان و در 69سالگي درگذشت. 
به واسطه مرگ او حاال بسياري در دنيا 
متوجه شدند كه به گفته روانپزشك ها 
او مبدع اين پدال ترمز بيماري شــايع 
آلزايمر بوده است. ريشه قديمي تر اين 
بازي مشخص نيســت و گروهي ابداع 
آن را به رياضي داني سوئيسي در قرن 
هجدهم به نام يولر نســبت مي دهند 
و گروهي هم ريشــه آن را قديمي تر و 
متعلق به چين يا خاورميانه مي دانند. 
هوارد گرنز معمار آمريکايي مبدع نسخه 
امروزي اين بازي فکري در دهه1970 
شناخته مي شود و كاجي هم نسخه به 
روز شده آن را در سال1984 در مجله 
نيکولي معرفي كرد. كاجي در مورد اين 
بازي گفته: »بازي فکري خيلي جذابي 
بود و حل آن هم لذتبخــش بود. ولي 
نامش كه »جاي اعداد« بود خيلي به 
دلم ننشســت. دلم مي خواست يك 
اسم ژاپني رويش بگذارم.« نام سودوكو 
مخفف جمله اي ژاپني است به معناي 

»اعداد بايد تکي باشند.«

 مرگ مبدع
پدال ترمز آلزايمر

گرينويچ
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میدان موانع، پیش روی 
زنان ورزشکار اصفهانی

4

 التهاب در بازار
 سیمان گلستان 

چند ماهی می شود که به دنبال بروز مشکالت در تولید سیمان ناشی از ضعف های موجود در 
زمینه تأمین برق در استان گلستان، کارخانه سیمان پیوند این استان به تعطیلی کشیده شد 
و بعد از این تعطیلی و همزمانی آن با تعطیلی تعدادی از کارخانه های تولید سیمان کشور، 
بازار سیمان استان هم با تنش هایی در بازار این محصول مواجه شد. کمبود سیمان تولیدی 
در کشور، ســبب ایجاد موج ناگهانی افزایش قیمت ها در بازار این محصول شد؛ موضوعی 
که انتقادها و البته واکنش های زیادی نیز ازسوی مردم و مسئوالن به همراه داشت، چراکه 
گرانی افسارگسیخته در قیمت سیمان بسیاری از حوزه های عمرانی و ساخت وسازها را با 

مشکل مواجه می کند.
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 همشهری در پرونده ویژه ای وضعیت برگزاری آیین های عاشورایی 
در استان های مختلف همزمان با موج پنجم همه گیری ویروس کرونا را بررسی می کند
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آیین های 
یی  ا ر شــو عا

ویژه درنظر گرفته شده مورد بررسی قرار داده است که در ادامه توجه به همه گیری ویروس کرونا و همچنین اقدام ها و تمهیدهای وضعیت برگزاری مراسم عزاداری در اســتان های مختلف را با مراسم را باشــکوه برگزار کردند. همشهری دراین پرونده ویژه، ملی کرونا و باوجود شــدت یافتن همه گیری ویروس کرونا، این محرم و صفر را دارند، با رعایت دستورالعمل های بهداشتی ستاد دوستداران امام حسین)ع( که در دل شوق برگزاری مراسم ویژه همه استانهای کشور در عزای خاندان نبوت سیاهپوش شدند و اجتماعی، مراسم خود را برگزار کرده اند. در دهه نخست محرم، شده است و بیشتر هیأت ها با حضور در فضای باز و رعایت فاصله زیادی ازسوی مســئوالن هیأت ها و همچنین عزاداران رعایت عزاداری های روز تاســوعا و عاشورای حســینی)ع(، تا حدود در بسیاری از استان ها دســتورالعمل های بهداشتی، به ویژه در میدانی خبرنگاران همشــهری در سراسرکشور نشان می دهد، پروتکل های بهداشتی، حسابی جنجال ساز شد، اما بررسی های در روزهای اخیر برگزاری برخی جلسه های عزاداری بدون رعایت خاصی و با تدابیر بهداشتی سفت وسخت برگزار شده است.اگرچه همه گیری ویروس کرونا، برگزاری مراسم ویژه محرم در شرایط عزادارای می پردازند. این درحالی است که در 2سال اخیر و پس از به گویش ها و بــا نمادهای گوناگون، به نوحه ســرایی و شهیدان، حضرت امام حسین)ع( و یاران باوفایش، نقاط مختلف کشــور، در سوگ سرور و ساالر ویژه ای برگزار می شده اســت و مردم کشــور از دیرباز با جلوه و شکوه در اســتان های مختلف 
می خوانید.
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 همشهری در پرونده ویژه ای وضعیت برگزاری آیین های عاشورایی 
 در استان های مختلف همزمان با موج پنجم همه گیری
 ویروس کرونا را بررسی می کند

خراسانرضوی

موج پنجم همه گیری ویروس کرونا در اســتان خراســان رضوی و به ویژه شهر 
مشهد درحال جوالن است و این موضوع سبب شده مسئوالن استان تمهیدهای 
ویژه ای برای برگزاری ویژه برنامه های محرم دراین استان درنظر بگیرند. برهمین 
اســاس در ایام عزاداری ماه های محرم و صفر، امســال در دهه نخســت محرم 
ایستگاه های صلواتی، مجوز برپایی در سطح شهر مشــهد و خراسان رضوی را 
نداشــتند. فضاآرایی با حال وهوای محرم در خراسان رضوی و شهرمشهد انجام 
شد. ازســوی دیگر غذا های نذری هیأت ها و تکایا نیز در پایان مراسم به صورت 
بســته بندی در اختیار مردم قرار می گرفت. براساس دســتورالعمل اداره کل 
تبلیغات اسالمی خراسان رضوی، در دهه نخست محرم، بوستان ها و مراکز روباز 
امکاناتی را دراختیار هیأت ها قرار دادند تا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی، مراسم عزاداری درآن برگزار شود. از دیرباز در ایام محرم 
ازجمله دهه نخســت این ماه، آداب و رســوم ویژه ای در خراسان رضوی برگزار 
می شود که ازجمله آنها می توان به نخل بندانی، نخل گردانی، تعزیه خوانی، تعزیه 
و شبیه گردانی به همراه برگزاری آیین ســوگواری، سینه زنی و زنجیرزنی اشاره 
کرد که امسال بسیاری از این آیین ها به گستردگی سال های گذشته برگزار نشد 

و رعایت پروتکل های بهداشتی نیز مدنظر قرار گرفت.

کهگیلویهوبویراحمد

افزایش ناگهانی آمار بیماران کرونایــی در کهگیلویه وبویراحمد، مراکز درمانی 
استان را با کمبود تخت برای بستری بیماران مواجه کرده و بیشترین آمار مبتالیان 
به کرونا هم در لنده، باشت و چرام  به ثبت رسیده است. ازسوی دیگر میزان رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی برای مقابله با کرونا کمتر از ۵۰درصد اعالم شده است و 

با عزاداری های دهه نخست ماه محرم نگرانی هایی درباره افزایش آمار بیماری 
و افزایش مرگ ومیرها وجود داشت، به همین دلیل هم بنابر اعالم استاندار 
کهگیلویه وبویراحمد، برگزاری مراسم عزاداری در فضای سربسته ممنوع 
اعالم شــد و آیین های ویژه محرم فقط در فضاهای باز و با رعایت کامل 
شیوه نامه های بهداشتی برگزارشد. بررسی های میدانی نشان می دهد، 

امسال به دلیل همه گیری ویروس نوع دلتا، دستورالعمل ها بیشتر و بهتر 
از سال گذشته در برپایی آیین های عزاداری رعایت شد و مسئوالن 

هیأت هــا و همچنین عزاداران در بیشــتر مواقع بــا دقت باالیی 
پروتکل های بهداشتی را رعایت می کردند. اینها درحالی است که 
مردم استان برای اقامه عزای اباعبداهلل الحسین)ع( آیین های 
ویژه ای دارند؛ حرکت شتر و اسب های سیاه پوش به عنوان نماد 
کاروان کربال و اسرا، »شروه خوانی« زنان ایلی و کتل بندی و 
سیاه پوش کردن از آیین های عزاداری کهگیلویه وبویراحمد 
در ایام محرم محســوب می شــود که امســال بــا رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.

