
روزداغ 
بهارستان 

 به نام صلح
 به كام جنگ

نقشه سقوط كابل 

فغان در افغانستان

پناهجویان افغان کجای   
جهان آرام خواهند گرفت؟

در دومين روز بررسي رأي اعتماد 
به كابينه سيزدهم، مخالفت ها و 
موافقت ها درباره  وزراي اطالعات 

و امورخارجه خبرساز شد

بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي 
كابينه سيزدهمين دولت در مجلس 
ادامــه دارد. نماينــدگان به ترتيب 
حروف الفبا برنامه هاي افراد معرفي 
شــده را مرور مي كنند و موافقان و 
مخالفان نظرات درباره لزوم اعتماد يا 
عدم اعتماد به آنها سخن مي گويند. 
ديروز در بهارســتان نوبت به وزراي 
پيشــنهادي ارتباطــات، اطالعات، 
اقتصــاد ، امور خارجه و بهداشــت 
و درمان  رســيد؛ 5وزيري كه نظر 
كميســيون هاي تخصصي مرتبط 
درباره آنهــا مثبت بود اما جلســه 
بررســي صالحيت شــان در ميان 
نطق هاي نمايندگان خبرســاز شد. 

صفحه2 را بخوانيد.

پرونده اي درباره تحوالت افغانستان

تمام تحركات و پيشروي هاي طالبان 
پس از رسمي شدن خبر خروج 
نيروهاي آمريكا از افغانستان 

با چند نفر از افغانستانی های مقيم ايران 
درباره تحوالت اخير در كشورشان 

صحبت كرديم

انتظار می رود ده ها هزار آواره افغان 
به زودی اين كشور را به اميد زندگی 
بهتر ترک كنند، اما به آنها در همه 
كشورها خير مقدم گفته نمی شود

گفتارهايي از
 محمدكاظم كاظمي، 

پيرمحمد مالزهی، حسن اسفنديار، 
رضا يگانه شكيب و...

بورس پربازده ترين بازار مرداد

 ذره بين شورا  روي فرهنگ شهر 

بازارسرمايه  بعد از يک سال با 15/5درصد بازده از ساير بازارها پيشی گرفت

طبق  آمارها ســهامداران در مرداد ماه امسال به طور ميانگين 15.5درصد ســود كرده اند كه اين ميزان سود بيشتر از بازده ساير 
بازارهاست. به گزارش همشهري، روند نزولي بورس كه از مرداد  ماه پارسال شروع شده بود، از تير ماه امسال همزمان با مشخص شدن 

نتايج سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري متوقف شد. صفحه4 را بخوانيد.

 انتقاد اعضاي شوراي شهر تهران به گزارش عملكرد معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري
 طي 4سال گذشته

يادداشت
حسين كرمان پور ؛ مدير سابق روابط عمومي سازمان نظام پزشكي

امروز دومين سالي اســت كه روز پزشک، مصادف با 
بحران كروناست. در يک ســال و نيم گذشته، نه فقط 
پزشكان كه ساير نيروهاي درمان ازجمله پرستاران، 
بيشترين فشار ناشــي از شيوع كرونا را تحمل كرده اند و هميشــه آنها را با جايگاه 
رزمنده ها در دوران جنگ مقايســه مي كنند، اما حاال شــرايط به گونه اي شده كه 
ديگر نمي توان اين دوره را با دوران جنگ مقايســه كرد. در آن دوره، افراد، به دور 
از خانواده در ميدان نبرد بودند و حاال افراد، به ويژه كادر درمان، نه تنها خودشــان 
درگير كرونا هستند، بلكه خانواده هايشــان هم همپاي آنها در معرض خطرند. در 
جنگ، افراد براساس ايدئولوژي و اعتقاداتشان در ميدان نبرد قدم مي گذاشتند، اما 
حاال شرايط كمي متفاوت شده است. نمي توان انكار كرد كه بخش زيادي از فعاليت 
كادر درمان، از روي ازخودگذشتگي  و فداكاري شان است. جنس كار كادر درمان، 
انساني است. آنها هر روز با تعداد زيادي از افراد دردكشــيده و بيمار در ارتباطند؛ 
بنابراين، بار عاطفي كارشان بسيار باالســت و آسيب هاي زيادي برايشان رقم زده 
است. اگر نيروهاي درمان، تاكنون در اين شرايط دوام آورده اند به دليل همان مرام 
و از خودگذشتگي شــان بوده اســت؛ درحالي كه هر روز به تعداد بيماران افزوده و 
شرايط بحراني تر مي شود. شــرايط به گونه اي شــده كه منبع انرژي اين افراد در 
حال تخليه شدن است، اگر متوجه مي شــدند بيرون از مراكز درماني، براي رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي اراده اي جدي وجود دارد و با متخلفان برخورد مي شود، قطعا 
منبع انرژي شان دوباره پر مي شد، اما آنچه شاهد هستيم، نبود حمايت است. حتي 
اگر هم مي گويند كه مسئوالن از اين گروه حمايت مي كنند، اين حمايت ها و به فكر 
بودن ها  براي كادر درمان ملموس نيست. در دوران دفاع مقدس، وقتي رزمنده اي به 
ميدان نبرد مي رفت، مي دانست درصورت شهيد شدن، بنيادي، مركزي يا سازماني 
از خانواده اش حمايت مي كند. خيالش راحت بود كه اگر نباشد، اعضاي خانواده اش 
تنها نمي مانند. اما حاال نيروهاي كادر درمان چنين آرامشي ندارند. آنها اگر خودشان 
مبتال شوند، بيماري را به درون خانواده مي برند و اگر كسي در اين ميان جانش را 
از دست بدهد، آنها خودشان را مقصر مي دانند. با اينكه فشار زيادي روي اين گروه 
است، اما حمايتي از آنها نمي شــود؛ درحالي كه مهم ترين حمايت براي اين گروه، 
رعايت پروتكل ها و دستورالعمل هايي است كه نقض آنها، منجر به باال رفتن ميزان 
مراجعه به مراكز درماني مي شود. در 18 ماه گذشته شاهد بودم كه بسياري از افراد 
پروتكل ها را شكســتند و به خواهش و تمناي كادر درمان از وزير بهداشت گرفته 
تا پايين ترين ســطح بخش درمان، توجهي نكردند. بسياري از مراسم و تجمع ها با 
عبارت هاي فريب دهنده، »با رعايت پروتكل هاي بهداشتي« برگزار و خيلي ها مبتال 
شدند. سؤال اينجاست كه از چه كسي مي توان شــكايت كرد؟ چرا تاكنون قانوني 
تصويب نشده كه با هنجارشكنان در قالب برگزاري مراسم و تجمعات، برخورد قانوني 
 شود؟ اگر فردي در تاالر عروسي مبتال شد و جان باخت، آيا مي توان از مالک تاالر 
شكايت كرد؟ پزشكي قانوني چه كسي را بايد احضار كند؟ ما در اين زمينه قانوني 
نداريم. ما به عنوان كادر درمان هيچ وقت در اين زمينه حمايتي احساس نكرديم؛ 
نه از سوي صدا و سيما و نه در شبكه هاي اجتماعي. اخيرا ستاد ملي مقابله با كرونا، 
خيابانگردي را ممنوع كرده، امــا آيا اين اتفاق افتاد؟ خيــر. آنها چيزي را مصوب 
مي كنند كه اجرا نمي شود. اينها چيزي جز سوء مديريت نيست و تنها اين تفكر را 
القا مي كند كه فقط مي خواهند چيزي را مصــوب كنند، اما دريغ از اجرا و نظارت. 
اوايل شيوع كرونا، يكي از مسئوالن وزارت بهداشت تأكيد كرد كه قرنطينه كامل، 
مربوط به دوران قرون وسطي است؛ درحالي كه همين سياست از سوي كشورهاي 

توسعه يافته اجرا شد و توانستند تا ميزان زيادي شيوع كرونا را 
مديريت كنند. زماني كه كادر درمان مي بيند به طور يكپارچه، 

با اجراي پروتكل ها از آنها حمايت مي شــود، احساس خوبي به آنها دست مي دهد. 
در ايران اما اين اتفاق نيفتاد، براي پرستاران و پزشكان، ديگر نفسي نمانده است.

 با سختگيري در اجراي پروتكل ها
از كادر درمان حمايت شود

نگاه
مجيد صفاری نيا ؛رئيس انجمن روان شناسی اجتماعی ايران

 50 هزار سال است ما با انسانی خردمند روبه رو هستيم. اين 
انسان بر اثر تكامل می تواند تفكر و تحليل كند، در حالي كه 
از حداقل استفاده از تفكر ارادی برخوردار است. او زماني از 
اين تفكر استفاده مي  كند كه با موقعيت و طرح واره جديدي 
مواجه  شود. مثال زماني كه آزموني پيش رو دارد يا بايد تصميمي بگيرد. اكنون هم انسان با 
تفكر غيرارادی و خودكار خود، با پديده ای به نام »پاندمی كرونا« مواجه شده است. تفكر 
خودكار همواره با خطاهاي زيادي همراه است. مثال ما مقوله اي به اسم »گذشته تلخ« در 
برابر »آينده طاليی« داريم؛ يعنی مدام به خود وعده می دهيم كه از فردا كار مهمی آغاز 
می كنيم، يا امسال حتما سال بهتری خواهد شد، به بيماری كرونا مبتال نمی شويم و ... 
بدون اينكه كار مثبتی برای آن انجام دهيم كه درواقع اين تفكر نوعی »خطای شناختی« 
به شمار می رود. خطای شناختی »توهم كنترل« اســت؛ يعنی مدام به خود اميدواری 
می دهيم و می گوييم به كرونا مبتال نمی شــويم، چون پروتكل ها را رعايت مي كنيم. در 
حالي كه اينها »تفكر خالف واقع« به شمار مي روند و اشتباهند. مشكل بزرگ بسياری از 
مسئوالن ما، از جمله وزير بهداشت، خوش بينی به آينده است؛ اينكه پيش بينی می كند 
پروژه ای را خيلی زود به ثمر می رساند، در حالی كه كار مفيدی برای آن انجام نمی دهد 
و ممكن است سال ها زمان ببرد. »خوش بينی به آينده«   باعث می شود كه فكر كنيم تا 
2ماه ديگر 50 ميليون واكســن توليد و آن را به تمام دنيا صادر مي كنيم، در صورتی كه  
عمال اين اتفاق نيفتاده است. در حال حاضر ما با جامعه ای رو به رو هستيم كه خطاهای 
شناختی مانند »توهم كنترل«  دارد؛ يعنی افراد  فكر می كنند ما مبتال نمی شويم، بدون 
اينكه تالشي داشته باشند. در چنين جامعه ای ما بايد با باالبردن سطح آگاهی های مردم، 
وضعيت موجود را كنترل كنيم؛ اقدامي كه بيشتر كشورهاي دنيا انجام مي دهند؛ يعنی ما 
بايد ابتدا جامعه را »طراحی« كنيم.  زماني كه كشور به خوبي طراحي شود، ديگر به كسی 
اجازه نمی دهد، در شــرايط پاندمی كرونا از خانه خارج شود، بدون ماسک در تجمعات 
شركت كند يا به سفرهاي غيرضروري برود.  در اين نوع طراحی، هم تشويق وجود دارد و 
هم تنبيه. تشويق می تواند تامين معيشت براي افرادي باشد كه قرنطينه را رعايت كرده اند 
و تنبيه براي آنها كه خارج از مقررات رفتار مي كنند. پرداخت پاداش به نيروهاي درمان، 
افزايش تعداد وســايل حمل و نقل  عمومی، اعمال محدوديت براي تردد با خودروهاي 
شخصي و ... در گرو  همان تشويق و تنبيه ها قرار مي گيرد. زماني كه مردم به دليل داشتن 
تفكر خودكار، خطاهاي شناختي زيادي مرتكب مي شــوند، بايد با استفاده از نيروهای 
متخصص، جامعه را به گونه ای طراحی كرد كه با افزايش سطح آگاهی ها، جامعه را براي 
مقابله با بحران آماده كرد. تنها هم نبايد از ابزارهاي تشويق و تنبيه استفاده كرد. در كنار 
اينها بايد با مشاركت دادن مردم، اعتماد عمومي جلب شود تا آنها براي رعايت پروتكل ها با 
دولت همدل شوند. البته به اينها بايد اين موضوع را هم اضافه كرد كه تاكنون چنين اتفاقي 
در مديريت كرونا در كشورمان رخ نداده اســت. ما تصميمات درستي نگرفته ايم و هيچ 
نهادي براي ايجاد وضعيت موجود خود را مسئول نمي داند. سازمان ها، ديگري را مقصر 
مي دانند به همين دليل مردم هم پشتيباني و حمايت الزم را ندارند و بي تفاوت مي شوند. 
از سوي ديگر، مشكالت معيشتي و اقتصادي هم به آنها فشار وارد كرده است. قرار گرفتن در 
چنين وضعيتي و همچنين بي اعتمادي، باعث شده تا راه هاي كنترل بيماري، موفقيت آميز 
طي نشود. به هر حال، نبود آگاهي و نداشتن قدرت تفكر حل مسئله، پايين بودن ميزان 
پذيرش و مديريت بحران، قطعا نتيجه خوبي به همراه ندارد. ما روانشناسان تأكيد مي كنيم 
كه با نصيحت نمي  توان از مردم انتظار داشت تا پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند. مردم 
ما دچار لجبازي  شده اند چرا كه با وجود اطالع از جزئيات پروتكل هاي بهداشتي، آنها را 
رعايت نمي كنند. آنها دچار نوعي درماندگي شده اند. نمي توان با نصيحت و شعار از آنها 
انتظار رعايت پروتكل ها را داشت. تنها راه براي جلب اعتماد مردم و بردن آنها به سمت 
رعايت موارد پيشگيري، باال بردن سطح »سواد سالمت« است؛ نه اينكه هر بار در رسانه ها 
يک نوع خرافه تبليغ شود يا مصرف يک داروی گياهی  خاص برای مقابله با بيماری توصيه 
شود. بايد به مردم پيام هاي منطقی و درست داده شود، نه وعده  براي رسيدن دارو و واكسن 

و خالي شدن تخت.

خطاي شناختي كرونا
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كركرهمشاغلممنوعه
بازاست

 باوجود ممنوعيت فعاليت 7گروه شغلی، در نخستين روز اين محدوديت ها
كركره هيچ يک از اين مشاغل پايين نبود

ركوردسياه؛ ديروز  هموطن ديگر را از دست داديم
 روايت آنهايي كه به خاطر نداشتن شناسنامه در سيستان وبلوچستان

در حسرت  زدن واكسن هستند
صفحه هاي 5، 10 و 12

صفحه هاي 13 تا 16 و 23

ايستاده در ميانه بال
 همشهري در روز پزشك، دلتنگي ها، رنج ها و تجربه  كادر درمان
در يك سال و نيم شيوع كرونا را روايت  مي كند
گفت و گو  با خانواده 3شهيد سالمت
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2   دوشنبه 1 شهریور 1400    شماره  8295 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

   ديپلماسي و ميدان؛ كليدواژه هاي بررسي صالحيت وزير امور خارجه
در نشست ديروز بهارستان وزير پيشنهادي امور خارجه در مجلس مخالف جدي نداشت 
اما تأكيد بر دو واژه ديپلماسي و ميدان در روند بررسي رأي اعتماد به او سبب شد مباحث 
حول عملكرد و برنامه ارائه شده امير عبداللهيان مورد توجه رسانه ها قرار گيرد.  در نوبت 
عصر جلسه علني ديروز مجلس ابتدا كميســيون امنيت ملي و سياست خارجي موافقت 
خود را با گزينه معرفي شده يعني حســين اميرعبداللهيان اعالم كرد. نكته اينجا بود كه 
در ادبيات موافقان و مخالفان اميرعبداللهيان موضوع عدم تقابل ديپلماســي سياسي و 
ديپلماسي مقاومت برجسته بود؛ موضوعي كه از زمان انتشار گفت وگوي محمدجواد ظريف، 
وزيرخارجه دولت دوازدهم مطرح شد. عباس زاده، سخنگوي كميسيون امنيت ملي در همين 
زمينه و در دفاع از وزير پيشنهادي گفت: »وي در كارنامه خود سابقه همكاري تنگاتنگ با 
شهيد عزيز سردار سليماني را دارد. برنامه هايي كه اميرعبداللهيان در كميسيون امنيت 
ملي مجلس ارائه كرد، تأكيد بر تالش براي تحقق سياست خارجي متوازن و فعال و هوشمند 
دارد.« حسن محمد ياري، نماينده رضوان شهر اما در مخالفت با اميرعبداللهيان گفت كه 
ابهاماتي در پرونده او وجود دارد. محمدياري ادامه داد: »آقاي اميرعبداللهيان بايد اعالم 
كند در قبال سياست هاي دوگانه دولت قبل مبني بر تفكيك و جدايي ديپلماسي سياسي 
از ديپلماســي مقاومت و تلقي آنها از ناتواني وزارت خارجه در حمايت و پرداخت هزينه 
مقاومت و بالطبع تحميل هزينه سنگين بر نظام و حتي جريانات انقالبي منطقه چه برنامه اي 
دارد و آيا از اقتدار و توانايي الزم در اين زمينه برخوردار است؟« محسن عليزاده، نماينده 
سپيدان اما در موافقت با وزير پيشنهادي گفت: »مايه مباهات مجلس است كه از خدمات 
چنين مديران تحول خواه، انقالبي، فعال و متخصصي برخوردار اســت و روحيه انقالبي و 
توجه وي به ديپلماســي عزتمندانه باعث تحولي صحيح در وضعيت موجود خواهد شد.«  
در ادامه حســين اميرعبداللهيان نيز دفاع از برنامه هاي خود را با اين سخنان آغاز كرد: 
»منطق عاشورا و پيام كربال نشان مي دهد ديپلماسي و ميدان 2بازوي محقق كننده منافع و 
امنيت ملي هستند.« او تأكيد كرد كه وزارت خارجه را به برجام گره نمي زند و گفت كه »همه 
تالش خود را براي بي اثر كردن به موازات تالش براي لغو تحريم ها به كار خواهيم بست و با 
مذاكره اي همراه خواهيم شد كه فرسايشي نباشد و تأمين كننده منافع ملت ايران باشد.« 
وزير پيشنهادي امور خارجه در بخش ديگري از سخنان خود گفت: »در عرصه مناسبات 
بين المللي منافع و اقتدار ملي داراي اهميت است كه از آن غافل نخواهيم شد و با استفاده از 
ديپلماسي عزتمند و اتكا به ظرفيت هاي ذاتي و تحقق شعار »ما مي توانيم« به دنبال تحقق 

منافع ملي كشورمان خواهيم بود.«

دیپلماسي

نکته

پيك توكيو در تهران

بررســي صالحيــت وزراي 
كابينــه مجلس پيشنهــــــادي 

سيزدهمين دولت در مجلس 
ادامه دارد. نمایندگان بــه ترتيب حروف الفبا 
برنامه هاي افراد معرفي شده را مرور مي كنند و 
موافقان و مخالفان نظرات درباره لزوم اعتماد یا 
عدم اعتماد به آنها سخن مي گویند. دیروز در 
بهارستان نوبت به وزراي پيشنهادي ارتباطات، 
اطالعات، اقتصاد ، امور خارجه و بهداشــت و 
درمان  رسيد؛ 5وزیري كه نظر كميسيون هاي 
تخصصي مرتبط درباره آنها مثبت بود اما جلسه 
بررســي صالحيت شــان در ميان نطق هاي 
نمایندگان بدون حاشيه نماند؛ به ویژه بررسي 
صالحيت و برنامه هاي ارائه شده از سوي وزیر 

پيشــنهادي اطالعات، یعني سيداســماعيل 
خطيب كه باعث شد ميان موافقان و مخالفان 
بحث هایي درباره تایيد صالحيت او از سوي مقام 
معظم رهبري دربگيرد و این بحث  تا جایي پيش 
رفت كه محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس به 
موضوع ورود كرد و گفت: »به طور شفاف و روشن 
باید بگویم براساس اصول مصرحه قانون اساسی 
در حوزه مســائل امنيتی، دفاعی و سياســت 
خارجی شخص مقام معظم رهبری مسئوليت 
دارند و روال اینگونه است كه در این خصوص 
دولت ها با ایشان هماهنگی كنند.« قاليباف در 
ادامه تاكيد كرد كه رئيس جمهور درباره این وزرا 
و به طور مشخص وزیر اطالعات با مقام معظم 
رهبري هماهنگي هاي الزم را انجام داده است. 