خوزستان

در  دلتــا  کرونــا  ویــروس 
خوزســتان جوالن می دهد و میزان رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی نیز به ۵۰درصد رسیده است. 
درحال حاضر بیشتر شهرستان خوزستان در وضعیت نامطلوب کرونایی 

قرار دارند. با توجه به این وضعیت و بنابراعالم قرارگاه عملیاتی ســتاد کرونای 
خوزستان، برگزاری مراسم گســترده ماه محرم در مکان های مسقف ممنوع و 
آیین های عزاداری ماه محرم و صفر تنها براساس شیوه نامه های ابالغ شده ازسوی 
وزارت کشور و غالبا در فضای باز برگزارشد. مدیریت این آیین ها برعهده سازمان 
تبلیغات اسالمی خوزستان بود و کمیته محرم و صفر ذیل این قرارگاه نیز تشکیل 
شد. همچنین برپایی ایســتگاه صلواتی ممنوع و اعالم شد هیأت های عزاداری 
می توانند موکب سالمت برپا و ماسک و مواد ضدعفونی توزیع کنند. همچنین 
حرکت دسته ها و هیأت های عزاداری در داخل محله ها با رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی برگزارشــد. دراین میان اگرچه انتشــار برخی فیلم ها در شبکه های 
اجتماعی درباره رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی دربرخی نقاط خوزستان 
نگرانی هایی به دنبال داشت، اما بررسی ها نشان می دهد بیشتر هیأت ها و عزاداران 
با رعایت پروتکل های بهداشتی مراسم باشکوه دهه نخست محرم را برگزار کردند. 
اینها درحالی است که شهرهای مختلف استان خوزستان، به ویژه در دهه نخست 
محرم شاهد برگزاری مراسم خاصی در سوگ شهادت خاندان رسالت هستند و 
این آیین ها هرساله با شکوه ویژه ای برگزار می شود. خوزستانی ها با دسته های 
سنج و دمام و دسته های سینه زنی آیین سوگواری را هرسال با شکوه تر از سال 
قبل و با حضور تعداد زیادی از مشتاقان عزاداری برگزار می  کنند؛ مراسم عزاداری 
با شیپور بلندی آغاز می شود و دسته های سنج و دمام دایره دایره شکل به این 
مراسم اضافه می شوند. عالوه بر دسته های سنج و دمام دسته های سینه زنی به 
نام »چالب« از آیین های خوزستانی هاست. اعراب خوزستان هم چنین مراسمی 
به نام »یزله« دارند که با خواندن نوحه به صورت دکلمه آغاز می شود. دسته های 
»یزله« پس از طی مسافتی ایســتاده، دایره وار و خمیده به سمت مرکز با ریتم 

دکلمه که بسته به مناسبت زمانی متفاوت است شروع به سینه زنی می کنند.

هرمزگان

 براساس اعالم مسئوالن ارشد استان هرمزگان،  برای عزاداری ها در دهه نخست 
محرم امسال، دستورالعمل های بهداشتی ویژه ای درنظر گرفته شد و هیأت های 
عزاداری در فضای باز و با تعداد کم و با رعایت پروتکل های بهداشتی، مراسم  را 
برگزار کردند. همچنین در برخی مساجد، حسینیه ها و تکایا مراسم عزاداری ماه 
محرم، با حضور محدود افراد و درفضای باز برگزار  شد. امسال همچنین از مردم 
استان خواسته شد با ماندن در خانه  و استفاده از ظرفیت شبکه های صداوسیما 
و دیگر رســانه ها، عزاداری خود را انجام دهند. مســئوالن هرمزگان همچنین 
از مردم خواستند به منظور حفظ ســالمت خود  و دیگران، دستورالعمل های 
بهداشتی را رعایت کنند، زیرا این استان در پیک شدیدی از همه گیری ویروس 
کرونا قرار دارد، تعداد موارد ابتال بســیار افزایش یافته و این شرایط زمینه ساز 
خستگی کادر درمان شده اســت. این درحالی است که باوجود تاکید مسئوالن 
اســتان بر برگزاری عزاداری ها با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی، اما اطالع رسانی مناســبی درباره محل های درنظر گرفته شده برای 
برگزاری این مراسم انجام نشــد و با توجه به گرمای طاقت فرسای این روزهای 
استان های جنوبی کشــور، برپایی مراســم عزاداری در فضای باز با مشکالت 

بسیاری همراه بود.

ایالم

در استان ایالم براساس اعالم استانداری و براساس تصمیم ستاد کرونای استان، 
همه مجالس عزاداری حســینی در شهرســتان ها به جز مصلی شهر ایالم در 
فضاهای باز با رعایت تمام شیوه نامه های بهداشتی و با حفظ فاصله اجتماعی، 
ماســک و همچنین تعداد محدود افراد برگزار شــد. همچنیــن زنجیرزنی و 
هیأت گردانی شبانه در خیابان ها محدود شده بود و حسینیه ها، تکایا و مساجد 
برای مراسم هیأت ها با محدودیت هایی مواجه بودند. همچنین همه برنامه های 
هیأت ها از ساعت۲۲ شب به مدت یک ونیم ساعت برگزار و در شب های تاسوعا و 
عاشورا این زمان تا ساعت۲۴ تمدید شد و برنامه های خارج از این زمان ها ممنوع 
شده بود. به گفته مدیرکل تبلیغات اســالمی استان، همه هیأت های مذهبی، 
هیأت امنای مساجد و مداحان از مدت ها قبل از آغاز ماه محرم نسبت به وضعیت 
کرونا توجیه شده  بودند و همچنین گروه هایی برای نظارت بر عملکرد دسته های 
عزاداری در استان تشکیل شد تا نسبت به عملکرد هیأت های مذهبی نظارت 
داشته باشــند. از هیات های مذهبی نیز خواسته شده بود از ۵۰درصد ظرفیت 
و نیروی خود استفاده کنند و فعالیت همه هیأت های بانوان نیز تعطیل شده و 

درکل استان ۶۰۰هیأت اجازه فعالیت داشتند.

کرمانشاه

امسال مانند سال گذشــته به دلیل همه گیری ویروس کرونا برگزاری مجالس 
عزای امام حســین)ع( در استان کرمانشاه با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 
برگزارشد. اســتفاده از ماســک، مواد ضدعفونی کننده، ظروف یکبارمصرف و 
برگزاری مجالس در فضای باز از مهم ترین نکاتی بود که اکثریت بانیان مجالس 
اباعبداهلل الحسین)ع( در دهه نخســت محرم به دقت رعایت کردند و براساس 
شــیوه نامه های ابالغی، مراســم روضه، سخنرانی و... در ۲ســاعت انجام شد. 
بررسی های میدانی خبرنگارهمشهری نشــان می دهد در دهه نخست محرم 
بیشتر هیأت های مذهبی اســتان برگزاری مجالس عزاداری امام حسین )ع( با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی را مدنظر قرار دادند. همچنین تمهیدهای الزم 
برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم عزاداری امام حسین)ع( به ویژه اجتماع 
عظیم عزاداران در تاســوعا و عاشورای حسینی اندیشــیده شد. اداره آموزش 
وپرورش استان نیز برای دراختیار گذاشتن مدارس به منظور برگزاری عزاداری 
در فضای باز اقدام  کرده بود. کرمانشــاه نیز یکی از اســتان هایی است که طرح 
»ایران مشکی پوش« در آن اجرا شــد. استفاده از نماد های 
عزاداری و سیاه پوشــان فضای خیابان و معابرشــهری، از 
برنامه های این طرح بود که در کرمانشــاه با نصب پرچم 
عزای سیدالشهداء)ع( در ابعاد ۲۰ در۲۰روی پل شهدای 

مدافع حرم آماده اقامه عزای حسینی)ع( انجام شد.

آذربایجانغربی

سال گذشــته مراسم ســوگواری محرم در 
آذربایجان غربی، در ســایه کرونا و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و همچنین ضدعفونی معابر و توزیع 
بسته های معیشــتی به جای پخت نذورات برگزار شد. امسال نیز باوجود پیک 
پنجم همه گیری ویروس کرونا، برنامه های سوگواری تعطیل نشد و در شهرهای 
مختلف استان و به ویژه ارومیه، این برنامه ها درفضای باز، بازار، مساجد و تکایا 
برگزارشد. براین اساس خیابان »شــهید صمدزاده« ارومیه یکی از معابری بود 
که عزاداری های دهه نخســت ماه محرم به صورت متمرکز درآن برگزار شــد. 
این درحالی است که همه گیری ویروس کرونا، تاحدود زیادی برگزاری آیین های 
سنتی عزاداری در سوگ امام حسین )ع( را در استان آذربایجان غربی تحت تأثیر 
قرار داده است. »علم بندی« در ارومیه از ســنت های قدیمی این شهر است که 

در دهه اول محرم برگزار می شود و هزاران نفر دراین مراسم شرکت می کنند. 

چهارمحالوبختیاری

 اگرچه سال گذشــته همه گیری ویروس کرونــا، محدودیت هایی برای اجرای 
برنامه های تجمیعی در دهه نخست محرم به وجود آورد، اما به گفته مسئوالن 
چهارمحال وبختیاری، مراسم عزاداری ایام محرم و صفر با رعایت ۸۵درصدی 
دستورالعمل های بهداشتی برگزار شــد. امسال نیز امکان دسته روی به صورت 
محدود و در فضای باز هر محله وجود داشــت و روضه های خانگی نیز با توجه 
به دســتورالعمل ابالغی در فضای باز و با تعداد محدود، برگزار شد. همچنین 
هیأت های استان موظف بودند مراسم را براساس شیوه نامه های اعالم شده برگزار 
کنند. همچنین بسیاری از آیین های شــاخص عزاداری امام حسین)ع( دراین 
استان ازجمله »خیمه سوزان« در شهر »طاقانک« نیز به صورت گسترده و مانند 

سال های گذشته برگزار نشد.

فارس

برگزاری مراســم ســنتی و مجالس عزاداری حضرت اباعبداهلل الحســین)ع( 
در شهرســتان های اســتان فارس نیز با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی و اســتفاده از ماســک در طول زمان برگزاری مراسم، 
تا سقف ۲ســاعت و در فضای باز برگزار شد. براســاس ابالغ استانداری فارس، 
اداره های آموزش و پرورش، شهرداری ها، ســازمان تربیت بدنی، دانشگاه ها و 
اداره های دولتی موظف شــده بودند همکاری الزم را با هیأت های دارای مجوز 
برای در اختیار گذاشتن حیاط، فضاهای روباز، پارک ها و سالن ها جهت برگزاری 
مراسم و سیاه پوش کردن محیط پیرامونی داشته باشند. همچنین ضدعفونی 
کردن محل برگزاری مراســم، جمع آوری زباله های مربوط به مراسم و وجود 
مواد ضدعفونی درمحل برگزاری مراســم الزامی بود. برگزاری مراسم تعزیه و 
روضه های خانگی نیز به نحوی که زمینه ساز تجمع افراد و عدم رعایت پروتکل ها 

و فاصله گذاری اجتماعی شود، ممنوع شده بود.

خراسانشمالی

در دهه نخست ماه محرم، در خراسان شمالی نیز مراسم و آیین های ویژه عزدارای 
با شکوه ویژه ای برگزار شد. امسال اما به گفته مدیرکل تبلیغات اسالمی استان، 
برگزاری مراســم  ماه محرم درشهرهای مختلف اســتان با رعایت پروتکل های 
بهداشتی برگزار شد. براین اساس تجمع دسته های عزاداری و برگزاری روضه های 
خانگی در فضای بسته و برپایی ایستگاه صلواتی ممنوع بود، اما دسته روی محلی 
هیأت های مذهبی به شرط فاصله گذاری و اســتفاده از طبل و سنج اختصاصی، 
ممنوعیتی نداشــت. برای توزیع نذورات نیز برخی هیأت های مذهبی نسبت به 
برپایی موکب ســالمت اقدام و نذورات خیران را به  صورت بسته بندی بهداشتی 
و بیرون بر توزیــع کردند. همچنین در زمان برگزاری مجالس دهه نخســت ماه 
محرم، نظارت بر فعالیت هیأت ها وجود داشت و اگر تخلفی در رعایت پروتکل های 

بهداشتی وجود داشته، با متخلفان برخورد شد.

حسین)ع( در قلب ما
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گیالن

عزاداری های دهه نخست محرم امسال و به ویژه مراسم مراسم تاسوعا و عاشورای 
حســینی)ع( در گیالن با رعایت پروتکل های بهداشــتی درشــهرهای مختلف 
این اســتان برگزار  شد. براین اســاس عزاداری ها متناسب با دســتورالعمل ها و 
پروتکل های بهداشــتی و استفاده صددرصدی از ماســک، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و با اولویت استفاده از مکان های باز و دارای تهویه، برگزار شد. براساس 
اعالم مسئوالن ستاد کرونا دراستان، اداره آموزش و پرورش گیالن مدارس نزدیک 
به مساجد را برای برگزاری مراسم در اختیار هیأت های مذهبی و مساجد قرار داد 
تا درصورت نبود شرایط در مساجد، مراسم در مدارس و در فضای بزرگ تر برگزار 
شود. این درحالی بود که نمازظهر عاشورا با حضور سوگواران حسینی )ع( و رعایت 
پروتکل های بهداشتی درمناطق مختلف استان برگزار شد؛ نمازی که در شهر رشت 
به امامت آیت اهلل »رسول فالحتی« نماینده ولی فقیه در گیالن و امام جمعه رشت 

در پیاده راه فرهنگی این شهر اقامه شد.

زنجان

زنجان ازجمله شهرهای ایران به شــمار می رود که آیین های عاشورایی آن شهره 
خاص و عام اســت و تا پیش از همه گیری ویروس کرونا، حســینیه اعظم زنجان 
هرسال میزبان خیل عظیم عاشقان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( بود که در روز 
هشتم محرم و به مناســبت »یوم العباس«، جلوه های عاشورایی خاطره انگیری را 
رقم می زدند، اما امسال براساس اعالم مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی استان 
این مراسم برگزار نشد. در دهه نخست محرم امسال بازدیدهای میدانی از عزاداری 
هیأت ها در شب های محرم انجام شد و بررسی ها نشان می دهد رعایت پروتکل های 
بهداشتی نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری داشته است. این درحالی است که 
مردم اســتان زنجان از ابتدای همه گیری ویروس کرونا بیشترین میزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی را داشته اند. همچنین »نذر خون« از جمله اقدام هایی بود 

که در دهه نخست محرم امسال زنجانی ها استقبال ویژه ای از آن کردند.

کردستان

امسال برنامه های ماه محرم دراستان کردستان با مشارکت ۶۱۲هیأت مذهبی و 
با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزاری شد و ۲۴مراسم همایش شیرخوارگان 
حسینی)ع( نیز درسطح استان و با رعایت پروتکل های بهداشتی به اجرا درآمد. 
همچنین برگزاری ۱۲۰ایستگاه سالمت و صلواتی مردمی با رعایت کامل موارد 
ابالغی، برگزاری ۴۰۰محفل قرآنی در هیأت ها، مساجد و حسینیه ها که شرایط 
حضور مخاطبان را دارند و برگزاری ۱۷۵مراســم دسته روی در روزهای تاسوعا و 
عاشورا با رعایت کامل نکات بهداشتی، از برنامه های کردستان برای ایام تاسوعا و 
عاشورای حسینی)ع( بود. بیش از  ۵۰۰روحانی نیز در قالب همایش »طالیه داران 
تبلیغ« برای ســخنرانی در برنامه های ایام محرم درمیان مــردم حضور یافتند. 
توزیع بسته های حمایتی کمک های مومنانه در دهه نخست محرم و جمع آوری 
کمک های مردمــی برای آزادی زندانیــان جرائم غیرعمد نیز جــزو برنامه های 
هیأت های مذهبی استان کردســتان بود. تهیه و پخت ۲۸هزارپرس غذای گرم و 
توزیع درمناطق محروم شهرها و روستاهای استان نیز از دیگر برنامه هایی بود که 

با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شد. 

کرمان

فاصله گذاري مناســب، پخش نکردن پذیرایي هاي بسته بندي نشده، ضدعفوني 
مستمر، توزیع ماسک و اسپري درمیان عزاداران و نیز کوتاه بودن مدت عزاداري ها 
برخي از تمهیدهایی بود که در دهه نخست محرم به صورت جدي در جلسه های 
عزاداري هیأت های مذهبی کرمان رعایت شد. امسال نیز هیات ها ضمن پایبندي به 
رعایت تمام دستورالعمل هاي ستاد کرونا، رعایت پروتکل هاي بهداشتي را به صورت 
جدي تر در اولویت قراردادند و تالش کردند مانند سال گذشته بانیان، نذورات خود 
را در قالب بسته هاي معیشتي میان نیازمندان توزیع کنند. همچنین بنابراعالم 
استاندارکرمان، امســال مکان هاي روباز ورزشي و آموزشي برای برگزاري مراسم 
عزاداري دراختیار هیات ها قرار گرفت و یکي از پرمخاطب ترین مجالس اهل بیت)ع( 
در گلزار شهداي کرمان، با شکوه خاصی در جوار مرقد شهید حاج قاسم سلیماني 
برگزار  شد. عالوه براین آیین تعزیه خواني مانند سال هاي گذشته در محوطه هاي 
روباز برپا شد، اما باوجود قدمت ۱۵۰ساله روضه های خانگی ازجمله مجلس روضه 
»سادات خوشرو«، امســال متولیان امر اعالم کردند برای سالمت همشهریان و 

احترام به کادر درمان، عزاداري ها به صورت عمومي برگزار نمي شود.