با این همه، گفت وگوها اینجا به پایان نرسيد و 
دوميــن روز بررســي صالحيت وزرا شــاهد 

بحث های مفصلی بود. 

اصرار رئيس مجلس و انكار برخي نمايندگان 
طبق گــزارش كميســيون هاي امنيت ملي و 
امور داخلي كشــور، اســماعيل خطيب، وزیر 
پيشنهادي اطالعات از ســال1364 وارد این 
وزارتخانه شده است. خطيب در دفاع مقدس 
نيز حضور داشــته و در دهه 80مدیركل اداره 
اطالعات قم بوده است. خطيب سال1389در 
دفتر مقام معظم رهبری مشــغول كار شده و 
از ســال1391 رئيس حفاظــت اطالعات قوه 
قضایيه بــوده و از ســال1398 تاكنون نيز در 
آســتان قدس رضوی حضور داشته است. پس 
از موافقت 2كميســيون تخصصي مرتبط اما 
نمایندگان براي نطق هاي موافق و مخالف نکات 

مدنظر خود را مطرح كردند.
حسين ميرزایي، نماینده اصفهان در مخالفت 
وزیر پيشنهادي اطالعات و برنامه هاي او گفت: 
»آیا رهبر انقالب از بين گزینه های پيشنهادی 
برای وزارت اطالعات جنــاب آقای خطيب را 
برگزیده اند؟ مجلــس فرمایش رهبری را روی 
چشــم می گذارد و اگر معظم له كسی را تأیيد 
بفرمایند، مجلس یکپارچه آن را تایيد خواهد 
كرد، اما اگر كســانی به لطایف الحيل برخالف 
واقع تایيد كسی را به حضرت آقا نسبت دهند، 
گرفتار خواهند شــد.« ميرزایي در ادامه نطق 
خود خطاب به نمایندگان گفت: »آیا تصدی بر 
یک وزارتخانه آنقدر ارزش دارد كه برخی به نایب 
ولی زمان خود نسبت دروغ دهند تا نمایندگان 
را دچار خطای محاسباتی و تصميماتی كنند؟«  
این در حالي بود كه رئيس مجلس تاكيد داشت 
كه رئيس جمهوري در جلســه با او از موافقت 
مقام معظم رهبري با وزیر پيشنهادي اطالعات 
خبر داده است. در ادامه حسين جاللي، نماینده 
رفسنجان نيز در مخالفت با خطيب گفت: »آیا 
با توجه به این جایگاه مهــم وزارت اطالعات و 
كارنامه غير درخشان، خطيب می تواند سکان 
چنين وزارتخانه مهمی را در دســت بگيرد و 
با توجه به ســوابق در صــورت وقوع فتنه های 
احتمالی با عناصــر فتنه به مقابلــه برخواهد 

خواست یا در سایه تسامح و تساهل نسبت به 
آنها بی توجهی خواهد كرد.« 

موافقان وزير اطالعات چه گفتند؟
ایــن مخالفت هــا درحالي مطرح شــد كه 
مجتبي ذوالنــوري، نماینده قــم و رئيس 
پيشــين كميســيون امنيت ملي بــه دفاع 
تمام قد از خطيب پرداخت. ذوالنوري گفت 
كه »خطيب در همــه تصميماتش انقالبی 
عمل كرده و من شهادت شــرعی می دهم 
كاری كه رویکرد انقالبی گــری در عملکرد 
ایشان نداشته باشــد، ندیدم.« نماینده قم 
در مجلس یازدهم با اشاره به برهم خوردن 
سخنرانی مرحوم هاشــمی در مسجد اعظم 
قم در سال 85 ادامه داد: ما پيگيری كردیم 
كه افراد دستگيرشده آزاد شــوند و ما طی 
جلساتی كه با آقای خطيب داشتيم، ایشان 
می گفتند كه من به دنبال این هستم كه هم 
این فشارها پاسخ داده شود و هم این بچه ها 
آســيب نبينند و وقتی ایــن بچه ها محکوم 
شدند، این احکام هيچ كدام اجرا نشد و شالق 

و حبس هــا هيچ كدام اجرایی نشــد؛ چون 
پاسخ این سوال این اســت كه هر موضوعی 
اقدام مقتضی خود را می طلبــد و ما باید  به 
عملکردها توجه كنيم. « ذوالنوري همچنين 
گفت كه پس از راي اعتماد به علي یونسي، 
وزیر اطالعات دولت اصالحات، رئيس دولت 
از او خواســته بود تا مدیركل قم، مدیركل 
اصفهان و مدیركل فــارس را در اولين روز 
كاری عزل كند. به گفته ذوالنوري، خطيب 
بار دیگر نيز از ســوي محمــود احمدی نژاد 
و در دولت او از ســمت خود عزل شد. دیگر 
موافقان نيز اعتقاد داشــتند كــه خطيب با 
توجه به پيشينه اطالعاتي، اشراف كاملي بر 
این وزارتخانــه دارد و مي تواند در این حوزه 

تحول ایجاد كند. 
پس از پایان نطق هاي نمایندگان، اســماعيل 
خطيب در دفاع از برنامه هــاي خود صحبت 
كرد. وزیر پيشنهادی اطالعات گفت: »وزارت 
اطالعات یک نهاد برآمده از انقالب اسالمی و 
مجموعه تشکيالت حاكميتی است؛ بنابراین 
باید در تراز انقالب اسالمی بروز و ظهور كند 

و تداوم یابد و مبتنی بــر بيانيه راهبردی گام 
دوم قدم بــردارد.« خطيــب همچنين گفت 
كه »تامين امنيت عمومــی، آزادی ها، حریم 
خصوصی، رضایت عمومی، حقــوق و ادیان، 
اقوام و مذاهب و ارزش ها و هنجارهای جامعه 
ایرانی اســالمی را محترم  خواهد شــمرد و 
از آنها  صيانــت  خواهد كــرد. او اضافه كرد: 
»باید بــا وادادگی هــا و دلدادگی ها به غرب، 
سوءمدیریت ها و ترک فعل های سوال برانگيز، 
اعتماد و اميد غيرمعقول به دشــمنان قســم 
خورده، بی تفاوتی به حيف و ميل بيت المال، 
بی توجهی به آســتانه تاب آوری مردم در زیر 
فشارهای طاقت فرسای معيشتی و اقتصادی 
تالش كرد؛ چون نفوذ می تواند برای دشــمن 
همچنان كه تاكنون نشــان داده زمينه اميد 
باشــد؛ یکی از وظایف عمده و اصلی، صيانت 
از مردم ایران و دارایی های آنهاســت و یکی 
از وظيفه های بنده این اســت كه تشکيالت 
اطالعاتی را انقالبی و اطالعــات را مردم پایه 
كنم و مردم در تامين امنيت كشــور همراه و 

هميار سربازان گمنام باشند.«

روز داغ بهارستان
 در دومين روز بررسي رأي اعتماد به كابينه سيزدهم  

مخالفت ها و موافقت ها با  وزراي اطالعات و امورخارجه حاشيه ساز شد

 با سختگيري در اجراي پروتكل ها
 از كادر درمان حمايت شود

اعــالم محدودیت هــاي تــردد  
به گونه اي شــده كه مــردم یک 
روز قبل از ممنوعيت ها به ســفر مي روند و یکي، دو روز 
بعدش هم برمي گردند. درحالي كه باید در همان روز این 
ممنوعيت اعالم و همان روز هم اجرا شود تا فرصتي براي 
سفر نماند. در بسياري از كشورها مثل انگليس و آلمان 
و ایرلند و... در بحران كرونا، مردم تــا 500متر دورتر از 
خانه هایشان اجازه تردد نداشتند، كافه ها و رستوران ها 
تعطيل بود و حمایت  هاي مالي الزم از آنها مي شــد. در 
ایران اما این اتفاق نيفتاد. به قول دكتــر زالي، فرمانده 
ســتاد ملی مقابله با كروناي تهران، اگر همين پولي كه 
براي خرید دارو هزینه شد، خرج حمایت مالي از اصناف 

مي شد، حاال كرونا در كشــور، مدیریت شده بود. كادر 
درمان واقعا خسته و دچار آسيب رواني شده، ميزان ابتال 
و مرگ ها به هيچ وجه كاهش پيدا نکرده است. بسياري 
از پزشکان و پرستاران اطراف ما، به فکر مهاجرت، تغيير 
شغل و بازنشستگي اند. هر كدام با توجه به شرایط مالي و 
تحصيلي و موقعيت شان، به فکر خارج شدن از این مراكز 
درماني اند. خشونت كالمي و فيزیکي در ميان آنها به ویژه 
بعد از تعطيالت نوروز كه فشار كار بسيار باال بوده است، 
افزایش پيدا كرده و روزهاي بدتري هم در پيش اســت. 
اصال مشخص نيست كه نظام سالمت چطور مي تواند این 
وضعيت را مدیریت كند. كادر درمان نيروي متخصص 
است و نمي توان به این ســرعت، آنها را جایگزین كرد. 
كشورهاي دیگر، براي جبران نيرو، شروع به جذب پزشک 
و پرستار از كشــورهاي دیگر كردند. براي ما این امکان 
مهيا نيست؛ بنابراین از نظر من تنها كاري كه مي شود در 
شرایط فعلي انجام داد، حمایت مالي از كادر درمان است. 

باید از مشوق هاي مالي براي ادامه فعاليت شان استفاده 
كرد؛ براي مثال، ســازمان مالياتي اعــالم كند كه كادر 
درمان از پرداخت 80درصد مالياتشان تا پایان پاندمي 
كرونا معاف  هستند. هم اكنون 17درصد از درآمد این گروه 
براي پرداخت ماليات صرف مي شود، اگر آنها ببينند كه به 
این شيوه از آنها حمایت مي شود، آنها هم انگيزه بيشتري 
پيدا مي كنند. این قانون براي ایثارگران وجود دارد؛ آنها 
چون در جنگ شركت كرده بودند، از پرداخت ماليات هم 
معاف   هستند. سازمان مالياتي هم بياید و این افراد را از 
پرداخت ماليات معاف كند یا ميزان پرداختي شان را كم 
كند. راه حل دیگر هم درگير كردن 3قوه مجریه، مقننه و 
قضایيه در ستاد ملي مقابله با كروناست، تا مردم بدانند كه 
موضوع جدي است. در همين ستاد، قانون تصویب شود 
و همان روز هم با قانون شکنان برخورد شود. براي مسائل 
اقتصادي از این قوانين زیاد تصویب مي شود. آیا اقتصاد 

مهم تر از سالمت است؟

ادامه از 
صفحه اول

وزیر امور خارجه ژاپن كه به تهران سفر كرده است، دیروز مهمان برخي از 
مقامات كشورمان شد. او در دیدارهاي جداگانه با رئيس جمهور، وزیر امور 

خارجه و دبير شوراي عالي امنيت ملي به گفت وگو نشست.
سفر توشيميتسو موتگي به تهران 2روزه اعالم شده و به نظر مي رسد امروز 

نيز با برخي دیگر از مقامات كشورمان دیدارهایي داشته باشد.
»آزادســازي منابع ارزي ایران در ژاپن«، »تالش بــراي برقراري صلح 
در خاورميانه« و »ضرورت احياي برجام« ازجمله محورهاي مشــترک 

گفت وگوي مقامات كشورمان با وزیر خارجه ژاپن بود.
در این ميان، اما آزاد ســازي  منابع ارزي ایران از ســوي توكيو به صورت 
جدي و مشخص از سوي رئيس جمهور مورد تأكيد قرار گرفت و به صورت 

مشخص از فرستاده توكيو مورد مطالبه واقع شد.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه بهمن ماه سال گذشته در گفت وگو با 
خبرگزاري كيودو ژاپن دارایي هاي بلوكه شده ایران در ژاپن و كره جنوبي 
را در مجموع 10ميليارد دالر عنوان كرده بود كه ميزان آن در ژاپن كمتر 

از 3ميليارد دالر است.
دیروز هم رئيســي خطاب به موتگي تأكيد كرد: »تأخير در آزادســازي 

دارایي هاي ایران در بانک هاي ژاپني توجيه پذیر نيست.«
در كنار تأكيد رئيس جمهور بر آزاد سازي  پول هاي بلوكه شده ایران در ژاپن 
اما پاسخ به مواضع وزیر امور خارجه ژاپن درخصوص احياي برجام دیگر 
محور مهم دیدار دیروز او در پاستور بود. رئيسي در جواب این درخواست 
موتگي، خروج 3ســال قبل آمریکا از برجام را یادآور شد و گفت: ایران به 
همه تعهدات خود در برجام پایبند بوده و این آمریکایي ها هستند كه به 
تعهدات خود عمل نکرده و یکجانبه از این توافق بين المللي خارج شدند و 

تحریم ها را گسترش دادند.

با اصل مذاكره مشكل نداريم
رئيس جمهور در دیدار با وزیر امور خارجه ژاپن با اشاره به اینکه اروپایي ها 
نيز به دنبال آمریکا از عمل به تعهدات خود در برجام ســر باز زده اند، افزود: 
به طور طبيعي از كشوري كه به تعهدات خود پایبند بوده باید تقدیر كرد و اگر 
كشوري از برجام خارج شده و به تعهدات خود عمل نکرده باید مورد مواخذه 
قرار بگيرد و آمریکایي ها باید به افکار عمومي جهان پاسخ دهند كه چرا به 
تعهدات خود در برجام عمل نکرده و از این توافق بين المللي خارج شده اند. او 
در عين حال با تأكيد بر اینکه ایران با اصل مذاكره مشکلي ندارد، تصریح كرد: 
با چه توجيهي تحریم هاي آمریکا عليه ملت ایران باید همچنان ادامه داشته 
باشد. موتگي نيز در این دیدار با تأكيد بر تالش این كشور براي برقراري صلح 
و ثبات در منطقه، گفت: توكيو همواره از برجام به عنوان یک توافق بين المللي 
حمایت كرده و بر این باور هستيم كه احياي برجام به نفع همه بوده و مي تواند 

به حل و فصل مشکالت از مسير گفت وگو و مذاكره كمک كند.

ديدار بدون نشست خبري
دیدارهاي موتگي در تهران با مالقات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
آغاز شــده بود. صحبت هاي دوطرف در این دیدار، منتشر نشد و نشست 
خبري معمول در پایان چنين دیدارهایي نيز برگزار نشد؛ اتفاقي كه احتماال 
مرتبط با توضيحات تویيتري ظریف درخصوص آخرین روزهاي كاري خود 
در قامت وزیر امور خارجه است و ترجيح داده مي شد هرگونه طرح مواضع 
دیپلماتيک به وزیر امور خارجه بعدي در دولت رئيسي موكول شود؛ چراكه 
همزمان حسين اميرعبداللهيان، وزیر پيشنهادي امور خارجه براي دفاع 
از برنامه وزارت خود به مجلس رفته بود.)احتماال دیدار وزیر خارجه ژاپن و 
امير عبداللهيان امروز انجام مي شود.( ظریف به یک روایت تویيتري كوتاه 
از این دیدار بسنده كرد و نوشت: »خرسندم از اینکه روز یکشنبه در تهران 
ميزبان موتگي،  وزیر خارجه ژاپن بودم. در دیداري كه احتماال آخرین دیدار 
من با یک همتا در كســوت وزیر خارجه ایران باشــد، درخصوص تقویت 
روابط دوجانبه، چگونگي احياي برجام  و شــرایط فاجعه بار دست ساخته 
ایاالت متحده در افغانستان بحث و گفت وگو كردیم.« دیگر برنامه دیروز 
وزیر خارجه ژاپن در تهران دیدار با علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت 
ملي بود. شــمخاني در این دیدار وارد كردن رژیم جعلي صهيونيســتي 
در سازوكار ســنتکام را قرینه اي جدي در تداوم سياست هاي ناامن ساز 
آمریکا ارزیابي كرد و گفت: استمرار این سياست تنش زا تبعات فوق العاده 

خطرناكي براي امنيت و ثبات منطقه اي و جهاني خواهد داشت. 

وزیر امور خارجه ژاپن دیروز در دیدارهاي جداگانه اي با 
رئيسي، شمخاني و ظریف درباره روابط 2كشور گفت وگو كرد

توجه وي ژه دستگاه قضا به زندانيان و خانواده هايشان 

بازدیدهاي سرزده و دیدار با خانواده هاي زندانيان در دوره ریاست جدید قوه قضایيه به عنوان 
یک اولویت مسئوالن دستگاه قضا در دستور كار قرار گرفته است. رئيس دستگاه قضا در دوره 
كوتاهي كه از انتصابش در این منصب مي گذرد، عالوه بر بازدیدهاي سرزده از چند زندان ازجمله 
زندان اوین با خانواده زندانيان امنيتي آبان ماه 97هم دیــدار كرد. این بازدید و دیدارها عالوه 
بر رئيس دستگاه قضا ازسوي دیگر مسئوالن قوه قضایيه هم در حال انجام است؛ روندی است 
كه مي تواند آثار مطلوبي داشته باشد. براساس همين رویکرد، روز گذشته مدیركل زندان هاي 
اســتان تهران به منظور دیدار با خانواده هاي زندانيان نيازمند و كمک به رفع مشکالت آنان به 
كرج رفت و با خانواده زندانيان نيازمند ندامتگاه قزل حصار هم دیدار كرد. علي رستمي در این 
دیدار تصریح كرد: در شــرایط اقتصادي كنوني و بحران كرونا كه بسياري از خانواده ها به ویژه 
خانواده هاي زندانياني كه نان آور و سرپرستشان در زندان به سر مي برد، با مشکالت مالي مواجه 
شده اند، اهداي كمک هاي مؤمنانه مي تواند گوشــه اي از آالم آنان را رفع كند. بنا بر این خبر، 
مدیركل زندان هاي استان تهران با حضور در منزل 2نفر از زندانيان و سركشي به خانواده هاي 
نيازمندشان، مشکالت آنان را بررسي كرد و مقرر شد به فرزندان دانش آموز این دو خانواده تبلت 
و نيز لوازم خانگي اعطا شود. رستمي در ادامه با مراجعه به ندامتگاه قزل حصار در شب نشيني 
زندانيان حاضر شد و مشکالت زندانيان را كه اغلب به پرونده هاي قضایي مربوط مي شد، بررسي 
كرد. مدیركل زندان هاي اســتان تهران همچنين از بخش هاي مختلف ندامتگاه نيز بازدید و 

دستورات الزم را درخصوص ارتقاي خدمات رفاهي و بهداشتي مددجویان صادر كرد.