خراسانجنوبی

دستورالعمل های بهداشتی باعنوان ضوابط مراسم عزاداری ایام محرم و صفر در 
خراسان جنوبی از طریق قرارگاه مرکزی ابالغ شد و مسئولیت اجرای این مصوبات 
برعهده سازمان تبلیغات اسالمی استان قرارگرفت. رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
سقف زمانی برگزاری جلســه ها، استفاده مستمر از ماســک، ضدعفونی محل و 
تجهیزات و استفاده از مکان های روباز از مواردی بود که اکثر هیأت های مذهبی 
استان به صورت کامل در دستورکار خود قرار دادند. برهمین اساس هم بود که مردم 
بیرجند، به عنوان مرکز استان، مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی )ع( امسال را با 
توجه به فاصله گذاری اجتماعی، با شکوه ویژه ای برگزار کردند. همچنین با توجه 
به اینکه تأکید دستورالعمل ابالغی بر برگزاری مراسم عزاداری در فضای باز بود، 
اداره های ورزش و جوانان ، آموزش و پرورش و حتی دانشگاه های خراسان جنوبی 
همه فضاهای روباز خود را بدون هیچ محدودیتــی در اختیار هیأت های مذهبی 
قرار دادند. براساس دستورالعمل ابالغی هرگونه پذیرایی در مراسم عزاداری های 
خراسان جنوبی ممنوع بود و نذورات غالبا به صورت موادغذایی خشک و خام توزیع 

می شد. یکی از مراسم سنتی عزاداری ماه محرم  در خراسان جنوبی »علم 
بندان« اســت که مردم بیرجند و به ویژه سادات با برگزاری این 

مراسم، عزاداری ساالر شــهیدان را در دهه نخست 
محرم آغاز می کنند. 

قزوین

قزوین نیز از استان هایی محسوب می شود که هرساله شاهد 
برگزاری مراسم باشــکوه عزاداری برای اباعبدهلل الحسین )ع( 
و یاران باوفایش اســت، اما امســال همه برنامه های سوگواری 
و عزاداری با رعایت نکات بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعی 
در فضای باز حسینیه ها و مساجد با یک ســوم ظرفیت برگزار شد. 
برگزاری مراســم هیأت ها در فضای بســته نیز با یک چهارم ظرفیت 
و حداکثر طی ۲ساعت صورت گرفت و اســتفاده از طبل و سنج به شرط 
شــخصی بودن یا ضدعفونی کردن هنگام جابه جایی بین افراد و دسته روی 
به صورت محلی با رعایت فاصله گذاری انجام شــد. رعایت دقیق فاصله گذاری 
اجتماعی در طول مراســم، استفاده از ماسک به صورت مســتمر و توزیع اقالم 
بهداشتی در ایســتگاه های صلواتی با عنوان موکب ســالمت جزو مواردی بود 
که براساس مقررات ابالغی، ازسوی بیشــتر هیأت ها اجرا شد. امسال همچنین 
متولیان امر در ستاد مقابله با کرونای قزوین اعالم کردند برای فرهنگ سازی و 
تذکر زبانی، گروه هایی با عنوان آمران و سفیران سالمت با همکاری هالل احمر و 

آموزش و پرورش در اماکن شلوغ حضور یافتند. 

همدان

در روزهای اخیر همه شهرستان های استان همدان در وضعیت قرمز کرونایی 
قرار گرفته اند، اما به گفته مسئوالن، شهرستان های مالیر، همدان، تویسرکان و 
اسدآباد شرایط نامناسب تری دارند. برهمین اساس مسئوالن استان از شهروندان 
درخواست کردند ضمن بهره گیری از برکات ماه محرم، پروتکل های بهداشتی 
را رعایت کنند. بررسی های میدانی نشان می دهد در دهه نخست محرم برخی 
ایستگاه های صلواتی بهداشتی در سطح استان برپا شد، اما غالبا نذورات به صورت 
خشک و بسته بندی شده ارائه می شد و توزیع موادغذایی به صورت طبخ شده، 
چای و شربت دراین ایستگاه ها ممنوع بود. البته برخی از این ایستگاه ها کاالهای 
بهداشــتی و فرهنگی توزیع می کردند و توزیع آب معدنی نیز بالمانع بود. اینها 
درحالی است که گفته می شود میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در استان 
همدان به زیر ۲۰درصد رســیده و موج جدید کرونای دلتا که بیشتر مبتالیان 
در استان از این نوع هستند، بسیار سنگین است. براین اساس مسئولیت پذیری 
اجتماعی باید ارتقــا پیدا کند و خودمراقبتی فــردی و اجتماعی به عنوان یک 

تکلیف، دراین ماه عزیز سرلوحه کار عزاداران و مسئوالن هیأت ها قرارگیرد.

مرکزی

امسال سازمان تبلیغات اسالمی استان مرکزی برای نظارت دقیق بر برگزاری 
مراسم عزاداری هیأت های مذهبی، به متولیان برگزاری مراسم، ازطریق ثبت نام 
در سامانه »بیرق« مجوز داد تا برنامه های عزاداری به دقت رصد شوند. اجتماع 
هیأت های مذهبی دراین اســتان ممنوع بود و تنها مجوز دسته روی محله ای 
صادر شده بود تا هیأت های مذهبی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از 
ماسک، به صورت محدود در محله ها حرکت کنند. همچنین فضاهای باز ازجمله 
پارک ها و مدارس دراختیار هیأت های مذهبی قرار گرفت. امســال آیین های 
تعزیه خوانی هم به صورت محدود و در فضای باز برگزار شد. گفتنی است عزاداری 
محرم امسال اگرچه به صورت محدود برگزار شد، اما ساوجی ها و به ویژه مردم 
شهر »آوه« در ۲۵کیلومتری جنوب شهرستان ساوه همچنان با شکوهی خاص 
و همراه با رعایت پروتکل های بهداشــتی، ارادت خود به اباعبداهلل الحسین)ع( 

نشان دادند.

بوشهر

براساس دستورالعمل ابالغی ازســوی کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد 
ملی مدیریت بیماری کرونا، در دهه نخســت محرم امســال برگزاری مراسم در 
همه شهرستان های استان بوشــهر در فضای باز و با یک سوم ظرفیت برگزار شد. 
همچنین خروج تدریجی جمعیت باهدف جلوگیــری از ازدحام هم مورد تأکید 
قرارگرفت. مراعات فاصله گذاری اجتماعی برای عــزاداران و ممنوعیت هرگونه 
پذیرایی هنگام برگزاری مراســم از دیگر موارد الزامی در برگزاری مراســم های 
عزاداری امســال بود. همچنین برگــزاری روضه های خانگــی و برپایی هرگونه 
ایستگاه صلواتی شامل موکب، خیمه و چادر جهت ســرو نذورات و چای نیز در 
همه نقاط استان بوشهر ممنوع اعالم شــد. سینه زنی سنتی، تعزیه خوانی، سنج و 
دمام زنی، مختگ گردانی)گهواره گردانی( حضرت علی اصغر )ع( و تشییع نمادین 
پیکر شهدای کربال از جلوه های ســوگواری بوشهری ها در ایام محرم و صفر است  
که امســال برگزاری برخی از این آیین ها تحت تأثیر همه گیــری ویروس کرونا 

قرارگرفته بود.

اصفهان

 در اصفهان امسال هم مانند سال گذشته، مراسم عزاداری دهه نخست ماه محرم 
و روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی)ع( براساس ابالغیه های ستاد ملی مقابله 
با کرونا برگزارشــد. ستاد ملی کرونا شــیوه نامه هایی را به هیأت ها ابالغ کرد که 
براساس آن برگزاری مراسم عزاداری  در فضای باز، با رعایت پروتکل های بهداشتی، 
به مدت ۲ســاعت و باحضور حداقلی عزاداران مجاز اعالم شد و شاهد رعایت این 
دستورالعمل ها در اصفهان بودیم. براین اساس امسال عزاداری ها غالبا در مکان 
مسقف انجام نشد و توزیع غذا و نذورات نیز در پایان مراسم و به صورت بسته بندی 
انجام شد. همچنین ســتاد کرونا ورزشــگاه ها و مدارس را موظف کرده بود که 
فضاهای باز خود را در اختیار هیأت ها قرار دهند. در اصفهان معموال تجمع عزاداران 
در محل هایی مانند گلستان شهدا، مسجدجامع، مجموعه یادگاران امام)ره( در 
فضای باز دانشگاه، گذر چهارباغ و هیأت عاشوراییان صورت می گیرد. همچنین 
امامزاده شاه کرم و امامزاده های دیگر سطح شهر به دلیل داشتن فضای باز، برای 
عزاداری مورد اســتفاده قرار گرفت. امســال همچنین برخی آیین های سنتی 
عزاداری در نقاط مختلف استان و با رعایت نسبی پروتکل های بهداشتی برگزار شد 
که مراسم سنتی »دسته شال زن« )شال گردن( و »خیمه سوزان« در محله های 

»بافران« و »محمدیه« شهرســتان نایین و مراسم سنتی »کتل« 
)تشییع نمادین حضرت علی اصغر)ع( در روز عاشورا( 

در شهر نوش آباد از توابع آران و بیدگل 
در شمال اصفهان، ازآن 

جمله است.