خداحافظي ظريف با وزارت خارجه
محمدجواد ظريف، وزير خارجه دولت دوازدهم با انتشــار 
ويدئويي 5دقيقه اي در صفحه اينستاگرام خود خداحافظي 
كرد. ظريف در اين ويدئو قضاوت درباره ارزش دستاوردها و 
علل ناكامي خود در برخي امور را به تاريخ ســپرد. او در اين 
فايل گفت: »مي دانم كه پاره اي از كارهايم را نپســنديديد. 
گروهي از راه رفتنم با آقاي كري رنجيديد و جمعي از استقبال 
و بدرقه ام از نمايندگان طالبــان. گروهي از برجام به خروش 
آمديد و جمعي از كنوانسيون خزر و توافق 25ساله. مي دانم 
كه برخي از حرف هايم براي گروه هايي از شــما گران آمده 
است. جمعي زبان تيزم در برابر قدرت هاي جهاني را تندروي 
دانستيد و گروهي اعالم آمادگي ام براي مذاكره را وادادگي.« 
ظريف در بخش ديگري از اين پيام تصويري خطاب به مردم 
افزود: »مرا ببخشيد ولي براي پاسداري از منافع ملي، هميشه 
نمي توانستم آنگونه كه دوست داشتم سخن بگويم و حتي از 
عملكرد خود دفاع كنم. و شهادت مي دهم در 4دهه خدمت 
در سياست خارجي جز منافع مردم اين مرز و بوم هيچ معيار 
و سنجه اي نداشتم. اكنون نيز بر آنم كه در دانشگاه تهران در 

حوزه ديگري همين وظيفه را ادامه دهم.«
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آخرين جلسه هيات دولت با حضور وزيران دولت دوازدهم
ديروز آخرين  نشست سيدابراهيم رئيســي ، رئيس جمهوري با وزيران دولت دوازدهم برگزار شد. رئيسي در اين نشست با اشاره به 
اينكه جلسه آتی هيات وزيران، با حضور وزرای جديد برگزار خواهد شد، ضمن قدردانی از زحمات وزرا، گفت: اعتقاد و باورم اين است 
كه تجربيات مسئوالن سطوح كالن كشور مانند چراغ راه و راهنما، می تواند در پيشبرد امور مفيد و موثر باشد و بايد از اين تجربيات 
استفاده شود.بر اساس اعالم هيات رئيسه مجلس  جلســه راي اعتماد به كابينه رئيسي چهارشنبه اين هفته برگزار مي شود و به اين 
ترتيب نشست هيات وزيران به روال  مرسوم عصر چهارشنبه با حضوردولتمردان جديد و در قالب كابينه سيزدهم تشكيل خواهد شد.
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اعضاي شوراي شهر تهران به گزارش عملكرد معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران طي 4سال گذشته واكنش نشان دادند

 ذره بين شورا روي فرهنگ شهر 
  مهدي چمران: شورایاري ها به جایگاه اصلي خود بازمي گردند

 ارائه گزارش عملكرد 4ســاله توسط 
معاون امــور اجتماعــي و فرهنگي شورا

شهرداري تهران و معرفي سخنگوي 
شوراي شهر تهران مهم ترین دستور جلسه پنجمين 
جلسه شوراي شــهر تهران بود. دیروز محمدرضا 
جوادي یگانــه گزارش كاملــي از عملكرد معاونت 
اجتماعي و فرهنگي در صحن پارلمان شهري ارائه 
داد، اما در پایان با انتقادات  اعضاي شورا مواجه شد. 
اكثر اعضاي شوراي شهر تهران عملكرد این معاونت 
را ضعيــف توصيف كردند و ضمــن عذرخواهي از 
مــردم گفتند كه عملكــرد معاونــت اجتماعي و 
فرهنگي در مقایســه با دوره هاي گذشته نمره اي 
نمي گيرد. در دقایق پایاني جلســه هــم عليرضا 
نادعلي شهرســتاني با 21رأي موافــق براي مدت 
2سال به عنوان ســخنگوي شوراي شــهر تهران 

معرفي شد.
به گزارش همشــهري، نطق پيش از دستور رئيس 
شوراي شــهر تهران متناســب با ایام محرم بود و 
مهدي چمران بــا بيان اینكه پس از 1400ســال 
فریاد »َهل من ناصِر ینُصَرني« در گوش ما مي پيچد، 
گفت: »امام حســين)ع( این شــعار را ســر داد تا 
دشــمنان خود را در گرایش به راه راست هدایت 
كند، نه اینكه از كسي یاري بطلبد. این شعار به این 
معناست كه آیا كسي هست راه حسين)ع( را ادامه 
دهد؟ پس از شهادت امام حسين)ع( هم این فریاد 
همچنان هست و كساني كه راه امام حسين)ع( را 
ادامه دادند، پيروز شدند.« او ادامه داد: »انقالب ما 
هم از عاشورا شروع شــد؛ چراكه حادثه 15خرداد 
سال42 ،2روز پس از عاشورا رخ داد و انقالب ما هم 
با نام حسين)ع( پيروز شد. همچنين در دفاع مقدس 
هم با نام و یاد و عشق حسين)ع( به جبهه مي رفتيم 
و به پيروزي رسيدیم.« او با تأكيد بر اینكه هركسي 
به حسين)ع( كمك كند، به پيروزي مي رسد، گفت: 
»كساني كه در كشــاكش دنياي نفساني هستند، 
به كمك امام حســين)ع( نياز دارند تا مانند شهيد 
حاج قاسم سليماني و شهيد حججي بر بال مالئك 
نشســته و به معراج روند و به دیدار شهدایي چون 
مطهري، بهشتي، چمران، بابایي، خرازي، شيرازي 
و باكري  بشتابند و اینچنين به فریاد امام حسين)ع( 
پاسخ بدهند. درحقيقت سخن آخر سيدالشهدا)ع( 
این بود كه ما به قضــاي الهي تن دادیــم و آن را 

مي پذیریم و ما هم این راه را طي مي كنيم.«

سازگاري با شرايط كرونايي
پس از پایان صحبت هاي مهدي چمران، معاون امور 
اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران پشت تریبون 
رفت تا گزارشــي از عملكرد  شــهریور96 تا پایان 
تيرماه1400 را ارائه دهد. محمدرضا جوادي یگانه 
در ابتداي صحبت هایش گفت: »حوزه اجتماعي به 
لحاظ ساختاري بسيار گسترده است و این فضا در 
سازمان تقریبا شناخته شده نيست؛ از این رو امروز 
تالش مي كنم با ارائه گزارش گستردگي این حوزه 
را نشان دهم. همچنين پيشنهادها و اطالعاتي در 
این گزارش وجود دارد و بــه افرادي كه پس از این 
مســئوليت معاونت فرهنگي را مي پذیرند، كمك 
مي كند.« به گفتــه او، درمجموع 65گزارش تحت 
عنوان فرهنگ شهر منتشر شده و اكنون در سایت 
معاونت اجتماعي و فرهنگي در دسترس قرار دارد.

جوادي یگانه بــا بيان اینكه همواره تالش شــده 
تا نگاه جامعــي به همــه حوزه هــاي اجتماعي 
داشته باشــيم گفت: تقریبا نيمي از دوره ۳0ماهه 
مســئوليتم در معاونت اجتماعــي و فرهنگي با 
بيماري كرونا روبه رو شد و عمال امكان فعاليت در 
حوزه اجتماعي وجود نداشت، اوگفت: »مجموعه 
برج ميالد و ســازمان ورزش به دليل شيوع كرونا 
تقریبا تمام درآمد خود را از دست دادند و توانستيم 
تا حدودي به ســازمان ورزش كمك مالي كنيم، 
اما سال گذشــته به دليل نداشــتن ردیف بودجه 
به برج ميالد كمك مالي نشــد. اینها تنها بخشي 
از آســيب هاي كرونا به حــوزه معاونت اجتماعي 
بود و درنهایت ســعي كردیم در تمــام بخش ها با 
شرایط كرونایي ســازگاري ایجاد كنيم و خدمات 
مطلوب به شــهروندان ارائه دهيــم.« به گفته او، 
راه اندازي مراكــز واكسيناســيون خودرویي در 
6بوستان و فعال شدن 22سوله بحران و مجموعه 
ورزشي در موضوع واكسيناسيون، اقدامات دیگر 
 مدیریت شــهري در بحــران كرونا بوده اســت.

توجه به همه شهروندان
معاون اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران در 
ادامه گفت كه براي ارزیابي حوزه اجتماعي عالوه 
بر عملكرد، رویكرد هم مهم اســت: »تجربه اي كه 
در معاونت اجتماعي احســاس شد »حس كسي 
بودن« اســت؛ یعني باید به همه انسان ها در شهر 
توجه شــود و به ویژه بخش هایي كــه كمتر دیده 
شــده اند.« جوادي یگانه به امكانــات اجتماعي، 
فرهنگي، مذهبي و ورزشي هم اشاره كرد و گفت: 
»اكنون ۳4۳سراي محله، 190سالن اجتماعات و 
آمفي تئاتر، 20مددسرا، 2 سامان سرا، 10مجتمع 
بهاران، 56مجموعه آبــي، 16۳مجموعه غيرآبي، 
5۳مجموعه الزهرا)س(، 21مركز پرتو، 9بوستان 
بانوان، 24شهربانو و یك شهردخت، 57مركز كوثر 
و  4 خانه موزه وجود دارد كه در اختيار شهروندان 
اســت. درواقع اقدامات رویكردي ما در شهرداري 
بر مبناي عدالت توزیعي، التيام بخشــي، مشاركت 
اجتماعي و نشــاط اجتماعي بوده كه در این راستا 
برنامه هایي چون نوروزگاه، شادســتان، كنسرت 
آنالین و مسابقات نقاشي »شهري كه من دوست 
دارم« و كوچه هاي دوستي، اجرا شده است.« او با 
اشاره به رویكرد تهران1400 عنوان كرد: »رویكرد 
اجتماعي و فرهنگــي در همه مســائل مدیریت 
شــهري، وجود برنامه هاي شفاف و انگيزشي براي 
آحاد مردم، افزایش زیســت پذیري شــهري، نگاه 
به سير تاریخي یكصدساله شــهر و تحقق عدالت 
اجتماعي در ارائه خدمــات و اهداف تهران1400 
اســت. همچنين 2 پویش »جان تو جان شــهر« 
و »نور، شــهر و اميد« به مناســبت اعياد مذهبي 
راه اندازي شــده اند.« معاون فرهنگي و اجتماعي 
شــهردار تهران در ادامــه به احــداث 2گرمخانه 
ویژه مــردان و زنان در مناطق 5 و 12 هم اشــاره 
كرد و گفت: »درراســتاي مبارزه بــا كار كودكان 
هم اقدام به راه اندازي پویــش »چهارراه كودك« 
كرده ایم. همچنين ســال96 درنظرســنجي كه 
توســط شــهرداري تهران انجام شــد، مهم ترین 
مشــكل مردم بعد از ترافيك كه سهم 90درصدي 
داشت، فاصله شــمال و جنوب با 86درصد بود و 
از این رو برنامه شادســتان و نوروزگاه را در جنوب 
تهران متمركــز كردیم و امســال در حریم تهران 
پيك هاي اميد با همكاري كانون ها فرستاده شده 
اســت.«  معاون اجتماعي و فرهنگي شــهرداري 
تهران در ادامه عنوان كرد: »شــهر براي كودكان 
و مادران داراي فرزند خردســال مناسب نيست و 
ازاین رو اتاق مادر و كودك احداث كردیم. شــهر 
براي زنان ناامن اســت و بخشــي از این ناامني به 
فضاي كالبدي برمي گردد كه بخشی از این فضاها 
را ایمن كردیم. همچنين شهر براي سالمندان هم 
مناسب نبود كه برنامه شهر دوستدار سالمند اجرا 
شد.« به گفته او، تقدیر از كارگران افغانستاني در این 
دوره به خوبي انجام و ویدئو مپينگ به خاطر حمله 
به دانشگاه كابل با عنوان »جان پدر كجاستي« اجرا 
شد.  پس از ارائه گزارش عملكرد معاونت اجتماعي 
و فرهنگي، اعضاي پارلمان شهري به بيان نظرات 
خود پرداختند و ســؤاالتي را هم مطرح كردند كه 

به طور خالصه در ادامه مي خوانيد.

تالش براي بازگشت شوراياري ها
مهدي چمــران: براي 
موضوع شــورایاري ها 
خيلي زحمت كشيدیم. 
وقتي به شــورا آمدیم، 
فقط 84محله شورایاري 
داشــتند و مــا بــا یك 
انتخابات ســخت این كار را انجــام دادیم. ابتداي 
فعاليت دوره دوم شوراي شهر تهران، هم دولت و هم 
وزارت كشور مخالف شورایاري بودند اما انتخابات را 
برگزار كردیم و شــورایارها به صحن شورا آمدند و 
گزارش دادند. متأسفانه نمي دانيم چه شد كه این 
موضــوع به دیوان عدالــت اداري رفــت و به ناگه 
همه  چيز از بيــن رفت اما ســعي مي كنيم دوباره 

شورایاري  ها را به جایگاه اصلي خود برگردانيم.

گزارش كار به جای گزارش راهبردی
 ناصــر امانــي:  توقع 
داشــتيم گزارش حوزه 
اجتماعي و فرهنگي یك 
گزارش راهبردي و كالن 
باشــد امــا مطالــب 
مطرح شده، گزارش كار 

روزانه اي از شرح وظایف جاري ادارات كل معاونت 
بود. مقاله اي با عنــوان »تهران را پس گرفتيم« در 
ســال97 داشــتيد كه  اي كاش آن مقاله را با این 
گزارش عملكرد مقایسه مي كردید. چراكه در مقاله 
مورد نظر ادعا كردید طي 12سال گذشته در حوزه 
فرهنگي و اجتماعي نگاه امنيتي به حوزه فرهنگ 
وجود داشته اما شما این دید را به دید اجتماع محور 
تبدیل كرده اید، كه الزم است امروز این موضوع را 
توضيــح دهيد. همــواره عنوان كردیــد گفتمان 
جدیدي با 4ویژگي در شــهر حاكم كرده اید و بر 
افزایش عدالت توزیعي تأكيد داشته اید و به عنوان 
نمونه مجتمع فرهنگي شهرري )برج طغرل( را مثال 
زده ایــد. درحالي كه این مجتمــع مردادماه96 تا 
80درصــد پيشــرفت فيزیكي داشــته كه تالش 
مدیریت شهري گذشــته بوده است. پس نباید در 
گزارش عملكرد شما گنجانده شود و اگر منظورتان 
از تمركز بر طرح هاي شادســتان، مناسب ســازي  
شهر، تقویت مراكز فرهنگي و ایجاد عدالت توزیعي 
است بگویيد در بعد كالبدي شــهر چه توسعه اي 

داشته اید؟ 
رویداد تهران1400 چه بــود و قرار بود با این همه 
هزینه چه اتفاقي رخ دهد؟ وجود 5هزارو500نقطه 
بي دفاع شــهري و اینكه كداميك امن شــده اند؟ 
شــهرداري تا چه ميزان از ظرفيت هایش در زمان 

كرونا توانست استفاده كند؟

چه كار جبهه اي انجام شده است؟
مهدي اقراريان:  براي 
كار جبهه اي در شهر چه 
اقدامي انجــام داده اید؟ 
عملكــرد  گــزارش 
ارائه شده توسط معاون 
امور اجتماعي و فرهنگي 

شهرداري تهران  شأن اعضاي شورا را رعایت نكرد.

انتقاد به طرح تهران ۱۴۰۰
زهرا شمس احســان: 
بودجــه مصــوب حوزه 
فرهنگــي اجتماعي از 
تــا  ســال1۳97 
ســال1400 بيــش از 
8ميليارد تومان بوده و 
این منابع صرف چه اموري شده است؟ توضيح دهيد 
رویداد تهران1400 كه حــدود 5ماه بدون مصوبه 
آغاز به كار كرد و فعال شد، چه تحولي در شهر و چه 
نتيجه اي داشــت؟  فرایند مناسب سازي  20مركز 

ورزشي براي معلوالن به كجا رسيد؟

سمپوزيوم استعمال مواد مخدر در بزرگراه ها
عليرضــا نادعلي:  در 
بســياري از بزرگراه ها و 
پل هاي تهران سمپوزیوم 
اســتعمال مواد مخــدر 
اتفــاق مي افتــد و بــا 
تأســيس متعدد مراكز 

بهاران باید چهره شــهر تهران از این شكل خارج 
مي شد، چرا این اتفاق نيفتاده است؟ 

شاخص بهبود استحکام خانواده در چه وضعيتی 
است؟

نرگس معدني پور: در 
گذشــته  4ســال 
شاخص هاي فرهنگي و 
اجتماعي چــه تغييري 
داشــته اند؟ شــاخص 
بهبود اســتحكام بنياد 
خانواده، بهبود نرخ مشاركت شــهروندان تهراني 
اكنون در چه وضعيتي است؟ در استفاده از ظرفيت 
اداره كل امــور بانــوان، اداره كل آموزش هــاي 
شــهروندي، اداره كل ســالمت، ســتاد مدیریت 
سراهاي محله در مدیریت كرونا و سازمان خدمات 
اجتماعــي در رســيدگي خانواده هــاي محروم و 

آسيب دیده از كرونا توقع بيشتري داشتيم.

برون سپاري اماكن مهم ورزشي
علوي:   ســيداحمد 
برون ســپاري اماكــن 
ورزشي شهرداري تهران 
ایرادهای فراواني دارد اما 
با وجود اعالم ســازمان 
هنــوز  بازرســي 
برون سپاري 60فقره از اماكن مهم شهرداري تهران 
متوقف نشده و گویا نامه ســازمان بازرسي در این 
زمينه كفایت نكرده و همچنــان این واگذاري ها در 
حال انجام است. همچنين با استناد به كدام مصوبه 
قراردادهایي با مدت زمان بعضا 9ساله منعقد مي شود 
كه نه تنها دست این شورا، بلكه دست شوراي آتي را 
نيز در بهره برداري الزم مي بندد؟ گزارش ســازمان 
بازرسي نشان مي دهد كه موضوع سود و اجاره بها در 
این قراردادها داراي اشكاالتي است كه موجب ضرر 
شهرداري و در نهایت شهروندان مي شود. پيشنهاد 
مي كنم مادامي كه مدیریت شهري جدید به صورت 
فعال تر بر سركار نيامده و عيوب قراردادها رفع نشده 
است، جلوي ثبت این قراردادها گرفته شود. در پایان 
خواســتار واكســينه كــردن كارتن خواب هــا و 

بي خانمان ها نيز هستم.

خســارت ناشي از عدم توســعه و نگهداشت 
زيرساخت ها 

عبـاسي:   مهـــدي 
عدم توسعه و نگهداشت و 
بهره وري زیرساخت هاي 
فرهنگي و اجتماعي به 
شهر تهران خسارت وارد 
و مســير آینــدگان را 
مشــكل كرده اســت. ازجمله عللي كــه گزارش 
معاونت ها دیده نمي شــود این اســت كه مردم و 
مدیریت شــهري جدید با دوره هــاي قبلي آن را 
مقایسه مي كنند و نمره اي به آن نمي دهند. به عنوان 
نمونــه در دوره هــاي قبلــي مدیریت شــهري 

مجموعه هاي بهاران تاسيس شــدند تا برنامه ها و 
امكانات فضایي را براي افراد آسيب دیده اجتماعي 
فراهم كنند و آنان را به جامعه بازگردانند ولي یكي 
از مراكز مهم بهاران در منطقه17 تعطيل شده است 

و ساختمان آن را به مجموعه دیگري داده اند.

ابهام در كنسرت های آنالين 
جعفر بندي شــربياني:  
درخصــوص كنســرت 
آنالین حواشــي زیادي 
به وجود آمــد و هيچ گاه 
پاســخ روشــني بــراي 
ابهامات این طرح در مورد 
هزینه ها و فواید آن ارائه نشده است. پروژه تهران1400 

هم كه محل ابهام و سروصدا در جامعه است. 

مباحث تربيتی كجاست؟ 
حجت االســالم محمد 
آقاميري:  معــاون امور 
اجتماعــي و فرهنگــي 
شهرداري تهران در اهداف 
رویكردي، نكات متعددي 
مانند عدالــت توزیعي را 
ذكر كرد. ســؤال بنده این اســت كــه در چارچوب 
عملكردي معاونت، مباحث تربيتي كجاست؟ البته نگاه 
بنده صرفاً نــگاه تربيت دیني نيســت بلكه منظورم 
موازین اخالقي و انســاني در برنامه هــاي فرهنگي- 

اجتماعي شهر تهران است.

نتايج طرح هاي مطالعاتي با بودجه هاي كالن 
سوده نجفي:  از سازمان 
رفــاه و مشــاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران 
خدمت رســاني  بابــت 
شــبانه روزي به اقشــار 
آسيب پذیر تشكر مي كنم 
اما در مــورد عملكرد 4ســال گذشــته معاونت امور 
اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران یك  ســؤال 
مشخص دارم و آن اینكه »خروجي طرح هاي مطالعاتي 

كه با بودجه هاي كالن قرارداد بسته شد چه بود؟«

جلوگيري از فروش سراهاي محله
مهدي پيرهادي:  موضوع 
فــروش مجموعه هــاي 
فرهنگي و ورزشــي نظير 
ســراهاي محله از جمله 
ســراي محله كاووسيه، 
اقدامي نابخشودني است؛ 
چرا كه لطمه  جدي به شــهر و فرزنــدان آن مي زند و 
هرچه سریع تر باید از فروش ســراها جلوگيري شود. 
متأسفانه بودجه معاونت امور فرهنگي و اجتماعي در 
چندسال گذشته به شــدت كاهش یافته و آیا معاون 
اجتماعي بــراي افزایش بودجه اقدامــي كرده و چه 

نتيجه اي داشته است؟ 

شاخص هاي زيست پذيري شهر 
علي اصغر قائمي: در این 
گــزارش و گزارش هاي 
قبلي انبوهي از پروژه ها را 
شنيدیم اما كاش مشخص 
بود هركدام از این پروژه ها 
چه جایگاهي در برنامه ها و 
طرح ها داشته اند و به كدام شاخص زیست پذیري شهر 
تهران كمك كرده اند. معاون فرهنگي عنوان كرد كه 
مدیریت مثل یك دوي امدادي اســت و این گفته را 
مي پذیریم اما به شرطي كه یك دونده به گونه اي ندود 
كه دونده دیگر مسير مضاعفي را طي كند تا به نقطه 
 شــروع برســد. در گزارش ارائــه شــده از طراحي 
سایت visit.tehran.ir سخن به ميان آمد درحالي كه 

سایت موردنظر سال92 طراحي شده است.

زينب زينال زاده
خبر نگار

خبر

همه كاركنان شهرداري تا پايان 
شهريور واكسن مي زنند

دومين مركز واكسيناسيون كاركنان شهرداري تهران در 
ساختمان شوراي شهر شروع به كار كرد

دومين مركز واكسيناسيون كاركنان شــهرداري تهران در ساختمان 
شماره2 شــوراي شهر شــروع به كار كرد تا به گفته مدیرعامل شركت 
شهر سالم تا یك ماه آینده كار واكسيناسيون تمام كاركنان شهرداري 
به پایان برسد. فعاليت نخستين مركز واكسيناسيون  كاركنان شهرداري 
در منطقه16 نيز یك هفته پيش آغاز شــده است كه عالوه بر كاركنان 
شهرداري به دیگر شهروندان نيز خدمات واكسن ارائه مي كند. به گزارش 
همشهري، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران در حاشيه افتتاح این مركز 
در جنوب خيابان بهشت گفت: واكسيناسيون یكي از راه هاي جلوگيري 
از شيوع بيماري كروناست و هر چه ميزان واكسيناسيون بيشتر شود، 
طبيعتاً همه گيري ویروس كمتر خواهد بود. مهدي چمران، با بيان اینكه 
با رسيدن ميزان واكسيناسيون به 70تا80درصد مي توان محيط امن تري 
براي شهروندان ایجاد كرد، افزود: شهرداري تهران به دليل نوع فعاليت، 
مراجعات مختلف و ارائه خدمات، ارتباط زیادي با شهروندان دارد و در 
ساختمان شورا نيز خبرنگاران زیادي تردد مي كنند. ضروري است كه 
واكسيناسيون در این ساختمان صورت گيرد و افراد حاضر در این مكان 

نيز مانند دیگر نقاط شهرداري تهران واكسينه شوند.
مدیرعامل شركت شهر سالم نيز درباره واكسيناسيون كاركنان شهرداري 
اظهار كرد: همه كاركنان از كارگر خدماتي شــركت هاي طرف قرارداد 
شهرداري تا مجموعه هاي مدیریتي و ســتادي شامل واكسيناسيون 
مي شــوند و اولویت بندي در این زمينه وجود ندارد چرا كه یك  نيروي 
خدماتي شاید در معرض خطر بيشتري قرار داشته باشد و از نظر انساني 

نيز همه افراد در یك طبقه قرار دارند.
حميد چوبينه افزود: با توجه به دستور و تأكيدات اخير مقام معظم رهبري 
مبني بر اولویت قرار دادن واكسيناسيون، شركت شهر سالم شهرداري 
تهران نيز تصميم گرفت این خدمات را به كاركنان شهرداري و شهروندان 
تهراني به ویژه در بخش جنوبي شهر ارائه دهد و امروز دومين مركز این 
شركت در ساختمان شماره2 شوراي اسالمي افتتاح شد. او با تأكيد بر 
ظرفيت خدمات رساني این مركز بيان كرد: این مركز ظرفيت واكسينه 
كردن حداقل هزار نفر از كاركنان شهرداري و سایر شهروندان اطراف این 
مجموعه را دارد. چوبينه ادامه داد: هدف اصلي ایجاد این مركز، واكسينه 
كردن كاركنان ستادي خيابان بهشت است و بعد از واكسيناسيون این 
افراد، با همكاري وزارت بهداشت، افراد و موارد خاص شهروندان نيز در 

این مجموعه مي توانند واكسينه شوند.
به گفته مدیرعامل شركت شهر سالم شهرداري تهران، در این مركز از 
واكسن سينوفارم استفاده مي شــود؛ البته قرار است كه دانشگاه علوم 
پزشكي واكسن بركت نيز در اختيار شركت شهر سالم قرار دهد و چند 
دوز واكسن آسترازنكا نيز براي موارد خاص و سنين باالتر تهيه خواهد 
شــد. پيش از این و در 2۳مرداد نخستين مركز واكسيناسيون شركت 
شهر سالم شهرداري تهران در ساختمان مدیریت بحران پارك بعثت در 
منطقه16 شروع به كار كرد. این مركز ظرفيت تزریق روزانه 2هزار واكسن 
را دارد. تزریق واكسن براي كاركنان شهرداري تهران از اسفند سال1۳99 
و  ابتدای امسال با واكسن زدن به كاركنان بهشت زهرا و پرسنل بخش 

پسماندهای عفونی شروع شده است.

عكس خبر

خيابان وليعصر هنوز زنده است
آسفالت خيابان وليعصر آنقدر تازه است كه هنوز خط كشي نشده. 
در انتهاي شمالي، باغ هاي شميران زنده هستند. زمين هاي بزرگ 
دو طرف خيابان وليعصر آماده پروژه هاي عظيم مي شوند. نخستين 
درخت هاي پارك ملت كاشته شده و یك ردیف فضاي سبز طوالني 
با حوض و پياده راه در تمام غرب خيابان كشــيده شــده اســت. 
ساختمان بيمارستان قلب و رادیو تلویزیون هنوز نيمه كاره است. 
اثري از بزرگراه نيایش نيست. این تصویر )عكس باال( در سال هاي 
50و از باالي ساختماني كه شاید یكي از برج هاي اسكان در ابتداي 
خيابان ميرداماد باشد، گرفته شده است. تصویر دوم )عكس پایين( 
را 50سال بعد عكاس همشــهري تقریبا از همان  محدوده گرفته 
است. ساختمان ها باال آمده و دامنه كوه را پُر كرده اند. برج هاي بلند 
چنان از زمين رشد كرده اند كه دیگر شميران دیده نمي شود. كمي 
فضاي سبز و اندكي از زمين ها باقي مانده است و خيابان وليعصر 

هنوز به حيات خود ادامه مي دهد.

رئيس شوراي شهر تهران در پايان جلسه روز گذشــته در جمع خبرنگاران درباره سرانجام حکم عليرضا زاكاني، 
شهردار تهران گفت: »در تعطيلي هاي اخير اتفاق جديدي رخ نداده، به جز اينکه وزير كشور دستور بررسي و اقدام 
داده است و در راستاي همين دستور، جلسه اي برگزار مي شود و اميدواريم به نتايج مثبت و خوبي برسيم.« مهدي 
چمران ادامه داد: »وزير جديد كشور هنوز انتخاب نشده و سعي بر اين است كه قبل از اين انتخاب و طي ۴-3 روز 
آينده به نتيجه مثبتی برسيم و اگر هم نشد، اين قضيه براي وزير جديد كشور باقي مي ماند.« او درباره تعيين تکليف 
كميسيون هاي تخصصي شوراي شهر ششم هم گفت: اگر به شوراهاي گذشته بنگريد متوجه مي شويد كه از اين 
موضوع عقب نيستيم و مشکلي نبوده است. به هر حال فرصت كافی وجود دارد و بايد انتخاب افراد در كميسيون ها 
براساس ميل و سليقه و تخصص آنها باشد. او تأكيد كرد:»تنظيم اين مسئله، كار پيچيده اي است و حتي در مجلس، 
قانوني در اين زمينه تصويب شده و ما هم تالش مي كنيم كه به نتيجه برسيم و اگر فرصت شد، هفته آينده اين موضوع 
نهايي مي شود.« رئيس شوراي شــهر تهران هم درباره علت دعوت معاونان شهرداری به صحن شورا گفت: »ما به 
ماندگار بودن و نبودن معاونين فکر نکرده ايم و اين افراد در صحن شورا حاضر مي شوند تا گزارشي از كار خود ارائه 

دهند تا اعضاي شورا هم از عملکرد آنها مطلع شوند.«

تذكرات جلسه پنجم شوراي شهر تهراندستور وزیر کشور برای صدور حکم شهردار تهران

 حبيب كاشاني
 فيش عوارض شهرداري كه در ماه هاي گذشته براي شهروندان ارائه شده، در برخي از مناطق ازجمله 
منطقه5، هنگام پرداخت 110درصد افزايش يافته كه دليل آن قفل شــدن سيســتم عنوان شده 

است و شهروندان اكنون بالتكليف هستند.

 مهدي اقراريان
 در بازديــد ميداني از شــهرداری منطقه4 با معضل رها شــدن پســماندها مواجه شــدم كه نتيجه 
عدم جمع آوري صحيح پسماند توسط پيمانكار مربوطه و نبود نظارت مديريت شهري است. همچنين 

توجه به ساخت و سازها در منطقه سوهانك و حفظ سرمايه شمال شهر هم الزامی است.

 ناصراماني
متأسفانه شاهد از دست دادن تعدادي از كاركنان شهرداري به دليل كرونا هستيم و مي دانيد همه 
نهادهايي كه با ارباب رجوع كار دارند، توسط ســتاد كرونا در اولويت واكسن بوده اند. بدنه اداري و 

اجرايي 22منطقه و 123ناحيه هم بايد در اولويت قرار بگيرند و واكسينه شوند.

 سيداحمد علوي
كپسول و دستگاه اكسيژن به صورت اماني به پرسنل شهرداري داده شود. الزم است با راه اندازي 
مركز مشاوره و راهنماي تلفني به همكاران مبتال شده و ارائه خدمات مشاوره روانشناسي تلفني بعد 

از بهبود اين همكاران، به روند درمان آنها كمك شود.
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اشتغال

بازارها

بورس؛ پر بازده ترين بازار مرداد
بورس بعد از یك سال با 15/5درصد بازده از سایر بازار ها 

در مرداد  ماه پيشي گرفت

آمار ها نشــان مي دهد؛ باالخره پس از یك ســال، بار دیگر بازده بورس از 
سایر بازار ها پيشي گرفته است. طبق این اطالعات سهامداران در مرداد ماه 
امسال به طور ميانگين 15.5درصد سود كرده اند كه این ميزان سود بيشتر 

از بازده سایر بازارهاست.
به گزارش همشــهري، روند نزولي بورس كه از مرداد  ماه پارسال شروع 
شده بود، از تير ماه امسال همزمان با مشــخص شدن نتایج سيزدهمين 
دوره انتخابات ریاست جمهوري متوقف شــد. این روند نزولي كه نزدیك 
به یك سال به طول انجاميد، چند  ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوري 
در ابتداي سال جاري تشدید شده و حتي سهامداران را دچار نوعي انفعال 
كرده بود؛ به طوري كه حجم معامالت بازار سهام در چند  ماه نخست سال، 
به طور بي ســابقه اي كاهش یافته بود و در برخي روزها ارزش روزانه كل 
معامالت بورس و فرابورس جمعا به 5تا 7هزار ميليارد تومان مي رســيد. 
این در حالي است كه سال قبل در روز هاي رشد روزانه بين 20تا 25هزار 
ميليارد تومان ســهام، در بازار دادوستد مي شــد و حتي در برخي روز ها 
ارزش روزانه معامالت به 35هزار ميليارد تومان هم رســيد. این اطالعات 
نشان مي دهد كه تعيين تكليف شــرایط سياسي و مشخص شدن نتایج 
انتخابات ریاست جمهوري تأثير زیادي در كاهش انفعال سهامداران داشته 
است؛ به طوري كه بالفاصله بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوري ارزش 
معامالت بازار سهام با رشد مواجه شــد و این روز ها سهامداران روزانه در 
حدود 20هزار ميليارد تومان سهام دادوستد مي كنند؛ گویي سهامداران 
در انتظار تعيين تكليف انتخابات ریاست جمهوري بوده اند. این خروج از 
ابهام همچنين منجر به پيشی گرفتن بازده سرمایه گذاري در بورس از سایر 
بازار هاي سرمایه گذاري شد و برخي تحليلگران حتي بر این باورند كه با رفع 
سایر ابهامات سياسي، این پتانسيل كه نقدینگي بيشتري وارد بازار سهام 

شود و منجر به رشد بيشتر بازده بورس شود وجود دارد.

بازده بازارها
آمار ها نشان مي دهد كه شاخص كل بورس تهران كه بيانگر ميزان بازده 
سرمایه گذاري در بورس است، در مرداد ماه امسال 204هزار واحد افزایش 
یافته اســت. این به معناي آن است كه ســهامداران بورس در مرداد ماه 
امسال به طور ميانگين، 15.5درصد سود كرده اند؛ این در حالي است كه 
سرمایه گذاراني كه در این مدت ســكه خریده اند، جمعا 14درصد سود 
كرده اند. قيمت هر سكه در مرداد  ماه امســال با یك ميليون و 500 هزار 
تومان افزایش از10ميليون و 650هــزار تومان به 12ميليون و 150هزار 
تومان رسيده است. قيمت دالر نيز به عنوان یكي از بازارهایي كه مورد توجه 
سرمایه گذاران است، در پایان مرداد  ماه امسال با 2900تومان افزایش از 
24هزارو 650تومان به 27هزارو 550تومان در رسيده است. این مسئله 
به این معناست كه بازده سرمایه گذاري در بازار ارز 11.7درصد بوده است. 
بازده ســرمایه گذاري در بازار ارز درحالي كمتر ازسایر بازار ها بوده كه این 
بازار، خود محرك رشد ســایر بازار ها است؛ به این معنا كه اغلب دارایي ها 
همگام با رشد قيمت دالر، با افزایش مواجه مي شــوند. علت كمتر بودن 
ميزان رشد دالر در مقایسه با سایر بازار ها این است كه این بازار تحت كنترل 
سياست هاي نظارتي بانك مركزي است و از نوسان هاي بيش از حد در این 
بازار جلوگيري مي شود. آمار های غيررسمي همچنين نشان مي دهد كه 
سطح عمومي قيمت ها در بازار مسكن نيز در مرداد امسال به طور ميانگين 
بين یك تا 3درصد افزایش یافته است و نقدینگي فعال تمایل چنداني براي 

ورود به بازار مسكن ندارد. 

پيش بيني آينده 
كارشناسان اعتقاد دارند؛ روند بازده بازار ها در ماه هاي آینده به سياست هاي 
اقتصادي دولت جدید و تنش هاي دیپلماتيك ارتباط دارد. هركدام از این 

مولفه ها مي تواند منجر به رشد یك یا همه بازارها شود.
آنطوركه تحليلگران مي گویند، ثبــات اقتصادي در دولت جدید مي تواند 
منجر به رفع ابهامات در بورس و رشد شاخص ها شــود؛ اما در عين حال 
افزایش تنش ها در حوزه سياســتگذاري اقتصادي به بازار سرمایه صدمه 
مي زند. اغلب فعاالن بازار سرمایه از دولت سيزدهم انتظار دارند كه اجازه 
دهد بازار سرمایه مطابق مكانيسم هاي خود حركت كند. در چنين شرایطي 
كارشناسان بر این باورند كه اگر سياســت هاي اقتصادي در دولت جدید 
به گونه اي دنبال شود كه سایه ابهامات از بازار سرمایه رفع شود، شاخص هاي 
بورس به رشد خود ادامه خواهند داد و نقدینگي بيشتري به سمت بورس 
هدایت مي شود. از ســوي دیگر برخي پيش بيني ها حاكي از آن است كه 
قيمت ارز تحت تأثير رشد تورم كه عاملي براي كاهش ارزش پول ملي است، 
در ماه هاي آینده با افزایش مواجه خواهد شد. افزایش كسري بودجه دولت 
و رشد نقدینگي خود محركي براي رشد تورم هستند و این عامل مي تواند 
در ماه هاي آینده قيمت دالر را تحت تأثير قرار دهد. نكته مهم تر اما سرنوشت 
مذاكرات هسته اي در وین است. چنانچه به هر دليلي مذاكرات هسته اي در 
وین به بن بست برسد و تحریم ها تشدید شود، امكان رشد قيمت دالر وجود 
دارد. از نظر تكنيكي این پتانسيل وجود  دارد كه قيمت دالر، تحت تأثير 

محرك هاي سياسي از مرز 30هزار تومان عبور كند. 
محمد خبري زاد، یك كارشناس بازار ســرمایه با بيان اینكه پيش بيني 
این است كه ميانگين قيمت دالر در بازار آزاد مابين 28 تا 32 هزار تومان 
باشد، گفت: بر این اساس؛ شاخص بورس حداقل 10 تا 20 درصد ظرفيت 
رشد دارد. به گفته او، اگر اتفاق سياسي غيرمنتظره اي رخ دهد، با وضعيت 
فعلي نقدینگي و وضعيت سياسي به نظر مي رسد كه شاخص بين 10 تا 20 
درصد دیگر براي صعود ظرفيت دارد. علي یوسفيان، یك كارشناس دیگر 
بازار سرمایه هم گفت: به نظر مي رسد بازار سهام به این نتيجه رسيده كه 
اتفاقات مثبتي در آینده رخ مي دهد و نگاه خوش بينانه اي به آینده دارد، 
اما هنوز اینكه چه اتفاق مثبتي در راه خواهد بود مشخص نيست. به گفته 
او، اگر روند كنوني بازار ادامه داشته باشد شاخص طي 2 تا 3 ماهه آینده 
به 2 ميليون واحد خواهد رسيد. او اضافه كرد: برخالف گذشته كه صنایع 
صادرات محور مــورد توجه قرار مي گرفت، هم اكنون بيشــتر توجه ها به 
شركت هاي غيرصادراتي است، شــاید این موضوع به نگاه رئيس جمهور 
برگردد كه نگاه به داخل دارد، اما دقيق نمي توان درباره آن نظر داد. داوود 
رزاقي، یك كارشناس دیگر بازار سرمایه هم درباره روند رو به رشد بازار سهام 
گفت: صحبت رئيس جمهوري در مراسم تنفيذ درخصوص ایجاد ثبات در 
معامالت بورس ازجمله مسائل با اهميت و تأثيرگذاري تلقي مي شود كه 
نشان از درجه اهميت این بازار براي دولت دارد. این اظهارات توانست بار 
دیگر اعتمادها را براي ســرمایه گذاري در بورس بازگرداند و شاهد ورود 
نقدینگي هاي در اختيار مردم به این بازار باشيم. به گفته او، این مسئله كه 
دولت به دنبال اعتمادســازي در بين مردم براي سرمایه گذاري در بورس 
است، به عنوان مسئله اي مهم در بين مردم براي ورود دوباره نقدینگي ها 

به این بازار تلقي مي شود.