لرستان

وزارت کشور دستورالعملی ابالغ کرده تا شهروندان ضمن بهره مندی از برکات 
ماه محرم، سالمتی شان نیز حفظ شود. براساس این دستورالعمل، عزاداری ها 
در شهرهای مختلف استان لرستان در فضای باز برگزار شد. این درحالی است 
که مســئوالن اســتان اعالم می کنند بازدیدهای به عمل آمــده از هیأت های 
عزاداری استان نشان می دهد در دهه نخســت محرم درصد باالیی از موازین و 
نکات بهداشتی ازسوی هیأت ها و عزاداران رعایت شده است. اگرچه برنامه های 
عزاداری دهه نخست محرم امسال در استان لرســتان در ۲هزارو ۵۰۰هیات 
مذهبی با شکوه خاصی برگزار شد، اما اجرای برخی آیین های سنتی عزاداری 
تحت تأثیر شرایط کرونایی حاکم براســتان، با برخی محدودیت ها انجام شد. 
»چهل منبر« و »گل مالی« ازجمله آیین های سوگواری محرم در دیار لرستان 
است که هرسال با سبک و آدابی ویژه برگزار می شد، اما امسال مانند دیگر آداب 

و سنن، دستخوش شرایط کرونایی شده بود.

قم

امسال مراســم عزاداری دهه نخست ماه محرم در قم با شــکوه ویژه ای برقرار 
بود، اما با توجه به قرمزبودن وضعیت همه گیری ویروس کرونا در استان، همه 
برنامه ها با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی برگزار  شــد و تمرکز نهادهای 
مسئول، تشکل های دینی و متولیان مراســم عزاداری بر ایجاد حسینیه های 
سیار، روباز و مجازی استوار شده  بود. همچنین امسال برای نخستین بار رادیو 
قم ۲ســاعت از برنامه های خود را در وعده های صبح و عصــر به روضه خوانی، 
سخنرانی و مداحی زنده اختصاص داد و با هماهنگی سازمان تبلیغات اسالمی 
استان، اتوبوس ها و تاکسی ها در ســاعت های پخش این برنامه، موج رادیویی 
خودروها را برای شهروندان باز می کردند. ضمن اینکه تعدادی خودروی سواری 
و وانت بار در محله های قم نوحه ها و مداحی های عزاداری را پخش می کردند. 
همچنین به شهرداری، اصناف و بازاریان هم تاکید شده بود که در سیاهپوش 
کردن فضای عمومی شهر جدی تر وارد شوند. همچنین عزاداری روزهای تاسوعا 
و عاشورای حسینی )ع( در حرم حضرت معصومه)س( برگزار شد و این درحالی 
بود که امسال حرکت دسته های عزاداری به سمت حرم مطهر با محدودیت های 

ویژه ای همراه شده بود.

مازندران

 برنامه های عزاداری دهه نخســت ماه محــرم در مازندران امســال نیز مانند 
سال گذشته با محدودیت های کرونایی برگزار شد، اما به دلیل همزمان شدن دهه 
نخست محرم با وخیم ترین روزهای کرونایی این استان، امسال سختگیری ها 
و محدودیت های بیشتری برای جلوگیری از افزایش سرعت شیوع کرونا لحاظ 
شده بود. سقف زمان درنظر گرفته شــده برای عزاداری ها ۲ساعت و در فضای 
باز بود. به جز مجالــس عزای محرم که با رعایــت پروتکل ها و درمدت محدود 
برگزار می شــدند، برپایی تجمع های مرتبط با محرم مانند دسته روی هیأت ها 
در شــهرها و روســتاها، پخت نذری، برپایی آیین های بومی ماه محرم مانند 
نخل گردانی، کرب زنی، علم بندان، تعزیه و منبرگردانی با محدودیت های ویژه ای 
همراه شده بود. البته امسال در قائمشهر به سنت هرسال، مراسم تشت گذاری 
به صورت محدود و بدون برپایی تجمع برگزار شد. همچنین فضای باز محوطه 
برخی مساجد و امامزاده ها و همچنین برخی سالن های ورزشی ازجمله سالن 
»سیدرسول حســینی« ســاری برای برپایی مجالس محدوده درنظر گرفته 

شده بود.

البرز

براساس اعالم اداره کل تبلیغات اسالمی البرز، برگزاری مراسم عزاداری محرم 
دراین استان به شرط رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، استفاده صددرصدی 
از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از مکان های باز با یک سوم 
ظرفیت برگزار شد. براساس اعالم مسئوالن استان، در دهه نخست محرم امسال 
اگر هیأت های مذهبی، حســینیه ها، هیات امنای مساجد و همچنین مداحان 
به اجرای این دستورالعمل ها توجه نمی کردند، در مرحله نخست تذکر کتبی 
گرفتند و درصورت تکرار تخلف، قطع ارائه خدمات عمومی،  یارانه ای و پشتیبانی 
تا پایان ماه صفر انجام می شــود. درصورت تکرار ایــن تخلف ها، مجوز به مدت 
۶ماه لغو و برای رســیدگی به تخلف، به مراجع قضایی معرفی می شوند. اینها 
درحالی است که اســتان البرز ۶اثر ناملموس ویژه آیین های عاشورایی شامل 
تعزیه برغان، مراسم آماده سازی حسینیه اعظم برغان برای محرم، مراسم نذر 
ریشه دراین روستا، مراسم عاشورای قدیم در روستای »مهران« طالقان، مراسم 
سینه زنی در روستای »گلینک« طالقان و مراسم آش حلیم ۲۸صفر در شهرکرج 

دارد که به ثبت ملی نیز رسیده است.

یزد

براساس اعالم سازمان تبلیغات اســالمی یزد، امسال عزاداری دهه نخست ماه 
محرم با رعایت نکات و شیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی ازسوی 
مردم، هیأت ها و تشــکل های مذهبی در فضای باز تکایا و مساجد برگزار شد، 
اما برخی محافل و مجالس مانند روضه خوانی هــای خانگی که امکان رعایت 
پروتکل های بهداشتی را نداشتند، ازجمله خانه امام حسینی)ع( یزد، که یکی از 
بزرگ ترین محافل حسینی در بافت تاریخی یزد به شمار می رود، امسال میزبان 
عزاداران حسینی نبود. همچنین امسال در کنار برپایی مجالس و محافل عزاداری 
امام  حسین)ع(، بر انجام امور فرهنگی - تبلیغی و کمک رسانی به نیازمندان و 
قشرهای آسیب دیده و متأثر از همه گیری ویروس کرونا در استان تأکید ویژه ای 
شده است. دراین میان باید اشــاره کرد که »نخل برداری« یکی از قدیمی ترین 
آیین های عزاداری مردم استان یزد در دهه نخست محرم است که در ۲سال اخیر 

به دلیل همه گیری ویروس کرونا عموما برگزار نمی شود.

گلستان 

بــا وجــود مهار نشــدن 
پیک پنجــم همه گیری 
ویروس کرونا در گلستان 
و وضعیــت وخیــم در 
همــه شهرســتان ها و در 
روســتایی  بخش هــای 

و شــهری، اما مســئوالن 
تاکید می کنند پروتکل های 

بهداشــتی در برگزاری مراسم 
محرم رعایت دراین استان رعایت 

شده اســت. بررســی های میدانــی 
خبرنگارهمشــهری هــم نشــان می دهد 

مراسم عزاداری روزهای تاســوعا و عاشورای حسینی 
در شهرگرگان با رعایت نسبی پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
برگزار شده است. برهمین اساس هم بود که مراسم »سیاه پوشان« و استقبال از 
محرم الحرام در امامزاده عبداهلل)ع( شهرگرگان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار شــد. همچنین در دهه نخست محرم مراســم عزاداری هیأت ها و تکایا 
به ویژه در شــهرگرگان در میدانگاه ها و فضاهای بازشــهر برگزار شد. امسال 
برنامه های فضاسازی محرم و توجه به سیاه پوشی میدان ها و معابر اصلی شهر 
و برنامه های دیگر نیز نسبت به سال گذشته تقویت شده بود تا گرگان به صورت 

ویژه ای به عنوان شهر عزادارحسینی)ع( دیده شود. 