بازده بازار دارايي ها در مرداد ماه
درصد تغييرمقدار تغييرآخر مرداداول مردادنماگر

شاخص بورس- 
1311500151550020400015.55واحد

1065000012150000150000014.08سكه- تومان

2465027550290011.76دالر- تومان

شيوع بيماري كووید- 19 در بهار سال 
گذشته 1.5ميليون شغل را نابود كرده 
كه بخش عمده آنها مشــاغل خدماتي 
و فاقد بيمه بــوده  كه به صورت خویش فرما توســط 

دهه هفتادي ها ایجاد شده بود.
پيك هاي متوالي شــيوع كرونا عرصه را بر مشــاغل 
غيررســمي و خدماتي كه عمدتا از پوشــش بيمه اي 
نيز برخوردار نيستند تنگ كرده و شاغالن این حوزه، 
به خصوص دهه هفتادي هاي جوان را تحت تأثير قرار 

داده است.
به گزارش همشهري، بررسي هاي كارشناسي و آماري 
حاكي از این است كه شيوع كرونا در طول سال گذشته 
به محركي قوي براي كاهش درآمد حقيقي خانوارهاي 
ایراني و افت سطح رفاه آنها تبدیل شده و از طریق دامن 
زدن به بيكاري نان آوران خانوار، زمينه ســاز سقوط 
خانوارها به زیرخط فقر بوده است. آمارهاي رسمي از 
وضعيت نيروي كار در طول سال1399 حاكي از این 
است كه در سایه شيوع كرونا، تعداد شاغالن در سال 
گذشته با افت محسوسي نســبت به سال قبل مواجه 
شده و با وجود افزایش هزینه ها و كاهش ارزش حقيقي 
درآمدها در این دوره، خيل عظيمي از شاغالن به جرگه 
بيكاران پيوســته اند. در این ميان، مشاغل خدماتي و 
غيررسمي كه عمدتا فاقد پوشش بيمه اي نيز بوده اند 
بيشترین بخش از ریزش اشــتغال را تجربه كرده اند و 
دهه هفتادي هاي جوان، طالیه داران خروج از بازار كار 

كرونا زده بوده اند.

پاتك كرونا به مشاغل جديد
بررسي روند كلي تحوالت نيروي كار در اقتصاد ایران 
از پایيز1393 تا پایيز1398 حاكي از این اســت كه 
در این دوره زماني 6ســاله حدود 3ميليون شــغل 
جدید در اقتصاد ایران ایجاد شده است كه به عقيده 
كارشناســان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، این 
مشاغل عمدتا از نوع مشــاغل در بخش غيررسمي، 
خوداشــتغالي بوده اند كه غالبا در بخش خدمات و 
بسيار وابســته به حضور و تقاضاي خانوارها بوده اند؛ 
ازاین رو، انتظار مي رفت در سایه تنش هاي اقتصادي 
و افت ملموس قدرت خرید خانوارها، این مشــاغل 
حتي بدون شيوع كرونا نيز نابود و كساد شوند؛ اما در 
این ميان شــوك كرونا به عنوان یك مانع بسيار قوي 
در برابر این مشاغل ظاهر شــد و زمينه ظهور و بروز 
هرچه سریع تر اثرات ركود و تنش اقتصادي براي آنها 
را فراهم آورد؛ به نحوي كه براساس آمارها توانست در 
فصل بهار1399 حدود 1.5ميليون شــاغل را از بازار 
كار ایران خارج كند. نگاهي به مشاغل از دست رفته 
نشان مي دهد كه اینها تا حدود زیادي همان مشاغلي 
بوده اند كه در فاصله سال هاي 1393تا1398 ایجاد 
شده بودند كه به واسطه وابستگي بسيار شدید آنها به 
تقاضاي خانوار و حضور در اجتماعات، با شيوع كرونا 

یكباره در بهار از دست رفتند.

دهه هفتادي هاي نااميد
بررســي هاي انجام شــده در قالب گزارش پایش فقر 
وزارت تعــاون، كار و رفاه اجتماعي نشــان مي دهد 
صاحبان مشاغلي كه در دوره كرونا از بين رفته ، عمدتا 
جوانان متولد دهه1370 بوده اند كه به دنبال نااميدي 
از یافتن شغل در بخش رسمي اقتصاد ایران، نسبت به 
ایجاد مشــاغل خویش فرمایي و كاركن مستقل اقدام 
كرده بودند. البته نااميدي دهه هفتادي ها به همين جا 
ختم نشده و طبق آمار، بســياري از آنها پس از نااميد 
شــدن از كاهش تبعات كرونا و ناتواني از بازگشت به 
مشــاغل قبلي خود به كلي قيد فعاليــت اقتصادي را 
زده اند و كاهش شــدید نرخ مشــاركت در بهار سال 
گذشته نيز ناشــي از قهر همين گروه از بازار كار بوده 
است. داده هاي آماري حاكي از این است كه شغل هاي 
جدید در دوره زماني 1393تا1398 عمدتا در بخش 
خدمات و توسط بخش غيرشركتي ایجاد شده كه در 
عنوان شغلي كاركن مســتقل طبقه بندي مي شوند 
و كمتر شامل مشــاغل دولتي، شركتي یا كارخانه اي 
بوده است. از منظر اقتصادي، این مشاغل، جزو مشاغل 
ناپایدار یا پاره وقت هســتند كه عموما تحت پوشش 
بيمه نيز قرار ندارند؛ از این رو بيشترین آسيب پذیري را 
در دوران كرونا تجربه كرده اند به گونه اي كه همزمان 
با شــيوع پيك هاي كرونا در فصل هاي بهــار و پایيز 
سال گذشــته و تعطيلي بسياري از مشــاغل در این 
دوره ها، بخش قابل توجهي از همين مشاغل جدید و 

آسيب پذیر از بازار حذف شده اند.

سپر بيمه اي مشاغل رسمي مقابل كرونا
در دوره اي كــه شــيوع ویــروس كرونــا و اعمــال 
محدودیت هاي اجتماعي براي قطع زنجيره همه گيري 
بيماري كووید- 19 باعث ریــزش حدود 1.5ميليون 
شاغل در اقتصاد ایران شده، بررسي روند متغير جریان 
شاغالن در بازار كار نشــان مي دهد كه در این دوره، 
شاغالن داراي پوشــش بيمه اي یا به عبارتي شاغالن 
رسمي و شناسنامه دار كمترین تأثير را از نظر پایداري 
شغل از ویروس كرونا متحمل شده اند درحالي كه در 
همين بازه زماني، مشاغل فاقد پوشش بيمه اي یا همان 
مشاغل غيررسمي با بدترین ریزش نسبت به سال هاي 
قبل مواجــه بوده اند. اعداد و ارقــام مربوط به جریان 
نيروي كار در بازار ایران حاكي از این است كه با وجود 
تبعات جدي كرونا براي اغلب مشــاغل، تغييرات در 
بخش رسمي اقتصادي یعني جامعه تحت پوشش بيمه 
مطابق با روندسا ل هاي گذشته بوده؛ اما براي شاغلين 
بخش غيررسمي شــرایط به طور معناداري متفاوت 
شده است. براساس آمارهاي رسمي، از هر 100شاغل 
رسمي و داري پوشــش بيمه در بهار1398 همچنان 
بيــش از 89نفر در بهار1399 نيز شــاغل بوده اند كه 

نسبت به تمام ســال هاي 1393تا1398 باالتر بوده 
اســت. طبق آمارهاي رسمي نســبت تداوم اشتغال 
شاغالن داراي پوشش بيمه اي از سال1393تا1399 
حدود 84تا89درصــد بوده كه باالتریــن رقم آن به 
ســال1399 اختصاص دارد؛ به عبارت دیگر، در اوج 
شــيوع كرونا و اجراي محدودیت  براي كسب وكارها، 
شاغالن رسمي شرایط بهتري براي ادامه اشتغال خود 
و حفظ پوشش بيمه اي داشته اند؛ درحالي كه براساس 
آمارهاي رسمي، از مجموع 100شــاغل غيررسمي 
و فاقد پوشــش بيمه اي در بهــار1398 فقط 76نفر 
همچنان در بهار1399 نيز شاغل بوده اند و این نسبت 
به جز در ركود سال1393، پایين ترین رقم محسوب 
مي شــود؛ به گونه اي كه 4درصد پایين تر از سال98 و 
3درصد پایين تر از سال97 اســت. طبق روند نمودار 
جریان نيروي كار، در دوره كرونا با وجود ثبات نسبي 
شاغالن بيمه شده، درصد شــاغالن بيمه نشده افت 
كرده و ریزش اشتغال در این دوره عمدتا ناشي از خروج 
همين شاغالن از بازار بوده است. همچنين بررسي روند 
تغييرات نرخ مشاركت اقتصادي جمعيت شاغل تحت 
پوشــش بيمه و جمعيت فاقد بيمه حاكي از این است 
كه در بهار1399 و درحالي كه فقط 8درصد از شاغالن 
رسمي و داراي بيمه غيرفعال شده اند، این نسبت براي 
جمعيت شاغالن غيررســمي فاقد بيمه به 19درصد 
رسيده كه 3درصد بيش از ســال قبل است. از سوي 
دیگر، بررسي جریان شــاغل به بيكار نيز تفاوت ميان 
2گروه بيمه شده و بيمه نشده در مواجهه شوك كرونا 
را تأیيد مي كند و حاكي از این اســت كه در این دوره 
و در شرایطي كه ضریب پيوستن شاغالن غيررسمي 
و فاقد بيمه به جرگه بيــكاران افزایش پيدا كرده، این 
ضریب براي شاغالن رسمي و داراي پوشش بيمه اي با 

كاهش نيز مواجه شده است.

فشار كرونا بر دهك هاي ضعيف
كرونا فقط در بهار سال گذشته حدود 1.5ميليون شغل 
را در اقتصاد ایران نابود كرده كه البته بخشــي كمي 
از آنها در فصل تابستان احيا شــده اند. در این شرایط 
همراهي كرونا و كاهش قــدرت خرید جامعه در دوره 
تنش اقتصادي، بيش از هرچيز مشــاغل غيررسمي و 
فاقد پوشش بيمه اي آسيب دیده اند و متأسفانه بررسي 
تركيب شاغالن رسمي و غيررسمي كشور به تفكيك 
دهك هاي درآمدي حاكي از این است كه خانوارهاي 
مســتقر در دهك هاي پایين درآمدي، سهم بيشتري 
از مشاغل غيررسمي دارند و از كرونا آسيب بيشتري 
را متحمل شده اند. بر همين اســاس به نظر مي رسد 
در سال گذشــته، خانوارهاي كم درآمد در دهك هاي 
پایين درآمدي كــه تنها منبع درآمــد آنها حاصل از 
شغل بوده است، با مشكل از دست دادن شغل مواجه 
بوده و وضعيت آنها به لحاظ شاخص هاي فقر بدتر نيز 

شده است.

پاتككرونابهمشاغلغيررسميودهههفتاديها

گزینه پيشنهادي ســيدابراهيم 
رئيســي براي در اختيار گرفتن 
ســكان هدایــت وزارت امــور 
اقتصادي و دارایي مي گوید: دشــمن اتاق جنگ 
خود را خزانه داري آمریكا قرار داده، بنابراین وزارت 
اقتصاد باید در خط مقدم خنثي سازي  تحریم ها 
باشد و به كمك صاحبان تجربه و بدنه وزارتخانه، 
وزارت اقتصــاد را بــا آرایــش تحریم ناپذیري 
نوسازي مي كنيم. این موضع گيري سيداحسان 
خاندوزي است كه قرار است درصورت اخذ رأي 
اعتماد مجلس، به وزارت اقتصــاد و دارایي برود 
و به گفته خــودش بدون اميد بســتن به كدخدا 
دولت ســيزدهم را در اقتصاد پيروز سازد. اشاره 
او به جنگ خزانه داري آمریكا عليه اقتصاد ایران 
با وضع تحریم هــا، به گونه اي یــادآوري خاطره 
داوود دانش جعفــري، نخســتين وزیــر اقتصاد 
دولت احمدي نــژاد اســت كه وقتي در ســوم 
اردیبهشت1387 این وزارتخانه را ترك مي كرد، 
مي گفت: ما وارد یك بازي ســنگين و نفســگير 
شــطرنج با وزارت خزانه داري آمریكا شده بودیم. 
آنها یك معاون صهيونيست خود را به نام استوارت  
لوي مأمور متوقف كردن اقتصاد ایران كرده بودند.

حاال اقتصاد ایران در یك پيــچ تاریخي قرار دارد 
و در این وضعيت خاندوزي ماموریت دشواري را 
قبول كرده و اميدوار است كه اقتصاد را از دردسرها 
و چالش ها به سالمت عبور دهد. وزیر پيشنهادي 
اقتصاد كه پيش از این توانسته بود اعتماد اعضاي 
كميســيون اقتصــادي مجلس را كســب كند، 
دیــروز در صحن علني مجلس و هنــگام دفاع از 
برنامه هایش گفت كه جامه رزم اقتصادي را بر تن 
كرده تا با تكيه بر 17ســال تجربه سياستگذاري 
اقتصاد، نگذارد اقتصاد و معيشــت مردم منتظر 
بيگانگان بماند؛ چراكه اعتقاد دارد دولت سيزدهم 
با به ميــدان آوردن مــردم، رفع تعــارض منافع 
مسئوالن، گسترش شفافيت اقتصادي به عنوان 
مسئله اي ملي و فراجناحي و به كارگيري نخبگان 

در این تقابل بزرگ تاریخي، پيروز خواهد شد.
كميسيون اقتصادي مجلس در گزارش خود اعالم 
كرده كه وزارت علوم تأیيد كــرده كه خاندوزي 
داراي مدرك كارشناسي ارشــد پيوسته معارف 
اسالمي و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دكتراي 
تخصصي علوم اقتصادي از دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد علوم تحقيقات اســت. افزون بر اینكه وزیر 
پيشنهادي اقتصاد در كميسيون اقتصادي مجلس 
به صورت شــفاهي تعهد داده تا قانــون اداره این 
وزارتخانه را به طول كامــل اجرا كند، هماهنگي 
در تيم اقتصادي دولت را افزایش و كسري بودجه 
عملياتي كشــور را كاهش و شاخص هاي محيط 

كسب وكار را هم ارتقا دهد.

راه عبور از تنگه اقتصادي
گزینه پيشنهادي وزارت اقتصاد با تأكيد بر اینكه 
چاره اي جز گذر كــردن موفقيت آميز جمهوري 
اسالمي از تنگه اقتصادي نداریم، از سياست هاي 
اقتصادي دولت حسن روحاني انتقاد و تصریح كرد: 
رجاي واثق دارم كه دولت سيزدهم با استعانت از 
خدا و نه اميد بستن به كدخدا و به ميدان آوردن 
مردم، رفع تعارض منافع مســئوالن، گســترش 
شفافيت، فهم از اقتصاد به عنوان مسئله علمي و 
فراجناحي و به كارگيري نخبــگان در این تقابل 

بزرگ اقتصادي پيروز خواهد شد.
او در عيــن حــال مي افزاید: هرچنــد كه تيم 
دیپلماســي اقتصادي باید طبــق منویات رهبر 
انقــالب به دنبــال وظيفه تحریم زدایي باشــد، 
اما چنان كــه رئيس جمهور محتــرم فرمود ما 
اقتصاد و معيشــت مردم را منتظر بيگانگان قرار 
نخواهيم داد و غير از تحریــم یكجانبه آمریكا، 
مســيرهاي جدیدي خواهيم گشود. خاندوزي 
مي گوید: عالمت هاي ســازگار و اميدبخش به 
هم پيمانان صادر خواهيم كرد و شركاي راهبردي 
دیگــري مي افزایيــم. مگر برخــي اقتصادهاي 
آســيایي كه تحریم هم نيســتند از پيام رسان 
مالي غيرســوئيفتي و روش هاي تســویه ارزي 
غيرمتعارف اســتفاده نمي كنند؟ همانطور كه 
در رفع امور ســخت افزاري مانند وابســتگي به 
واردات بنزین كه 10سال پيش تهدید بود و امروز 
فرصت، نمي توانيم در سياست هاي نرم اقتصادي 

هم تحریم ها را تبدیل به فرصت كنيم؟
گزینه مطلوب رئيس جمهور براي هدایت وزارت 
اقتصاد خطاب به نمایندگان قول داد كه هم جایگاه 
وزارت اقتصاد را در تيم اقتصادي دولت باال ببرد ، 
هم ماليه دولت را مقاوم  ســازد و هم اینكه موانع 
كسب وكار و مجوزهاي اضافه را از سر راه فعاالن 
اقتصادي و مــردم بردارد. وعده او این اســت كه 
جلوي شــوك به اقتصاد گرفته شود و به جاي آن 
آینده قابل پيش بيني باشــد و اینگونه نباشد كه 
هفته اي با یك دستورالعمل گمركي مواجه شویم.

در برابر تورم
نكته دیگري كه خاندوزي بر آن تأكيد دارد كمك 
به ثبات در اقتصاد كالن و مهار پایدار تورم به عنوان 
یكــي از مهم ترین اولویت هــاي وزارت اقتصاد و 
دارایي اســت. چه اینكه خودش مي گوید: تورم 
بي ســابقه و مزمن و درآمد ســرانه شكاف بزرگ 
درآمد و هزینه براي خانوارها ایجاد كرده، ســفره 
مردم را كوچك كرده و معيشت اقشار مختلف را 
به خطر انداخته است و هرچند حل مسئله تورم 
نيازمند همكاري همه دستگاه ها و زمان و مجالي 
براي به ثمر رساندن اســت، اما از همين روز اول 
تمام تالش خــود را براي تأمين كســري بودجه 
از روش هاي غيرتورم زا، كنترل رشــد بي ضابطه 

نقدینگي و مدیریت بازار ارز به كار خواهم بست.

راه استقراض بسته مي شود؟
خط قرمز گزینه پيشنهادي وزارت اقتصاد، بستن 
مسير اســتقراض دولت از بانك مركزي است كه 
به گفته خودش یك اقدام فــوري در حوزه ماليه 
دولت و گذر از كســري بودجه همين امســال با 
كمترین هزینه اقتصــاد كالن خواهد بود. برنامه 
خاندوزي این اســت كه به دليــل هزینه باالي 
استقراض دولت از بانك مركزي، كسري بودجه 
را با فروش اوراق بدهي دولت تامين كند و از سوي 
دیگر فروش اموال دولتي را سرعت ببخشد. البته 
اعتقاد او این است كه براي این كار نياز به تربيت 
و شجاعت مدیران دولتي است كه مسئوليت پذیر 
باشند. افزون بر اینكه قول داده رابطه بين خزانه 
و بانك مركزي را اصالح كند، عــالوه بر آن بازار 
بدهي ها را گسترش داده، اوراق مالي - اسالمي را 
متنوع و نقدشوندگي آنها را بيشتر كند و در نهایت 
یك برنامه انتشار زماني اوراق را تدوین كرده و البته 
الیحه مدیریت بدهي هــاي عمومي را به مجلس 

بفرستند.

حكمراني بانك مركزي اصالح مي شود
خانــدوزي كــه دهــه90 خورشــيدي را دهه 
از دســت رفته اقتصــادي توصيــف مي كنــد، 
معتقد اســت رونق اقتصاد صد برابــر مقدم تر از 
ماليات ستاني اســت و البته در دفاع از برنامه اش 
با اشاره به چالش هاي نظام بانكي ایران با تأكيد بر 
عبارت »و اما بانك!« گفت: خأل حاكميتي شركتي 
و تعارض منافع باعث شــده تــا نارضایتي ایجاد 
شــود لذا اصالح حكمراني بانك مركزي و ایجاد 
جایگاه هماهنگ ســاز بازارهاي مالي، الزام ویژه 
براي اعتمادســازي، تقویت سنت قرض الحسنه، 
واقعي شــدن قراردادها، اصالح نظــام نظارت بر 
خلق پول، تقویت بانك توسعه اسالمي و حاكميت 
شركتي و افزایش و توزیع عادالنه تسهيالت بانكي 

در سراسر كشور را درنظر داریم.
او با بيان اینكه تصميم دارم به رهاشــدگي بانكي 
خاتمه دهم، افزود: عدم اتكاي بودجه به درآمدهاي 
مالياتي باعث شــده تا از محل تحریم ها آســيب 
ببينيم؛ درصورتي كه این بخش نقش مهمي در 
توزیع درآمد دارد. همچنيــن تنظيم رفتارهاي 
ســوداگرانه در بازار ســرمایه ها را درنظر داریم و 
معتقدیم رونــق اقتصاد صــد برابــر مقدم تر از 

ماليات ستاني است.