آذربایجانشرقی

آیین های سوگواری محرم در آذربایجان شرقی در شهرهای مختلف این استان از 
نخستین روز ماه محرم، با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد و بررسی های 
میدانی خبرنگارهمشهری نشان می دهد هیأت های عزاداری برگزاری مراسم 
خود را به فضای باز منتقل کردند تا پروتکل های بهداشــتی با دقت بیشــتری 
رعایت شود. اینها درحالی است که در تبریز و مراغه شکوه عزاداری محرم با رسوم 
چندصد ساله همراه است. از قدیم االیام دسته های عزاداری در بازار سرپوشیده 
تبریز برگزار می شــد و صدها هزارنفر درآن شــرکت می کردند. این مراســم 
سال گذشته به دلیل همه گیری ویروس کرونا برگزار نشد، اما امسال مراسمی که 
از ۷تا ۱۲محرم برگزار می شود، به دلیل شیوع سویه دلتای کرونا، به محوطه های 
باز بازار منتقل شد. در مراغه این مراسم همه ساله در فضای باز برگزار می شود و 
جمعیت زیادی در مراسم تاسوعا و عاشورا حضور می یابند. امسال هم این مراسم 
با رعایت پروتکل های بهداشتی ازجمله زدن ماسک و ضدعفونی مستمر محل 

برگزاری مراسم و همچنین پرهیز از پخش نذورات فله ای، برگزار شد.

اردبیل

مراسم تشت گذاری از آیین های عاشورایی اردبیل است و مردم با این مراسم به 
استقبال عزاداری ماه محرم می روند، اما این مراسم امسال به دلیل بحرانی بودن 
شــرایط همه گیری ویروس کرونا، به صورت محدود و نمادین در مسجدجامع 
اردبیل برگزار شد. دســته گردانی ها و عزاداری  دسته های نیز امسال به صورت 
گسترده برگزار نشــد. برهمین  اساس در دهه نخســت محرم امسال بسیاری 
از آیین های عزاداری در فضای باز برگزار شــد. همچنین امســال براســاس 
دستوالعمل ها، برپایی ایستگاه های صلواتی توزیع غذا و نوشیدنی محدود شده 
بود و به جای آن، توزیع ماسک انجام می شد تا ضمن فرهنگ سازی، ایمن سازی 

جامعه نیز انجام شود. 

سمنان

با توجه به همه گیری ویروس کرونا، در دهه نخســت محرم امســال برگزاری 
بسیاری از آیین های محرم درسمنان مانند علم گردانی، نخل گردانی، یا عباس 
یا عباس)ع(، طوق بندان و شام غریبان و اطعام فقرا و عزاداران با محدودیت های 
بسیاری همراه شد. با این حال با توجه به برگزاری نمایشی برخی آیین ها مانند 
حرکت شترها با کجاوه و میســر بودن رعایت پروتکل های بهداشتی در اجرای 
آنها، درصورت لحاظ کردن شیوه نامه های ابالغ شده، امکان برپایی بخشی از این 
آیین ها وجود داشت. همچنین با توجه به شرایط ویژه کرونایی، حضور عزاداران 

در فضای باز، به مدت ۲ساعت و با یک سوم ظرفیت انجام شد. 

سیستانوبلوچستان

عزاداری دهه نخست محرم امســال، مانند سایر مناسبت های چندماه اخیر، با 
رعایت پروتکل های بهداشتی در سیستان وبلوچستان برگزار شد. براساس اعالم 
سازمان تبلیغات اسالمی استان، امســال ایستگاه های صلواتی محرم به محلی 
برای توزیع ماسک و مواد ضدعفونی درقالب ایستگاه های سالمت تبدیل شدند. 
در زمینه برگزاری جلسه های عزاداری نیز به شرط رعایت پروتکل های بهداشتی، 
مانعی وجود نداشت. البته بیشتر هیأت ها نیز شیوه نامه های بهداشتی ابالغ شده 
را رعایت کردند تا امسال مراســم عزاداری دهه نخست محرم پرشور تر برگزار 
شود. مراسم سیاه پوشی، مشعل گردانی، علم گردانی، گلدسته و تابوت گردانی، 
سقایی، شووی یا شبیه خوانی، چاووشی، محتشم خوانی، سینه زنی و دورخوانی، 
زنجیرزنی، نوحه بحرطویل، نوحه جوش پاوکا، نوحه شنســتکا، روضه خوانی 
زنان و نــذورات مختلف پخت حلیم و شــله زرد ازجملــه آیین های محرم در 
سیستان وبلوچستان محسوب می شود که امسال برگزاری آنها بسیار محدود شده 
بود. امتناع مردم سیستان وبلوچستان از پخت غذا در 3روز قبل از واقعه عاشورا، 
پشت بام رفتن ریش سفیدان و تالوت قرآن و ذکر دعا و برگزاری مجالس روضه و 
عزاداری در منازل ازجمله آداب خاص مردم استان در ماه محرم به شمار می رود.
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  وضعیت نامناسب فاضالب »کیانشهر« اهواز 
فاضالب منطقه »کیانشــهر« اهواز در اســتان خوزستان در تابســتان هم در سطح کوچه 
و خیابان ها جاری اســت و متاسفانه مســئوالن مربوط پاســخگوی این وضعیت نامناسب 
به وجود آمده نیستند. ظاهراً در خوزستان تا مشــکلی به بحران تبدیل نشود ، مسئوالن پای 
کار نمی آیند. اگــر دراین فصل به وضعیت فاضالب این منطقه رســیدگی نشــود، قطعا در 
 فصل های بارندگی تبدیل به یک بحران می شــود. نباید اجــازه داد چنین وضعیتی به وجود

 آید.
عباس حردانی از اهواز

  از وام های بالعوض سیل زدگان خبری نیست
سیل اخیر در شهرستان کلیبر در اســتان آذربایجان شرقی خسارت های بسیاری وارد کرد و 
روستاییان زیادی بخش قابل توجهی از زندگی و کسب وکار و همچنین دام هایشان را از دست 
دادند. این درحالی است که باوجود وعده های داده شــده، هنوز برای پرداخت تسهیالتی که 
مسئوالن اعالم کرده  بودند، اقدام مشخصی انجام نشده است. در روزهای اخیر برخی مسئوالن 
دولتی به این شهرستان آمدند و قول دادند که به زودی وام های بالعوض به سیل زدگان پرداخت 
می شود، امیدوارم این کار هرچه زودتر به سرانجام برسد تا بتوانیم سروسامانی به وضع آشفته 

زندگی خود بدهیم.
جوادیان زاده از کلیبر در استان آذربایجان شرقی

صدای همشهری

التهاب در بازار سیمان گلستان 

 يكشنبه 31 مرداد 1400 
شماره 8294

میدان موانع، پیش روی زنان ورزشکار اصفهانی
یکی از موانع پیشرفت ورزش بانوان در استان اصفهان، مشکالت مالی و ضعف زیرساخت های 

موردنیاز در زمینه تمرینات و تجهیزات است

اصفهان در حوزه ورزش قهرمانی همواره 
از اســتان هایی به حســاب آمــده که 
حرف های زیادی برای گفتن در سطح 
کشــور و همچنیــن در عرصه هــای بین المللــی 
داشته است و به واقع نقش استان اصفهان در ورزش 
کشــور، راهبردی اســت، اما درایــن میان بخش 
قابل توجهی از افتخارات ورزش این استان مرهون 

تالش بانوان است.
این قشــر از جامعه با اســتفاده از حداقل امکانات 
موجود، توانسته اند بیشــترین افتخارها را در سطح 
ملی و بین المللی برای کشــورمان و البته اســتان 
اصفهان کسب کنند. این درحالی است که اصفهان 
یکی از  فقیرترین اســتان ها در زمینه برخورداری 
از ســرانه فضاهای ورزشی به حســاب می آید و در 
عرصه ورزش های تخصصی بانــوان به کمبودهای 
زیرســاختی قابل توجهی مواجه اســت. درچنین 
شــرایطی ورزش بانوان نیازمند پوشــش رسانه ای 
مناسب و فضاهای اختصاصی است تا بال و پر بگیرد 

و بیش از پیش برای کشورمان افتخارآفرینی کند.
 

تالش برای خروج از رکود
اصفهان یکی از استان هایی به حســاب می آید که 
بانوان آن از ورزش هم در بعد قهرمانی و هم در عرصه 
همگانی، اســتقبال می کنند، اما پس از همه گیری 
ویروس کرونــا چالش هایی دراین حــوزه به وجود 
آمده که غلبه بر آنهــا نیازمند حمایت بیش از پیش 

مسئوالن و انجام برنامه ریزی های مدون است.
 معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان اصفهان 
در گفت وگو با خبرنگارهمشهری، به چالش هایی که 
همه گیری ویروس کرونا برای ورزش بانوان استان 
به وجود آورده است اشاره می کند و می گوید: دراین 
زمینه برنامه هایی تدوین شده تا بتوانیم فعالیت های 
خود را با وجود همه گیری ویــروس کرونا، با قوت 

بیشتری ادامه دهیم.
»نرگس قدوسی« می افزاید: این فعالیت ها در قالب 
برنامه های مجازی، برگــزاری وبینارها و همچنین 
توسعه ورزش محله ها و ورزش در فضای باز با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی تعریف شده اســت. تالش 
کرده ایم که در شــرایط کنونی ورزش بانوان دچار 
رکود نشــود که تاحدودی دراین زمینه موفق هم 
بوده ایم و ورزش در خانه هــا و همچنین فضای باز 

بیش از پیش رواج یافت.
وی ادامه می دهد: طرح های تعریف شــده ازسوی 
وزارتخانه ورزش و جوانان نیــز با پیگیری و نظارت 
ویژه، انجام شده است تا هم پروتکل های بهداشتی 
رعایت شــود و هم کیفیت اجرای طرح ها مطلوب 

باشد.

سندی برای ورزش زنان
 اینها درحالی است که سند راهبردی اداره ورزش و 
جوانان استان اصفهان نیز تدوین و رونمایی شده و 
به مرحله اجرایی هم رسیده است؛ سندی که درآن 
بخش مربوط به بانوان نیز وجود دارد. معاون ورزش 
بانوان اداره کل ورزش و جوانان اصفهان با اشاره به این 
سند، می گوید: برای حمایت از قهرمانان، کمیته ها 
و کارگروه هایی تشــکیل شــد ازجمله »کارگروه 
حمایت از ستارگان و نخبگان«، »کارگروه اقتصاد« و 
»کارگروه فضای مجازی« که بیش از سایر کارگروه ها 

روی قهرمانان متمرکز شدند.
قدوســی می افزاید: ایــن رصد به صــورت ماهانه 
انجــام می شــد و هرچه که بــه زمان مســابقات 
نزدیک می شدیم، رصدها بیشــتر هم می شد. این 
درحالی اســت که همزمان بــا برنامه های تمرینی، 
برنامه های روان شناسی ورزشــکاران نیز پیگیری 

می شد.

مشکل جذب حامیان مالی
 وی ادامــه می دهــد: در کارگــروه حمایــت از 
ستارگان و نخبگان، باشــگاه ها، شرکت ها و فعاالن 

بخش خصوصی به کمک فراخوانده شدند تا حمایت 
آنان برای ورزشکاران زن جلب شود، چراکه تأمین 
هزینه های باالی تجهیزات و تمرینات ورزشکاران، با 

بودجه محدود دولتی امکان پذیر نیست.
همچنین به گفته معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش 
و جوانان اصفهان، از سامانه »اســپورت1400« و 
»اصفهان فعال« نیز رونمایی شد تا هر زن ورزشکار 
بتواند بــا بهره گیــری از فضای مجــازی، خبرنگار 
خود باشــد و فعالیت های ورزشــی اش را با رعایت 
پروتکل های فرهنگی، در سامانه قرار دهد و امکان 
شناساندن رشته و فعالیت های خود را داشته باشد 
و به دنبال آن، بتواند حامیان مالی شــخصی را نیز 

جذب کند.
 قدوسی تصریح می کند: با توجه به اولویت بندی که 
برای رشته های المپیک داشتیم، توانستیم حامیان 
مالی را جذب کنیم. برخی ورزشکاران رشته قایقرانی 
و دوومیدانی نیز ازســوی حامیان مالی شــخصی 
حمایت می شوند. سپاهان، ذوب آهن و پارسا یدک، 
باشگاه هایی هستند که درحال حاضر ورزشکاران ما 

را مورد حمایت قرار می دهند.
وی تصریــح می کند: با این وجود اینکه نســبت به 
گذشــته، موفقیت ها در عرصه جذب حامیان مالی 
بیشتر شده اســت، اما هنوز جای کار زیادی دراین 
زمینه وجــود دارد و به حمایت های بیشــتری نیاز 

داریم.

موانعی در مسیر ورزش زنان استان
دراین میان یکی از موانع مهم پیشرفت ورزش بانوان 
در استان، مشــکالت مالی - اعتباری و هزینه های 
سنگینی است که در زمینه تمرینات و تجهیزات این 
ورزشکاران وجود دارد. معاون ورزش بانوان اداره کل 
ورزش و جوانان اصفهان به چالش های به وجود آمده 
برای هیأت های ورزشی پس از همه گیری ویروس 
کرونا اشــاره می کند و می گوید: هیأت های ورزشی 
با توجه به تعطیلی های مکرر باشــگاه ها و فضاهای 
ورزشی، از عهده پرداخت کمک هزینه ها و حمایت 

از ورزشکاران برنمی آیند.
قدوسی ادامه می دهد: مشکل دیگر که ویژه ورزش 
بانوان است، ضعف های موجود در پخش رسانه ای 
برخی مسابقات اســت که هنوز با مشکالتی دراین 
عرصه مواجهیم و زمینه ساز بی رغبتی حامیان مالی 
برای فعالیت در ورزش بانوان شده اســت. پوشش 
تصویری مسابقات و رویدادهای مختلف ورزش زنان 
تاثیر به سزایی در گسترش فرهنگ ورزش درمیان 
این قشر دارد و سبب ترغیب بیشتر فعاالن اقتصادی 
و بخش خصوصی برای تیمداری و حضور فراگیرتر 

در عرصه ورزش بانوان می شود. 
وی عنوان می کند: در ورزش قهرمانی تا زمانی که 
توانمندی های زنان ورزشــکار به افکارعمومی ارائه 
نشود، گویی موفقیتی هم حاصل نشده و این آفتی 

برای ورزش زنان به حساب می آید.
قدوســی اظهار می کند: پس از همه گیری ویروس 
کرونا در بســیاری از موارد مجبوریم باشــگاه ها را 
تعطیل کنیم. حتی در حوزه تمرینات قهرمانی هم 
باید باشگاه ها را تعطیل کنیم. با وجود اینکه مقاومت 
زیادی انجام شد که باشگاه ها برای تمرینات قهرمانی 
فعالیت کنند، امــا به هرحال در بســیاری از موارد 
باشــگاه ها تعطیل شــد و با توجه به اینکه زنان در 
فضاهای دیگر فعالیت برایشان چندان مقدور نبود، 
این موضوع زمینه ساز افت ورزشکاران زن شده است.

وی ادامه می دهد: مشکل دیگری که ورزشکاران زن 
اصفهانی دراین زمینه داشتند، آلودگی هوا بود. در 

شــرایطی که در رنگ بندی کرونایی استان به رنگ 
زرد هم درمی آمد و بیماری کنترل می شد، معضل 
آلودگی هوا وجود داشت که سبب بروز تعطیلی هایی 

بیش از کرونا شد.

شانس هایی که از دست رفت
معــاون ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانــان 
اصفهــان همچنیــن می گوید: شــانس حضور در 
المپیک و پارا المپیک توکیو ازسوی زنان اصفهانی 
۷نفر بود که همه گیــری ویروس کرونــا، 3نفر از 
ورزشــکاران را درگیر خود کرد. یک نفر دیگر هم 
دچار آسیب دیدگی شــد. به این ترتیب 4شانس 

سهمیه از دست رفت. 
قدوسی می افزاید: یکی از ورزشکاران قایقرانی نیز 
به دلیل مشــکالتی که در اعزام او برای ثبت رکورد 
و امتیازگیــری به وجود آمد حذف شــد. درنهایت 
ورزشکاران ما نتوانستند سهمیه هایی را که انتظار 
می رفت و بــرای آن تالش کرده بودند، به دســت 
آورند و فقط »فرزانه فصیحی« موفق شد در رشته 
دوومیدانی رقابت های المپیــک توکیو حضور پیدا 
کند که البته خوش درخشید و همه نگاه ها را به سوی 

خود جلب کرد.
وی تأکید می کند: زنــان ورزشــکار اصفهانی در 
بسیاری از رشــته ها حرف های زیادی برای گفتن 
دارند. به عنوان مثال در بازی های قهرمانی بسکتبال 

ماه مبارک رمضان که به میزبانی سپاهان برگزار شد، 
بچه های ما قهرمان شدند. ورزشکاران زن اصفهانی 
همچنین تاکنون در مسابقات آسیایی و جهانی در 
رشته های ووشو، دوومیدانی و تکواندو توانسته اند 

مقام های خوبی کسب کنند.