قول به سهامداران 
وزیر پيشــنهادي امــور اقتصــادي و دارایي در 
ادامه با بيان اینكه براي ســهامداران خرد تجربه 
مثبتــي ایجاد مي كنيــم تا افزایش نقــش بازار 
سرمایه را داشته باشــيم، گفت: بنگاه هاي خوب 
و خوشــنامي در صف عرضه اوليه قرار دارند كه 
مي تواننــد كمك كننــده باشــند، همچنين به 
تخلفات گذشــته اي كه در بازار بــورس صورت 
گرفت رسيدگي خواهيم كرد و مشوق هایي براي 
تازه واردان بازار سرمایه قرار مي دهيم. او تأكيد كرد: 
ساماندهي ظرفيت هاي توليدي ذیل سهام عدالت 
كه ظرفيت زیادي در بــورس دارند و همچنين 
اصالح هيأت مدیره شــركت هاي استان و تعيين 
تكليف جاماندگان سهام عدالت نيز در دستور كار 

قرار خواهد داشت.
وزیر پيشنهادي امور اقتصادي و دارایي در ادامه با 
اشاره به اهم برنامه هاي وزارت اقتصاد خاطرنشان 
كــرد: افزایش شــاخص GDP بــه 1.5برابر تا 
پایان دولت، اســتقرار ماليات بر عایدي سرمایه، 
هوشمندسازي سيســتم مالياتي و تالش براي 
ایجاد شناســنامه بنگاه هاي اقتصادي در دستور 

كار ما قرار دارد.

اصالح ساختار بيمه، گمرك و مناطق آزاد
وزیر پيشنهادي اقتصاد در ادامه با اشاره به حوزه 
بيمه در وزارت اقتصاد بيان كرد: پایين بودن ضریب 
نفوذ بيمه باید اصالح شــود كه متعهد مي شویم 
اصالح ساختار و عملكرد بيمه مركزي را در دستور 
كار قرار دهيم؛ چرا كه هم اكنــون داراي تعارض 
نقش است و برنامه تحول نداشته و نيازمند تقویت 
هســتيم. خاندوزي همچنين با اشاره به شرایط 
تحریم و كرونا در كشــور عنوان كــرد: مبادالت 
تجاري و ترخيص كاالهاي اساسي اولویت است 
و سيســتم گمركات باید اصالح شود. همچنين 
سامانه گمركي كه هم اكنون فعال است، هوشمند 
نبوده كه همين باعث ایجاد فســاد شده است لذا 
براي مبارزه بــا آن اجراي كامل پنجــره واحد را 

درنظر داریم.

اصالح مسير خصوصي سازي
وزیر پيشــنهادي اقتصــاد گفت: تــالش ما در 
وزارت امــور اقتصادي و دارایي ایــن خواهد بود 
كه بر مدیریت مبتني بــر بازده دارایي هاي دولت 
و مولدســازي دارایي هاي دولت كه در اختيار هر 
مجموعه اي قرار مي گيرد، نظارت كنيم. متأسفانه 
در مقابل اموال 85ميليون نفر هموطن بي  مباالت 
هستيم. پاسخگو كردن مدیران شركت هاي دولتي 
درخصوص وظایف آنهــا از پيگيري هاي وزارت 

اقتصاد خواهد بود.
وي بيان كرد: موضوع دیگر مسئله اصالح قانون 
سياســت هاي كلي اصل44 قانون اساسي است 
كه در  3 ماه آینده تقدیــم هيأت وزیران خواهد 
شد و بسياري از مشــكالت خصوصي سازي  ها و 
حكمراني سهام عدالت در دل آن الیحه اصالح 

می شود.

خاندوزي در مجلس از برنامه خود براي خنثي سازي تحریم ها پرده برداشت

 آرايش اقتصادي 
در برابر جنگ خزانه داري آمريكا
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دبيــركل اتاق اصنــاف ایــران در گفت وگو با 
همشهري: با اتمام محدودیت هاي 6روزه، اتاق 
اصناف ایران مصوبه 27تير ماه امســال را كه 
براساس آن فعاليت 7گروه شغلي ممنوع است 
مالك عمل قرار داده و به واحدهاي صنفي ابالغ 
كرده است، اما مصوبه اي كه امكان اجرا ندارد، 

اجرایي نيز نخواهد شد

   وزير پيشنهادي صنعت: مخالف قيمت گذاري دستوري هستم
همزمان با درخواست فعاالن بازارسرمايه براي حذف قيمت گذاري دستوري سيدرضا فاطمی امين، وزير پيشنهادي صمت 
هم به مجلس درباره مواضع خود درباره قيمت گذاري گفت: بورس مي تواند يك سازوكار كارا باشد؛ دولت نبايد قيمت 
تعيين كند، بلكه بايد ضوابط و چارچوب قيمت را تعيين و تمركز كند كه اين ضوابط اجرا و رعايت شود. من معتقدم دولت 
نه بايد قيمت گذاري كند و نه بايد قيمت را رها كند، بلكه بايد ضوابط و ساختاري براي قيمت گذاري تعيين كند. او در پاسخ 
به اين پرسش كه آيا او قيمت گذاري دستوري را كه در دولت هاي قبل اجرا شده است، دنبال خواهد كرد، يا خير گفت: خير. 
دنبال قيمت گذاري نيستيم. به عنوان مثال در بورس اوراق بهادار وقتي مي خواهند يك سهامي از يك حدي باالتر برود، 
مي گويند بايد حجم مبنا پر شود تا امكان رشد قيمت وجود داشته باشد؛ اين يك ساختار قيمت است؛ يعني ما در بورس كاال 
يك سازوكار قيمتي مي گذاريم كه قيمت ها نوسان شديد نداشته باشند، يا سازوكارهاي ديگري كه درنظر گرفته مي شود. 
او افزود: معتقدم كه در بسياري از بازارها الزم نيست قيمت هاي تثبيتي بگذاريم. شايد در برخي از كاالهاي مورد مصرف 
خانوار يا محصوالت كشاورزي مثل گندم يا محصوالت اوليه مثل زغال سنگ، سنگ آهن و نفت بهره مالكانه تعريف كنيم، 
در باقي موارد بايد با تنظيم عوارض، تنظيم تعرفه هاي وارداتي و تعيين ضوابط براي قيمت، قيمت ها را مديريت كنيم؛ 

به گونه اي كه هم براي مصرف كننده و هم براي توليدكننده معقول باشد. اين شدني است و يك مسئله الينحل نيست.

  با وجود اطالعيه اتاق اصناف ایران براي تعطيلي 7گروه 
شغلي، دیروز كركره هاي مشــاغل ممنوعه در پاساژهاي 
سرپوشــيده باز بود و خبري از تعطيلي مشــاغل در دور 

جدید محدودیت ها نبود.
به گزارش همشهري، با پایان تعطيالت 6روزه كرونایي در شهرهاي قرمز 
مانند تهران و كرج و با وجود افزایش مرگ ومير روزانه ناشي از شيوع این 
بيماري، وضعيت فعاليت مشاغل و كسب وكارها به روال عادي بازگشته 
اســت. این در حالي اســت كه اتاق اصناف ایران روز شنبه هفته جاري 
طي اطالعيه اي بر تداوم فعاليت اغلب مشــاغل بــا رعایت پروتكل هاي 
بهداشتي و اعمال محدودیت در 7گروه شــغلي تأكيد و اعالم كرده بود 
كه از دیروز)یكشنبه( تا اطالع ثانوي فعاليت این مشاغل و كسب وكارها 
همچنان ممنوع است. اما گزارش ميداني خبرنگار همشهري از وضعيت 
فعاليت مشــاغل در دور جدید این ممنوعيت ها حاكي از عادي شــدن 
وضعيت فعاليت همه كسب وكارهاســت. در بند 4اطالعيه اتاق اصناف 
ایران در حالي با اســتناد به مصوبه 27تير ماه امسال ستاد ملي مقابله با 
كرونا بر تعطيلي مشاغل و كســب وكارها در پاساژها و بازارهاي سربسته 
به استثناي پاساژهاي تخصصي نظير الستيك، قطعات یدكي، آهن آالت 
و كامپيوتر تأكيد و اعالم شــده بود كه پاساژهاي عمومي نظير پوشاك، 
كيف، كفش و موبایل همچنان مجاز به فعاليت نيستند كه گزارش ميداني 
خبرنگار همشهري حاكي است دیروز اغلب پاساژهاي سرپوشيده فروش 
موبایل مانند پاســاژ عالءالدین، آتي لند مگامال، فروشگاه هاي پوشاك 
خيابان وليعصر، ميدان ونك، خيابان بهار، لوازم ورزشــي ميدان منيریه 
و حتي بازار سرپوشــيده بزرگ تهران باز بود و كســبه به فعاليت عادي 
خود ادامه مي دادند و به نظر مي رسد اصناف توان یا قصد اجراي این دور 
از محدودیت هاي مشاغل در شرایط قرمز و سياه شــيوع كرونا با وجود 
فوت بيش از 684نفر از هموطنانمان به دليل شيوع كرونا در روز گذشته 

را ندارند.

تعطيلي 7گروه و فعاليت بقيه مشاغل با رعايت پروتكل ها 
اتاق اصناف ایران در اطالعيه اي كه روز شنبه هفته جاري منتشر كرد از 
تداوم اعمال محدودیت براي فعاليت 7 گروه شغلي و بازگشت به فعاليت 
مشاغل دیگر به شــرط رعایت پروتكل هاي بهداشــتي خبر داد. در این 
اطالعيه اعالم شــد، به استناد ابالغيه شــماره 66430 و 66448 مورخ 
1400/4/27 از سوي قرارگاه عملياتي ستاد ملي مقابله با بيماري كرونا 
و كميته امنيتي، اجتماعي و انتظامي و همچنين آخرین هماهنگي هاي 
به عمل آمده با ســتاد ملي مقابله با كرونا مبني بر نحوه فعاليت اصناف، 
باتوجه به اتمام طرح محدودیت فعاليت 6روزه از تاریخ  1400/5/25  تا  
1400/5/30  نحوه تداوم فعاليت مشــاغل به شــرح زیر خواهد بود. در 
این اطالعيه ضمن تأكيد بر لزوم هوشــياري بيشــتر اصناف در رعایت 
حداكثري پروتكل هاي بهداشــتي تأكيد شــده بود كه از فردا )یكشنبه 
مورخ 1400/05/31( تمامي مشــاغل به اســتثنا 7 گروه ذیل مجاز به 
فعاليت خواهند بود. در این اطالعيه فهرســت 7 گروه مشــاغل پرخطر 
كه تا اطالع ثانوي مجاز به فعاليت نيســتند به شرح پيوست اعالم شده 
بود. 1 – رســتوران ها و قهوه خانه ها، به صورت پذیرایي در فضاي بســته 
)ولي به صورت بيرون بر مي توانند فعاليــت كنند(. 2-تاالر هاي پذیرایي. 
3- سالن هاي سينما و تئاتر.  4- پاساژ ها و بازار هاي سربسته به استثناي 

پاساژ هاي تخصصي نظير الستيك، قطعات یدكي، آهن آالت، كامپيوتر 
)پاساژ هاي عمومي نظير پوشــاك، كيف، كفش و موبایل همچنان مجاز 
به فعاليت نيستند.( 5 -استخر هاي سرپوشيده و باشگاه هاي بدنسازي .6 

-شهربازي و باغ وحش ها.7 -نمایشگاه هاي عمومي و تخصصي.

ابالغ نشدن تعطيلي فروشگاه هاي ورزشي ميدان منيريه 
رئيس اتحادیه صنف فروشــندگان لوازم ورزشــي تهران در گفت وگو با 
خبرنگار همشــهري در مورد علت تعطيل نشدن پاساژهاي سرپوشيده 
فروش پوشاك و لوازم ورزشي در ميدان منيریه تهران گفت: اتاق اصناف 
به طور رسمي در مورد باز یا بسته بودن صنف فروشندگان لوازم و پوشاك 
ورزشــي در ميدان منيریه تهران ابالغي به این اتحادیه نداشته است و از 
صبح دیروز همه مغازه ها و پاساژهاي فروش این ملزومات در ميدان منيریه 
تهران به فعاليت مشــغول بودند. مرتضي حق پرست با بيان اینكه از روز 
یكشنبه همه مغازه ها حتي در پاســاژهاي سرپوشيده فعاليت خود را از 
سر گرفته اند، افزود: با وجود این اتاق اصناف بر رعایت كامل پروتكل هاي 
بهداشــتي در این واحدهاي صنفي مانند استفاده از ماسك و ضد عفوني 
كردن، تأكيد كرده اســت و در این چارچوب پاساژ كاوه روزانه در 2نوبت 
ایزوله مي شود. او با بيان اینكه وضعيت بازار فروش لوازم و پوشاك ورزشي 
منيریه تهران خوب نيست، افزود: این فروشگاه ها روزانه حداكثر یك تا دو 
مشتري دارند و به دليل تعداد كم مراجعين به نظر نمي رسد فعاليت این 
واحدهاي صنفي با رعایت پروتكل هاي بهداشتي خطري براي شيوع كرونا 
داشته باشد. از ســوي دیگر این واحدها براي امرارمعاش ناچار به تداوم 

فعاليت حتي با حداقل فروش هستند.

ضرورت فعاليت كژدار و مريز مشاغل 
نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف كشور و نایب رئيس اتاق اصناف تهران 
نيز در گفت وگو با همشــهري با بيان اینكه دیروز همه بازارها، پاساژها و 
مشــاغل باز و حتي بازار بزرگ تهران باز بود، گفت: اما براســاس مصوبه 
ستاد و اطالعيه اتاق اصناف واحدهاي صنفي ملزم به رعایت سختگيرانه 
پروتكل ها شدند تا اینگونه واحدهاي صنفي باز بمانند و سالمتي مردم كه 
اولویت نخست است نيز تامين شود. ابراهيم درستي، افزود: وقتي به كسبه 
مي گویيم واحد صنفي خود را تعطيل كننــد باید هزینه آن را نيز تامين 
كنيم، اما در شرایط كنوني باید به نحوي كژدار و مریز رفتار كنيم تا ضمن 

تامين سالمتي مردم به كسب وكارها نيز آسيب نرسد. او با بيان اینكه باید 
واكسيناسيون اصناف در دستور كار قرار گيرد تا به دليل تعطيلي اجباري 
و الزام واحدهاي صنفي به پرداخت ماليات، اجاره و... این مشــاغل دچار 
بدهي انباشته نشــوند، افزود: گرچه در اطالعيه اتاق اصناف بر تعطيلي 
7گروه شغلي تأكيد شده اما به نظر مي رسد اولویت اصلي فعاليت مشاغل 
باید بر رعایت پروتكل هاي بهداشــتي باشد. بر این اساس باید ستاد ملي 
كرونا دستورالعمل جدیدتري براي فعاليت مشاغل بدهد. درستي با انتقاد 
از برخي مصوبات قبلي ستاد ملي مقابله با كرونا براي فعاليت صنوف، گفت: 
در پایان دولت قبلي مصوباتي ابالغ شد كه به ضرر اصناف بود؛ مثال گرچه 
اعالم كرده بودند كه انتخابات اتحادیه ها تا پایان شهریور ماه به تعویق بيفتد 
اما دولت قبل این مصوبه را ملغي كرد و با توجه به شرایط كنوني از ستاد 
ملي مقابله با كرونا مي خواهيم تا انتخابات 8هزار و 300اتحادیه صنفي 
فعال انجام نشده و حداقل تا ابتداي زمستان امسال به تعویق بيفتد؛ چراكه 
برگزاري جلسات انتخابات برخي از این اتحادیه ها كه 10هزار عضو دارد، 
قطعا موجب شيوع كرونا مي شــود. او در مورد بازبودن پاساژهاي فروش 
موبایل، افزود: معتقد به تعطيلي مشاغل در شرایط كنوني نيستيم، اما باید 
پروتكل ها را سختگيرانه تر كنيم و ستاد ملي مقابله با كرونا در دولت جدید 
در مورد نحوه فعاليت صنوف بازبيني كند. عــالوه بر آن، امكان تفكيك 
صنف فروشندگان و تعميركاران گوشي موبایل وجود ندارد و در شرایط 
فعلي كه دوركاري بيشتر شده است نياز به فعاليت این صنف بيش از پيش 

احساس مي شود.

مصوباتي كه قابليت اجرا ندارند
دبيركل اتاق اصناف ایران در گفت وگو با همشهري در مورد اطالعيه روز 
شنبه هفته جاري این اتاق براي تداوم فعاليت مشاغل گفت: اتاق اصناف 
اطالعيه جدیدي نداشته، بلكه با پایان محدودیت هاي 6روزه، مصوبه 
27تير ماه قرارگاه ملي مقابله با كرونا را به اصناف ابالغ و بر اجرایي شدن 

آن تأكيد كرده است. محمدباقر مجتبایي، افزود: براساس این اطالعيه 
به غيراز 7گروه، فعاليت همه مشاغل با رعایت پروتكل هاي بهداشتي 
مجاز خواهد بود. او در مورد علت باز بودن بــازار بزرگ تهران، افزود: 
بازار بزرگ تهران بخش هاي مختلف سرپوشيده، نيمه سرپوشيده و 
باز دارد و طبق مصوبه نيز بازارهایي سرپوشيده مانند پاساژ عالالدین 
یا پاساژهاي پوشاك خيابان بهار مجاز به فعاليت نيستند و بخش هاي 
باز بازار بزرگ تهران مي توانند فعاليت كنند. او افزود: گرچه اتاق اصناف 
موافق این مصوبه نيســت و معتقد اســت نمي توان همه پاساژهاي 
سرپوشيده را تا اطالع ثانوي تعطيل كرد؛ چرا كه وقتي شغلي تعطيل 
مي شود باید مشخص شود كه چه كسي هزینه این تعطيلي را پرداخت 
خواهد كرد و وقتي كرونا حتي تا 3سال دیگر نيز شایع است، نمي توان 
مشاغل تعطيل را بدون پرداخت هزینه تعطيل كرد. مجتبایي با بيان 
اینكه در ستاد ملي مقابله با كرونا نيز اصناف با تعطيلي مشاغل مخالفت 
كردند، گفت: گرچه وزارت بهداشــت بر تعطيلي مشاغل تأكيد دارد، 
اما قرارگاه ملي مقابله با كرونا ســعي در تلفيق معيشت و بهداشت در 
محدودیت هاي تازه  مشاغل دارد و بر این اساس نيز اكنون فقط 7گروه 
شغلي تعطيل و فعاليت سایر مشاغل مجاز اعالم شده است. مجتبایي 
تأكيد كرد: وضعيت امروز شــيوع كرونا و فعاليت مشاغل با فروردین 
99متفاوت است و اكنون تجربه اي 18ماهه در مورد این بيماري و نحوه 
فعاليت مشاغل داریم و كرونا نيز همچنان شایع است. او با بيان اینكه از 
نظر منطقي باید اطالعيه اتاق اصناف اجرایي شود، افزود: اما مصوبه  اي 
كه قابليت اجرا نداشته باشــد، احتمال اجراي آن كم مي شود؛ گرچه 
در اطالعيه اتاق اصناف نيز بر تعطيلي 7گروه شــغلي تا اطالع ثانوي 
تأكيد شــده، اما باید دید امكان اجراي این مصوبه وجود دارد یا خير؟ 
اطالعيه اخير اتاق اصناف نيز مصوبه جدیدي نبوده درواقع یادآوري 
مصوبه 27تير ماه امسال ستاد ملي مقابله با كرونا در مورد نحوه فعاليت 

مشاغل است.

گزارش ميداني همشهري از كم و كيف اجراي دور تازه محدودیت مشاغل و كسب و كارها

كركره هاي مشاغل ممنوعه باز است
ميادین

 ۱۰نوع ماهي زير 5۰هزار تومان 
در ميادين 

اغلب خانواده هاي ایراني ماهي را در مقایســه با گوشــت قرمز 
گران تر و به دليل طيف وســيع تر غذاهاي گوشتي مورد پسند 
خانوار، كم صرفه تر مي دانند و خيلي ها به همين دليل فقط شب 
عيد و مناسبت هاي خاص به ســراغ خرید آن مي روند. با اینكه 
دیدن قيمت سرسام آور ماهي در فروشگاه هاي مواد پروتئيني 
اغلب نااميدكننده است اما بهتر است بدانيد قيمت این محصول 
در ميادین بســيار پایين تر اســت و هم اكنون دست كم 10نوع 
ماهي در ميادین ميوه و تره بار كمتــر از 50هزار تومان قيمت 
دارند. به گزارش همشــهري، نرخ نامه ميادین ميــوه و تره بار 
شــهرداري تهران نشــان مي دهد 20نوع ماهي در ميادین با 
قيمتي كمتــر از 100هزار تومان عرضه مي شــود كه در ميان 
آنها 10نوع زیر 50هــزار تومان قيمت دارنــد. البته غرفه هاي 
عرضه ماهي در تمام ميادین ميوه و تره بار تهران دایر نيســت و 
فقط برخي از ميادین هستند كه ماهي تازه عرضه مي كنند اما 
در همين ميادین به ویژه در ســاعات ابتدایي روز مي توان انواع 
ماهي هاي تازه شمال و جنوب كشــور را خریداري كرد. مرور 
قيمت هاي به روز شده ماهي در نرخ نامه ميادین نشان مي دهد 
در 2 هفته پایاني مردادماه ماهي شير خليج فارس با قيمت هر 
كيلوگرم 118 تا 132هزار تومان گران ترین ماهي عرضه شده 
در ميادین بوده و ماهي راشگو با قيمت 110 تا 126هزار تومان 
در رده بعدي گرا ن ترین ها قرار دارد. حلوا سياه با حدود قيمتي 
98 تا 108هزار تومان، شوریده با قيمت هر كيلو 98 تا 105هزار 
تومان و بچه شير با قيمت هر كيلو 99 تا 109هزار تومان دیگر 
ماهي هاي باالي 100 هزار تومان ميادین هستند اما دیگر انواع 

ماهي را مي توان با قيمت هاي پایين تر خرید.
ماهي هایي كه بــا قيمتي بيــن 50 تا 100هــزار تومان عرضه 

مي شوند عبارتند از:
 ســوف بين 70 تا 75هــزار تومــان، قــزل آالي رنگين كمان 
59.900تومان، سرخو بين 90 تا 95هزار تومان، سنگسر طالیي 
بين 65 تا 82هزار تومان، شــانك 73هزار تومــان، كوتر 75 تا 
79هزار تومان، قباد 90هزار تومان، كفشــك بين 82 تا 87هزار 
تومان، گيش مقوا بين 50 تا 59هزار تومــان و هامور بين 79 تا 

89هزار تومان.
 بعضي ماهي ها هم حول و حــوش 50هزار تومان یا كمتر قيمت 
دارند كه در ميان آنها برخي انواع پرطرفدار ماهي هم مشــاهده 
مي شــود. آمور با قيمت 49 تا 51هزار تومان در ميان این دسته 
گران ترین است و دیگر ماهي ها عبارتند از: فيتوفاگ با قيمت 27 
تا 30هزار تومان، بيگ هد بين 29 تا 31هــزار تومان، كپور بين 
37 تا 42هزار تومان، بياح 38 هزار تومان، خامه ماهي بين 35 تا 
39هزار تومان، سارم )شير بندر( بين 36 تا 41هزار تومان، ماهي 
عروس 45هزار تومان، كتو 25هزار تومان و تيالپياي پرورشــي 

33هزار تومان.
در ميادین ميوه و تره بار عالوه بر ماهــي تازه بعضي انواع ماهي 
به صورت منجمد نيز به فروش مي رسد. نرخ نامه ميادین نشان 
مي دهد در ميان انواع ماهي هاي منجمد، ماهي شير سایز بزرگ 
با قيمت 129هزار تومان گران ترین و حسون با قيمت بين 22 تا 
25هزار تومان، ارزان ترین محسوب مي شوند. راشگوي منجمد 
با 126هزار تومان قيمــت، اینجا هم به ماننــد جدول قيمت 
ماهي هاي تازه در رده دوم گران قيمت هاست. تيالپياي منجمد 
براساس ســایز آن بين 115 تا 120هزار تومان قيمت گذاري 
شده، حلواي ســياه منجمد بين 85 تا 91هزار تومان، بچه شير 
105هزار تومان، سرخو 85هزار تومان، سنگسر طالیي 82هزار 
تومان و ماهي شــوریده منجمد بين 69 تا 89هــزار تومان در 
نرخ نامه ميادین قيمت خورده انــد. قيمت ميگو هم در ميادین 
كيلویي 85هزار تومان بــراي دریایي و 80هــزار تومان براي 
پرورشي هاســت. ميگوي منجمد هم بين 89 تا 99هزار تومان 

قيمت خورده است.
مقایســه قيمت  ماهي در ميادین با سطح شــهر نشان مي دهد 
در فروشــگاه هاي پروتئيني انواع ماهي با حداقل 2برابر قيمت 
ميادین عرضه مي شــود و در برخي موارد این اختالف قيمت تا 
4برابر هم مي رســد. نگاهي به نرخ هاي مغازه ها حاكي از قيمت 
300 تا 400هزار توماني ماهي هاي پرطرفدار شــمال و جنوب 
است؛ قيمتي كه بخش زیادي از مردم توان پرداخت آن را ندارند. 
هم اكنون هر كيلوگرم ماهي حلواي ســفيد در فروشــگاه هاي 
محصوالت پروتئيني حدود 400هزار تومان، سرخو بين 250 تا 
300هزار تومان، شوریده 250 تا 310هزار تومان، حلواي سياه 
حدود 200هزار تومان، راشــگو 320هزار تومان، قباد 175هزار 
تومان و ســارم 100هزار تومان به فروش مي رسد. هر كيلوگرم 
ميگوي تازه پاك نشده هم بسته به سایز آن بين 99 تا 150هزار 
تومان  و هر كيلوگرم ماهي شــير خليج فارس بدون ســر و دم 

132هزار تومان قيمت دارد.
 

قيمت بعضي انواع ماهي در ميادين ميوه و تره بار تهران 

قيمت هر كيلو - تومانمشخصاتنوع ماهي

75.۰۰۰باالي ۸۰۰ گرمسوف شمال
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بورس

گزارش

آیا دولت سيزدهم قيمت گذاري دستوري را حذف خواهد كرد

قيمت گذاري دستوري؛ چالش دولت رئيسي در بورس
رئيس سازمان بورس خواستار حذف قيمت گذاري دستوري در دولت جدید شد

قيمت گذاري دســتوري اقتصاد ایران را 
به مرحله بحران رسانده است. در چنين 
شــرایطي اقتصاددانان بر این باورند كه 
دولت سيدابراهيم رئيسي چاره اي جز جراحي اقتصادي 
ندارد و حذف قيمت گذاري دســتوري اصلي ترین ابزار 
این جراحي اســت. فعاالن بازار سرمایه نيز اعتقاد دارند 
نخســتين اولویت دولت جدید در بورس جلوگيري از 
قيمت گذاري است؛ برهمين اساس رئيس سازمان بورس 
هم گفت، اگر دولت جدید نگاه دستوري به اقتصاد را كنار 

بگذارد، بازار سرمایه جان تازه اي خواهد گرفت.
به گزارش همشــهري، سال هاســت اقتصاد ایران از یك 
بيماري كشنده به نام سركوب قيمت ها رنج مي برد. دولت ها 
هر بار وعده داده اند كه از طریق هدفمند ســازي  یارانه ها 
این مشكل را حل كنند، اما هيچ دولتي تاكنون موفق به 
درمان این معضل نشده است.4دهه پيش دولتمردان فكر 
مي كردند كه مي توانند با دستور جلوي رشد قيمت ها را 
بگيرند، اما حاال بعد از چند دهه تجربه ناموفق تقریبا همه 
متوجه شده اند كه با دســتور و اقدامات پليسي نمي توان 
جلوي رشد قيمت ها را گرفت و راه حل، بازگشت به اصول 
علم اقتصاد اســت. در چنين شــرایطي اما هنوز هم كم 
نيستند، دولتمردان، مسئوالن و حتي نماینده هاي مجلسي 
كه بر طبل قيمت گذاري دستوري و مبارزه با افزایش قيمت 
از طریق سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف كننده 
و حتي شوراي رقابت مي كوبند. با این حال اقتصاددانان اما 
مي گویند چنانچه مسير قبلي ادامه پيدا كند، اقتصاد ایران 
وارد مرحله خطرناكي مي شــود كه مي تواند همه اركان 
سياســي و اجتماعي را تحت تأثير قرار دهد. هم اكنون به 
جز رانت خواران كه از قيمت گذاري دســتوري در طول 
سال هاي گذشته سود هاي كالني به دست آورده اند، اغلب 

اقتصاددانان از دولت سيدابراهيم رئيسي انتظار دارند كه 
مشكل اقتصاد دستوري و نظام سركوب قيمت ها را مطابق 
اصول علم اقتصاد یك بار براي هميشه حل كند و یكي از 
بخش هایي كه بيشترین انتظار را از دولت جدید براي رفع 

این معضل دارد، بازار سرمایه است.

مشكالت بازار سرمايه
كارشناسان بازار ســرمایه بارها تأكيد كرده اند كه یكي 
از بزرگ ترین مشــكالت بورس، قيمت گذاري دستوري 
است. در طول ســال هاي گذشته شــركت هاي بورس 
هزاران ميليارد تومــان از درآمد هاي خــود را از طریق 
قيمت گذاري دستوري از دست داده اند و حتي صنعت 
خودرو ســازي  به دليل اجراي این روش از مرحله بحران 
عبور كرده و به دليل زیان انباشته 80هزار ميليارد تومان 
و بدهي هاي بسيار سنگين به مرحله ورشكستگي رسيده 
است. برخي بررسي ها نشــان مي دهد كه تقریبا نيمي 
از شركت هاي بورس با مشــكل قيمت گذاري دستوري 
مواجهنــد و تحت تأثيــر این موضوع بخــش مهمي از 
درآمدهایشان را از دست داده اند. قيمت گذاري دستوري 
موجب مي شود هم توليد كننده و هم مصرف كننده با زیان 
مواجه شوند و در عوض سود اصلي نصيب دالالن  شود. 
در طول چند ماه گذشــته در برخي صنایع زمزمه هایي 
براي حل مشكل قيمت گذاري دستوري آغاز شده است 
و انتظار مي رود این روند در دولت رئيســي با ســرعت 
بيشتري دنبال شود؛ به طور مثال از خرداد امسال با ورود 
سيمان به بورس كاال زمينه حذف قيمت گذاري دستوري 
در این صنعت به وجود آمد و به این منجر شد كه مدیران 
كارخانه هاي توليد كننده سيمان از این موضوع استقبال 
كنند. اما در كنار صنعت ســيمان صنایع زیادي در بازار 

ســرمایه حاضرند كه به دليل قيمت گذاري دستوري با 
بحران هاي مالي عميق مواجه شده اند و از دولت جدید 
انتظار دارند كه با حذف قيمت گذاري دستوري مشكالت 
آنها را حل كند. در چنين شــرایطي روز گذشته رئيس 
سازمان بورس از دولت جدید خواست تا از نگاه و رویكرد 
دســتوري به اقتصاد اجتناب كند تا مســير تازه اي در 

اقتصاد ایران باز شود.

درخواست رئيس سازمان بورس
در شرایطي كه اغلب فعاالن بازار سرمایه از دولت جدید 
انتظار دارند با حــذف قيمت گذاري دســتوري زمينه 
افزایش سودآوري شركت هاي بورس را فراهم كند، روز 
گذشته محمدعلي دهقان، رئيس سازمان بورس همصدا 
با اقتصاددانان و كارشناســان از دولت جدید خواست تا 

رویكرد جدیدي را در اقتصاد در پيش بگيرد.
محمدعلي دهقان دهنوي در این بــاره گفت: اگر دولت 
جدید به  عنوان سياستگذار و تنظيم گر از نگاه و رویكرد 
دستوري به اقتصاد و به خصوص قيمت گذاري كاالهاي 
توليدي شركت ها اجتناب كند، عالوه بر رفع موانع توليد، 
مسيري جدید در اقتصادمان باز مي شود تا شركت هاي 
زیان ده خيلي سریع در مدار رشد و سوددهي قرار گيرند 

و بازار سرمایه نيز جاني دوباره گيرد.
او درباره انتظار فعاالن بازار سرمایه از دولت جدید گفت: 
در بحث حمایت دولت از بازار ســرمایه موارد متفاوتي 
وجود دارد، اما انتظار اولویــت دار را مي توان به اجتناب 
از قيمت گذاري دستوري كاالها نسبت داد؛ اقدامي كه 
اگر از سوي دولت سيزدهم با جدیت دنبال شود، نه تنها 
بازار ســرمایه، بلكه كليت اقتصاد كشــور و مردم نيز به 
وضوح از ثمــرات آن بهره خواهند بــرد. دهقان دهنوي 
گفت: همواره توقع فعــاالن اقتصادي، توليدكنندگان و 
سرمایه گذاران از دولت ها، تمركز بر وظيفه سياستگذاري 
و تنظيم گري بوده تا یك نقشــه راه روشــن براي همه 
فعاالن حوزه اقتصاد و صنعت كشور نمایان شود، اما به هر 
حال ایجاد التهاب هاي گاه و بيگاه باعث شده تا دولت ها 
به طور مســتقيم وارد بازارها شــوند و رویكرد نادرست 
قيمت گذاري كاالها را در پيش بگيرند كه مجموعه بازار 
سرمایه به تغيير این رویه در دولت سيزدهم بسيار اميدوار 
هستند. او با بيان اینكه دولت باید اجازه دهد تا قيمت ها 
در بازار براساس مكانيســم عرضه و تقاضا كشف شود، 
افزود: اگر قيمت گذاري دســتوري كنار گذاشته شود، 
بسياري از شركت هاي حاضر در بورس متحول خواهند 

شد كه منافع این تحول نيز به توليد و مردم مي رسد.

به گفته دهقان دهنوي، وقتــي صنعتي با قيمت گذاري 
دســتوري زیــان ده شــده به معنــاي آن اســت كه 
ســرمایه گذاري در آن صنعت توجيه اقتصادي ندارد و 
زماني كه در یك صنعت سرمایه گذاري نشود، براي كل 
اقتصاد كشور مضر است؛ نمونه بارز این موضوع صنعت 
برق است. قيمت گذاري دســتوري برق یكي از عوامل 
كليدي در كاهش سرمایه گذاري در این صنعت بوده كه 
امروز با مشكل در حوزه برق و قطعي آن مواجه هستيم 

كه همه صنایع را تحت تأثير خود قرار داده است.

ديدگاه تحليلگران 
به زعم كارشناســان بازار ســرمایه حذف قيمت گذاري 
دستوري مي تواند به سرعت آثارش را بر بورس و اقتصاد 
برجاي بگذارد. با حذف قيمت گذاري دستوري بسياري از 
شركت هایي كه هم اكنون زیان ده هستند از زیان خارج 
مي شوند و نفع خروج این شركت ها از زیان، به بورس و 

كل اقتصاد خواهد رسيد.
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي در 
این باره گفت: بررسي ها نشان مي دهد حدود 40 درصد از 
صنایع در بازار سرمایه ما با قيمت گذاري دستوري انجام 
مي شــود؛ یعني اینكه یك قيمت بدون نگاه كارشناسي 
و تخصصي به یك صنعت تحميل مي شــود. به گفته او، 
یكي از محورهاي مهمي كه دولــت باید تصميم بگيرد، 
قيمت گذاري دســتوري در بازار ســرمایه كشور است. 
پيمان مولوي، دبير كل انجمــن اقتصاددانان ایران نيز 
گفت: دخالت هاي مستمر در اقتصاد باعث شده تا رتبه 
ایران از نظر شاخص آزادي اقتصادي از بين 180 كشور 
جهان در رتبه 164 باشــد؛ این رقم نشان دهنده تسلط 
باالي نگاه دستوري به اقتصاد كشور است. او ادامه داد: 
درایران به دليل اینكه یــك اقتصاد ذینفعانه و چهل تكه 
ایجاد شــده اســت، هر مقام و مدیري با رویكرد خود و 
براي حفظ منافع خود و گروه هاي خاصي، موضع گيري 
مي كند و سخن مي گوید كه نمود بارز این موضع گيري ها 
در فرایند سركوب قيمت ها طي سال هاي متمادي است.

به گفته او، خروجي اقتصاد دستوري، شرایطي مي شود كه 
در شوروي سابق شاهد آن بودیم و هم اكنون در اقتصاد 

ایران نيز شایع شده است.
همایون دارابي، یك كارشناس دیگر بازار سرمایه هم در 
این باره گفت: از آنجا كه قيمت گذاري دســتوري در هر 
شرایطي یا به ایجاد رانت یا عدم بهره وري ختم مي شود؛ 
لذا دولت هم باید سياســت قيمت گذاري دستوري را با 

مكانيسم بورس كاال و انرژي جایگزین كند.

رويكرد وزير اقتصاد جديد 
درباره قيمت گذاري دستوري

با معرفي كابينه سيدابراهيم رئيسي و مشخص 
شــدن وزراي اقتصادي اكنون اين پرسش 
مطرح است كه اين وزرا به ويژه وزير اقتصاد چه 
راهبردي را در اقتصاد در پيش خواهند گرفت. 
مهم ترين وجه تمايز انديشــه هاي اقتصادي 
در بين دولت هاي مختلف اعتقاد داشــتن به 
اقتصاد رقابتي و دولتي است. در طول چند دهه 
گذشته برخالف گفته هاي برخي كه معتقدند 
اقتصاد ايران مطابق با اقتصاد سرمايه داري 
پيش رفته است، آمار ها نشان مي دهد اقتصاد 
ايران به شدت دولتي شده است و هيچ اثري 
از اقتصاد سرمايه داري و رقابتي در آن ديده 
نمي شود. نگاهي به عملكرد وزراي اقتصادي در 
دولت هاي مختلف نيز نشان مي دهد كه در طول 
سال هاي گذشته حذف قيمت گذاري دستوري 
دغدغه هيچ وزير اقتصادي نبوده و اين وزرا 
حتي چرخه قيمت گذاري دستوري را از طريق 
تصويب آيين نامه ها و مصوبات مختلف تقويت 
كرده اند و عمال اعتقادي بــه اقتصاد رقابتي 
نداشته اند. حاال اما در شرايطي كه اقتصاد ايران 
با بحران مواجه شده است و چاره اي جز جراحي 
اقتصادي نيست، از دولت جديد انتظار مي رود 
كه براي مبارزه با فســاد و حذف رانت هرچه 
سريع تر زمينه بساط قيمت گذاري دستوري 
را در اقتصاد برچيند. آنطور كه سيد ابراهيم 
رئيسي، كابينه خود را براي دريافت رأي اعتماد 
به مجلس معرفي كرده، قرار اســت احسان 
خاندوزي به عنوان وزير اقتصاد فعاليتش را 
آغاز كند. مروري بر انديشه هاي اقتصادي او 
نشان مي دهدكه خاندوزي نيز با وجود آنكه 
قبال در ســخنانش از قيمت گذاري دستوري 
انتقاد كرده است، اما مانند همتايانش بيشتر به 
سمت اقتصاد دولتي گرايش دارد. او قبال درباره 
قيمت گذاري دستوري گفته بود: تالش ما در 
صحن علني براي حذف قيمت گذاري دستوري 
فوالد، ســيمان و مصالح به نتيجه رسيد و به 
كميســيون عودت شد. اگر ســازوكارهاي 
واقعي اقتصاد را نشناسيم گاه با نيت خوب، 
به تشــديد  رانت دامن زده مي شود . به جاي 
دستور، بايد نقاط ضعف سازوكار  بورس كاال را 
اصالح كرد. با وجود اين سخنان، وزير اقتصاد 
پيشــنهادي دولت رئيسي ديدگاه شفافي را 
نسبت به اقتصاد دولتي و غيردولتي تاكنون 
بيان نكرده است. او عضو هيأت مديره سازمان 
ديده بان شــفافيت و عدالت است؛ سازمان 
مردم نهادي كه احمد توكلي و الياس نادران 
آن را در سال ۹۴ تاســيس كرده اند و هدف 
آن مبارزه با فساد و رانت است. الياس نادران، 
نماينده تهران در مجلس و احمد توكلي، عضو 
مجمع تشخيص مصلحت هر دو از طرفداران 
اقتصاد دولتي و توجه به قيمت گذاري و رشد 
سازمان هاي تنظيم گر و مداخله گر در اقتصاد 
هســتند؛ با اين حال خاندوزي كه مديرگروه 
اقتصاد اسالمي دانشــگاه عالمه طباطبايي 
است نشان داده كه ديدگاه هايش گاهي با اين 

رويكرد كمي فاصله دارد.