کمبود زیرساخت ها 
معــاون ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانــان 
اصفهان همچنین می گوید: با شهرداری، اداره کل 
آمــوزش و پــرورش و نیــروی مقاومت بســیج 
تفاهم نامه هایی امضا شــده تا از فضاهــای آنها نیز 
در تکمیل فضاهای ورزشــی موردنیاز زنان استان 
استفاده شود. ورزشکاران زن باید با شرایط موجود 
سازگار شوند، چون درسال های اخیر ساخت وسازها 
و اجرای طرح های عمرانی دراین عرصه با محدودیت 

و کمبود اعتبار مواجه شده است.
قدوســی می افزاید: تا پایان ســال1398 بیش از 
۲94هزار ورزشکار سازمان یافته در استان اصفهان 
شناســایی شــدند که حدود نیمی از آنان را بانوان 
تشکیل می دهند و بخشــی از 3هزارو ۷00باشگاه 

ورزشی موجود دراین استان مربوط به آنان است.
وی اضافه می کند: باوجود رشد روزافزون امکانات 
ورزش بانوان در سال های اخیر، همچنان با کمبود 
قابل توجه زیرســاخت های ورزشــی دراین عرصه 
مواجه هستیم. رشد ورزش قهرمانی بانوان نیازمند 

توجه بیشتر، خودباوری و جامعه باوری است.

حسنیه سادات مهدوی
خبرنگار
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چند ماهی می شــود که به دنبــال بروز 
مشــکالت در تولید ســیمان ناشــی از 
ضعف ها موجود در زمینه تأمین برق در 
استان گلستان، کارخانه ســیمان پیوند این استان به 
تعطیلی کشیده شد و بعد از این تعطیلی و همزمانی آن 
با تعطیلی تعدادی از کارخانه های تولید سیمان کشور، 
بازار ســیمان اســتان هم با تنش هایی در بــازار این 

محصول مواجه شد.
 کمبود سیمان تولیدی در کشــور، سبب ایجاد موج 
ناگهانی افزایش قیمت ها در بازار این محصول شــد؛ 
موضوعی که انتقادها و البتــه واکنش های زیادی نیز 
ازسوی مردم و مسئوالن به همراه داشت، چراکه گرانی 
افسارگسیخته در قیمت سیمان بسیاری از حوزه های 
عمرانی و ساخت وســازها را با مشکل مواجه می کند. 
اکنون اما مسئوالن استان اعالم می کنند با ازسرگیری 
فعالیت خط تولید کارخانه سیمان گلستان، به زودی 
شــاهد برقراری آرامش در بازار این محصول خواهیم 

بود.

نوسان های پی در پی
درچند ماه اخیر این نخســتین تنش در بازار سیمان 
استان گلستان نبود؛ پس از نوروزی که گذشت، کمبود 
سیمان در گلســتان، قیمت هرکیسه ۵0کیلویی این 
محصول را دراین استان به حدود 100هزارتومان هم 
رساند. همان زمان کشف چند انبار احتکار، به ویژه انبار 

1۵0تنی سیمان در گالیکش، تعادل را به بازار استان 
بازگرداند و سبب شد التهاب موجود دراین حوزه، البته 
به صورت موقتی، فروکش کند و بازار کمی آرام بگیرد.

اکنون نیز کمبود این مصالح ساختمانی حیاتی برای 
صنعت ساختمان، قیمت هر کیسه سیمان را در استان 
به باالی 1۲0هزارتومان و در برخی نقاط اســتان، در 
مقاطعی حتی به باالی 1۵0 تا ۲00هــزار تومان نیز 
رساند. اگرچه به گفته مدیران اداره کل صنعت، معدن 
و تجارت استان، این مشکل به دلیل کاهش قابل توجه 
حجم تولیدی سیمان استان، ناشی از تعطیلی اجباری 
کارخانه ســیمان پیوند ایجاد شده است، اما همچنان 
احتمال احتکار این کاال نیز بسیار زیاد است و در چنین 
شــرایطی، هیچ واحد صنفی هم اجازه گران فروشی 
ندارد و عرضه ســیمان با قیمتی بیش از نرخ مصوب، 

تخلف آشکار است.

برخورد قاطع با محتکران
معــاون بازرســی، نظــارت و حمایــت از حقــوق 
مصرف کنندگان ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
گلســتان دراین باره به خبرنگارهمشهری می گوید: 
با گران فروشــی و احتکار واحدهــای توزیع و فروش 
ســیمان برخورد قانونی می شــود و اجازه نمی دهیم 
برخی تخلف ها، بازار این محصول را دچار اختالل کند.

»علی اصغر اصغری« می افزاید: سازمان  صنعت، معدن و 
تجارت استان گلستان نسبت به نظارت جدی بر فعالیت 
عامالن توزیع سیمان اقدام کرده است و متخلفان برای 
ابطال عاملیت فروش و قطع تحویل سیمان به سازمان 

حمایت و انجمن مربوطه معرفی خواهند شد.

وی ادامــه می دهد: ســیمان مشــمول فرایند اعالم 
موجودی و الزام به ثبت در سامانه جامع انبار ازسوی 
همه واحدای تولیدی، توزیعی و خریداران عمده است 
که معموال انبوه سازان هســتند. این بنگاه ها باید همه 
اقدام های انجام شــده طی فرایند تولید، توزیع و انبار 

انواع سیمان را از طریق سامانه جامع انبار ثبت کنند.

شفاف سازی زنجیره گردش کاال
اصغری عنــوان می کند: در راســتای تکالیف قانونی 
مندرج در بند »ث« ماده6 قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز و آیین نامه اجرایی  مواد ۵ و 6 این قانون مبنی بر 
ایجاد بستر شفاف سازی زنجیره گردش کاال و براساس 
»بند10 تبصره4 مــاده18« قانون مبــارزه با قاچاق 
کاال و ارز مصوب بهمن ماه139۵ هیأت وزیران، همه 
واحدهای صنعتی دارای انبار باید نسبت به شناسه دار 
کردن انبار و مراکز نگهداری کاال و ثبت مشــخصات 
مالک کاال، نوع و میزان کاالی ورودی و خروجی اقدام 

کنند.
وی اظهار می کند: با توجه به اینکه سیمان در فهرست 
کاالهای اساسی قرار دارد و مشمول اعالم موجودی در 
سامانه جامع انبارها می شود، اگر تاکنون همه واحدای 
تولیدی، توزیعی و خریداران عمده نسبت به ثبت نام 
در سامانه جامع انبارها اقدام نکرده اند، درسریع ترین 
زمان، برای ثبت کدپســتی واحد توزیعــی خود در 
سامانه جامع اقدام و برای تأیید نهایی اطالعات به اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان های  استان گلستان 
 مراجعه و موجودی کاالهای خود را دراین سامانه ثبت

 کنند.

بازار به زودی به تعادل می رسد
معاون بازرســی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان می افزاید: 
درصورت اعالم نکردن موجودی و به ثبت نرســیدن 
حواله کاالهای موجود، موجودی واحد مشمول موضوع 
»احتکار« تلقی شــده و براســاس ضوابط و مقررات، 

برخورد قانونی انجام خواهد شد.
 با وجود این، انبوه ســازان گلســتان در تماس مکرر با 
همشــهری، از کمبود و گاهی نبود سیمان و همچنین 
روند رو به رشد قیمت ســیمان، ابزار نگرانی می کنند 
و معتقدنــد که خســارت ناشــی از دیرکــرد تحویل 
ساختمان ها در کنار گرانی ها و به ویژه دراین دوره رکود، 
صنعت ساختمان استان را با مشکالت متعددی روبه رو 
می کند که حتی صنف ساختمان سازان هم ازپس آن بر 
نمی آیند. حاال اما سازمان صمت گلستان اعالم می کند 
که با آغاز فعالیت دوباره خط تولید ســیمان گلستان، 
بازار این محصول دراستان به زودی به تعادل می رسد. 
اصغری دراین باره می گوید: شــرکت ســیمان پیوند 
گلستان در راستای تعهدهای اجتماعی خود، مبنی بر 
تأمین سیمان موردنیاز مصرف کنندگان استان گلستان، 
تشکیل پرونده و خرید مستقیم از کارخانه را همزمان با 
واحد فروش در نمایندگی های خود در شهرهای گرگان، 
گنبد و آزادشهر آغاز کرده است که می تواند گام موثری 
در کاهش التهاب بازار و همچنین کنترل قیمت ها باشد. 
وی اضافه می کند: بنابراین همه دارندگان پروانه های 
معتبر احداث طرح هــای ســاختمانی، می توانند به 
نمایندگی های این کارخانه مراجعه و نیازهای خود را 

دراین حوزه برآورده کنند.

مسئوالن استان وعده می دهند که با آغاز فعالیت دوباره خط تولید سیمان گلستان، بازار این محصول به زودی به تعادل می رسد
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