ث
مك

 با وجود اطالعيه اتاق اصناف ایران مبني بر ممنوعيت فعاليت 7گروه شغلي 
از دیروز تا اطالع ثانوني، در نخستين روز این محدودیت ها، كركره هاي همه 

مشاغل ممنوعه باز بود
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بحران آب در 700روستاي اردبيل 
فصل گرم براي اســتان سردســیر 
اردبیل در شــرایطي شروع شد که 
بنابر اعــام آمار مقایســه اي مرکز 
ملي مطالعات خشكسالي و مدیریت بحران از نظر بارش بهاره، این 
استان رتبه25 بارش را به خود اختصاص داده بود. همچنین بنابر 
اعام رسمي شرکت آب و فاضاب شهري و روستایي از مجموع 
1۷00روستاي اردبیل، ۷00روســتا در بحران و تنش شدید آبي 
به سرمي برند. آبرساني به روستاهاي قشاقي عشایري نیز به روش 
سیار و با تانكر انجام مي شود. این استان همچنین در شهرها و مرکز 
استان با افت فشــار و کمبود آب، قطعي و جیره بندي آن مواجه 
است؛ تا جایي که در نیمه مرداد اکیپ هاي آبرساني سیار به برخي 
محله هاي شهر اردبیل نیز اعزام شد، اما آنچه در روستاهاي استان 
روي مي دهد مانند سایر استان ها با زندگي و کمبود آب در شهرها 

از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

مشكالت روستاييان
حمید رضایي از اهالي روستاي خلیفه لو در جعفرآباد بیله سوار 
مغان مي گوید: 30سال است لوله کشي داریم، اما هیچ وقت آب 
آشامیدني نداشتیم. گاهي هم که آب جاري است، اصا آب به 

ما نمي رسد.
رضایي ادامه مي دهد: در حالت عادي هم فشــار آب بسیار کم 
است. در روزهاي بهار هم گاهي یك یا 2 روز کامل آب نداشتیم. 
براي ما که مخازن ذخیره آب هم نداریم، شرایط سخت مي شود.

در روستاي نقدي علیاي مشگین شهر در همسایگي سد سبان 
هم شرایط همینطور اســت. این روستا به شــبكه انتقال آب 
دسترسي دارد، اما در لوله ها آبي براي مصرف نیست. مریم نقدي 
از اهالي این روســتا مي گوید: اینكه همسایه سد هستیم و آب 
نداریم دردمان را بیشتر مي کند. مشكل بزرگي که در تابستان ها 
داریم، بازگشت قشاقي اهالي است که مصرف آب روستا را چند 

برابر مي کند.
نقدی ادامه مي دهد: آب روستا کاما قطع است یا فقط از شیر 
آب چند خانه در پایین روستا آب مي آید. در این بخش از روستا 
همسایه هایي که آب دارند، لطف کرده اند یك شیر آب جلوي در 
حیاط گذاشته اند، اما هر وقت که برویم، زنان روستا با گالن آب 
آنجا صف کشیده اند. او اضافه مي کند: در شهر گالن آب 20لیتري 
و 40 لیتري مي فروشند، اما براي 20 لیتر آب باید 50هزار تومان 
بپردازیم. چند تا از این 20لیتري ها باید در یك ماه خرید؟ توان 

مالي نداریم.

مشكل فرسودگي شبكه
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب شهري و روستایي اردبیل درباره 
وضعیت تامین آب آشامیدني روستاها مي گوید: این شرکت با 
مشكل فرسودگي شبكه هاي آب آشامیدني در مناطق داراي آب 
پایدار و از طرف دیگر با کمبود آب پایدار در مناطق و روستا هاي 
داراي شبكه آبرساني نو مواجه است و در بسیاري از روستا ها این 

دو مشكل با هم وجود دارد.
سلطاني ادامه مي دهد: تا زماني که منابع آبي پایدار و مطمئن 
براي تامین آب آشامیدني موردنیاز و مصرفي روستاهاي داراي 
شبكه آبرســاني جدید پیدا نشده این مشــكات رفع نخواهد 
شد. از طرفي میزان هدررفت آب روســتایي اردبیل هم اکنون 
35/5درصد است. براساس برنامه اعام شده از سوي شرکت آب 
و فاضاب میزان هدررفت آب روستایي باید به ساالنه 1/5درصد 
با اجراي طرح هاي اصاح شبكه هاي آبرساني روستایي کاهش 
یابد که این کار نیازمند تامین اعتبــار موردنیاز از محل اعتبار 

استاني است.
او همچنین با بیان اینكه آبرساني سیار به برخي مناطق روستایي 
استان با تانكر هاي آبرســاني انجام مي شــود، اضافه مي کند: 
خواستار توجه جدي مســئوالن کشوري و اســتاني و تامین 
ماشین آالت موردنیاز هســتیم. 12تانكر ۶چرخ و 2خاور براي 
آبرساني روستایي با عمر بیش از 13ســال و فرسوده در استان 
اردبیل فعال اســت و نیازمند تامین ماشین آالت براي آبرساني 

سیار روستایي به ویژه در مواقع بحران و اضطرار هستیم.
سلطاني توضیح مي دهد: هزار روستاي اردبیل زیر پوشش شبكه 
آبرساني روستایي قرار دارد و ۷00روستاي کم جمعیت استان به 
شبكه آبرساني روستایي دسترسي ندارند. حدود 9۶هزارو158 
خانوار با 322 هزار نفر جمعیت زیر پوشــش شــبكه آبرساني 
روستایي استان اردبیل قرار دارند. ساخت تصفیه خانه هاي بزرگ 
در قالب مجتمع هاي بزرگ آبرساني روستایي در استان اردبیل 
ضروري است. هم اکنون ۷تصفیه خانه روستایي بزرگ در استان 

با 232 روستا و ۶4 هزار نفر جمعیت در حال بهره برداري است.

  
خرداد امســال و در پي شــدت گرفتن تنش آبي در شهرها و 
روســتاهاي اردبیل، فرزاد قلنــدري، معــاون هماهنگي امور 
عمراني استانداري این اســتان اعام کرده بود که براي تامین 
آب آشامیدني روستا هاي استان 18 مجتمع آبرساني در دستور 
کار است. همچنین 1500میلیارد ریال از طریق آب و فاضاب، 
1100میلیارد ریال از طریق سازمان امور عشایر و 2500میلیارد 
ریال با اعتبار اســتاني و ملي براي آبرساني روستا ها اختصاص 
داده شده است. در مجموع در 2ســال گذشته براي تامین آب 
آشامیدني روستا ها 5100میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و 
پیش بیني مي شود تا پایان سال1400 تمام روستا هاي این استان 
از آب آشامیدني سالم بهره مند شوند. با این حال به نظر مي رسد 
روند احداث و بهره برداري از این طرح ها دردي از تابستان امسال 
دوا نكرده و براي یك ماه آینده هم نخواهد کرد؛ شاید سال دیگر، 

تابستاني بهتر براي اردبیل از راه برسد.

ستاره حجتي
خبرنگار

بررسي آمار بستري كلي در 3هفته متوالي 
وضعيت بستري كلي 29مردادبستري كلي 22مردادبستري كلي 15مردادنام استان

افزايش1500نفر1350نفر1222نفرآذربايجان شرقي
افزايش1816نفر1535نفر-آذربايجان غربي

افزايش855نفر769نفر613نفراردبيل
افزايش3466نفر3119نفر 2774نفراصفهان

افزايش1431نفر1313نفر1238نفرالبرز
افزايش427نفر-302نفرايالم

كاهش876نفر900نفر832نفربوشهر
ثبات نسبي674نفر667نفر505نفرچهارمحال وبختياري

ثبات نسبي299نفر290نفر220نفرخراسان جنوبي
افزايش3860نفر3200نفر1444نفرخراسان رضوي
افزايش871نفر755نفر609نفرخراسان شمالي

افزايش2500نفر2300نفر2174نفرخوزستان
افزايش599نفر556نفر425نفرزنجان
افزايش801نفر648نفر685نفرسمنان

كاهش686نفر1206نفر1133نفرسيستان وبلوچستان
افزايش5271نفر4815نفر3951نفرفارس
افزايش974نفر848نفر914نفرقزوين

افزايش933نفر836نفر775نفرقم
افزايش745نفر621نفر493نفركردستان

ثبات نسبي1190نفر1112نفر1089نفركرمان
افزايش1178نفر1009نفر810نفركرمانشاه

كاهش572نفر631نفر513نفركهگيلويه وبويراحمد
كاهش1899نفر-2000نفرگلستان
ثبات نسبي2061نفر2000نفر1700نفرگيالن

افزايش1316نفر1158نفر898نفرلرستان
كاهش3230نفر4076نفر2608نفرمازندران

افزايش 573نفر550نفر-مركزي
افزايش1341نفر1297نفر1242نفرهرمزگان
افزايش292نفر225نفر200نفرهمدان

كاهش743نفر847نفر880نفريزد

فرزاد عشق را مي شناخت
فرزاد نامي، کارشناس ارشد کار درماني و مسئول بخش 
فیزیوتراپــي بیمارســتان امام رضــا)ع( تبریز بود. 
مي دانســت با روش هاي کاردرماني مي توان بعضي 
بیماران کرونایي را نجــات داد و براي همین بود که 
راهي بخــش بیماران کرونایي شــده بــود. اینها را 
ابوالفضــل دالور، پدر همســر فرزاد به همشــهري 
مي گوید. او که بیش از هر کسي در دنیا نگران 2نوه ۶و12ساله اش است به همشهري 
مي گوید: 20تیر سال99 بود که فرزاد احساس کسالت کرد. تب شدید و چند روزه 
موجب شد تست کرونا بدهد. نتیجه تست مثبت بود اما بیماري قصد رفتن نداشت. 
در خانه ماندن بي فایده بود و همین موجب شد او را به بیمارستان انتقال دهیم. او ادامه 
مي دهد: فایده اي نداشــت، چند روز بعد اعام کردند 90درصد از ریه فرزاد پر شده 
است و نمي شود کاري براي او کرد و در نهایت 12مرداد سال گذشته براي همیشه ما 
را ترك کرد. عشــق و عاقه فرزاد نامي به درمان بیماران موضوعي اســت که پدر 
همسرش بارها بر آن تأکید مي کند. او مي گوید: در بیمارستان مدام در حال تاش بود 
و در خانه، خودش را در اتاقي ایزوله مي کرد تا خانواده اش مبتا نشوند. شهادت فرزاد 
مثل زلزله اي خانواده ما را تكان داد. براي بچه ها دوران ســختي است و دخترم که 
روحیه بسیار حساسي دارد هنوز هم حالش خوب نشده. فقط سعي مي کنیم هر طور 
مي توانیم بچه ها را خوشحال نگه داریم تا بیشتر از این رنج نكشند. گریه گاهي راه 
سخنانش را مي بندد، به ویژه وقتي درباره 2فرزند به جا مانده از فرزاد حرف مي زند. 
مي گوید: تا کســي این آتش دامن خودش را نگیرد، نمي فهمد چقدر سخت است. 
نمي فهمد چقدر رعایت کردن مهم است و فقط با همین کار مي شود عزیزاني را نجات 
داد. فرزاد عشق را فهمیده بود و هر کاري کرد براي مردم بود، اما کاش مردم هم کمي 

بیشتر به فكر دیگران باشند.

از خودگذشتگي كادر درمان
زهرا شاه محمدیان، پزشك آزمایشگاه بوعلي کرمانشاه 
است. حاال یك سالي مي شود که همسرش محمدرضا 
ســمیعي، متخصص علوم آزمایشگاهي و مدیر فني 
آزمایشگاه مرکزي دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه را 
از دست داده است. او به همشــهري مي گوید: دکتر 
سمیعي 2۶سال در علوم آزمایشــگاهي فعال بود و 

به خاطر عاقه اي که به مردم داشت در همه دوران کرونا از کارش ذره اي کم نكرد. 
همیشه معتقد بود خدمت به مردم نخستین هدف زندگي است و مثل دیگر فعاالن 
حوزه درمان صحنه را هیچ وقت ترك نكرد. شاه محمدیان ادامه مي دهد: دکتر سمیعي 
به سختي هم در آزمایشگاه خودمان هم در آزمایشگاه مرکزي که مخصوص تست 
پي سي آر بود، کار مي کرد. تیر99 بود که به دلیل ارتباط زیاد با بیماران کرونایي هم 
او و هم من به کرونا مبتا شدیم و همسرم جان خود را از دست داد. زندگي به عنوان 
پزشك یك آزمایشــگاه در دوراني که هر روز صدها تســت کرونا از بیماران گرفته 

مي شود، مي تواند سخت و گاه خسته کننده باشد.
شاه محمدیان درباره این تجربه اظهار مي کند: ما هر دو تاش مي کردیم با دیگران 
تماسي نداشته باشیم. مي دانستیم ممكن است ناقل ویروس باشیم و همین زندگي و 
روابط ما با دیگران را بسیار محدود مي کرد. کارمان هم واقعا زیاد بود و فشار زیادي را 
تحمل مي کردیم و شاید دعاي مردم بود که توانستیم همه این شرایط را تاب بیاوریم، 
هرچند اکنون در نبود دکتر سمیعي مجبورم همه این بار را به تنهایي به دوش بكشم. 
او همه کساني را که در مراکز درماني کار مي کنند  از خودگذشته توصیف مي کند و 
مي افزاید: عشق و عاقه خاصي الزم است که کسي بتواند در چنین شرایطي بي وقفه و 
در خط مقدم کار کند؛ این فقط مختص پزشكان و پرستاران نیست و همه شاغان در 
مراکز درماني از زحمت کشان حوزه خدمات تا کارگران بیمارستان ها را در بر مي گیرد. 
شاه محمدیان ستایشگرانه درباره پرسنل آزمایشگاهي صحبت مي کند و مي گوید: 

هیچ کدام از پرسنل ما با وجود داشتن خانواده و فرزندان کوچك حتي یك بار در این 
دوران مرخصي نگرفته اند و با آنكه کارشان ریســك باالیي دارد همچنان مشغول 
کار هستند. رنج بســیاري دارد وقتي پس از ماه ها تاش جان فرسا و از دست دادن 
همسر ببینید که هنوز بسیاري پروتكل هاي بهداشــتي را رعایت نمي کنند. براي 
دکتر شاه محمدیان هم این وضعیت بسیار ناراحت کننده است و مي گوید: مي دانید! 
مردم حتي 5دقیقه هم نمي توانند لباس هاي محافظت کننده کادر درمان را تحمل 
کنند، آن وقت هنوز بسیاري هستند که ماسك زدن ساده برایشان دشوار است. یك 
نفر کادر درمان گاه ممكن است 3ماه فرزندش را نبیند و بسیاري به راحتي مهماني 
مي گیرند؛ اینها واقعا براي ما سخت اســت. ما فقط خودمان مي توانیم به هم کمك 
کنیم، کادر درمان خسته است و فقط شــاید کمي رعایت مردم بتواند کمي از بار 

زحمات آنان بكاهد.

بابای بخش
کادر درمان فقط محدود به پزشكان و پرستاران نیست. 
بهیاران، کارمندان و همه پرســنل بیمارستان ها به 
همین اندازه زحمت می کشــند و در خطر هستند. 
علیرضا شجاعی، کمك بهیار بیمارستان قائم مشهد 
وقتی هنوز چند ماه بیشتر از شیوع کرونا نمی  گذشت، 
در اولین ماه های ســال 99 همكاران و خانواده اش را 
پس از چند روز بیماری سخت، ترك کرد.  مریم مصطفایی، همسر او به همشهری 
می گوید: آقای شجاعی وقتی کرونا شروع شــد در بخش گوش و حلق و بینی کار 

می کرد. وقتی بیماری بیشتر شد در بخش های دیگر هم کمك می کرد. 
همكارانش به او »بابای بخش« می گفتند. به من نمی گفت در بخش بیماران کرونایی 
کار می کند ولی 3 روز یك بار به خانه می آمد و همیشه فاصله اش را با من و 2 دخترم 
که 23 و 1۶ ســال دارند حفظ می کرد تا خدای نكرده ما دچار نشــویم.  همسرش 
می گوید: یك بار یكی از بیماران کرونایی به من زنگ زد و گفت »همسر شما خیلی به 
فكر بیماران بود، او حتی یك بار که من همراه نداشتم، تا صبح باالی سر من نشست 
و از من مواظبت کرد که از تخت نیفتم.« واقعا هم چنین آدمی بود. خیلی هم رعایت 
می کرد، تا آنجا که وقتی کرونا گرفت همه تعجب کرده بودند. روزهای بیماری همسر 
ســخت می گذرد و این از صدای مریم مصطفایی خوب پیداست، می گوید: حالش 
خوب نبود و اکسیژن خونش به شدت پایین آمده بود اما بیمارستان خودشان پر بود 
و او را بستری نكرد. اول در بیمارستان امام رضا )ع( و بعد شریعتی بستری شد و پس 
از 3-2 روز خبر شهادتش را به ما دادند. مصطفایی از بیمارستان قائم و علوم پزشكی 
گله دارد، همراهی نكردن این نهادها در روزهای سخت به کنار حتی به جریان افتادن 
مستمری زنده یاد شجاعی هم با تاخیر انجام شده است. او می گوید: پس از 14 ماه 
تازه پس از دوندگی های بسیار یك ماه اســت که بنیاد شهید حقوق ما را پرداخت 
کرده است.  چیزهای دیگری هم هست که خانواده شهدای کادر درمان را می آزارد و 
شاید رعایت نكردن پروتكل های بهداشتی از سوی مردم مهم ترین آنها باشد. همسر 
زنده یاد شجاعی می گوید: واقعا دردناك است، گاهی من از این همه همدرد نبودن 
مردم با کادر درمان گریه می کنم. می ترسم داغ دیگری به دل ما گذاشته شود. خیلی ها 
مسافرت می روند و اصا مواظب نیستند. کاش مردم کمی به فكر کادر درمان و البته 

خودشان بودند.

  
آمار دقیقی از شهدای سامت در دست نیســت؛ آخرین بار محمدرضا ظفرقندی، 
رئیس کل سازمان نظام پزشكی کشور آبان سال گذشته آخرین آمار شهدای کادر 
درمان را حدود 300 نفر اعام و تاکید کرده بود که حمایت ها نســبت به شــهدای 
سامت هنوز اجرایی نشده اســت. این فقط یك عدد نیست، 300 نفر از توانمندان 
سیستم بهداشت حاال دیگر نیستند، جایشان خالی است و تجربه ها و عشقی که در 

دل آنان بود جبران نمی شود.

كادر درمان ديگر نفس ندارند. اين را فقط آمار 
و ارقام نمي گويد، نگاهي به چهره پزشكان و گزارش

پرستاران بيمارستان ها كافي است تا بفهميم 
18ماه تالش شبانه روزي براي بيماران كرونايي چه بر سرشان 
آورده است. هيچ خبر خوبي در كار نيست، هرچه هست رنج 
پزشكان، پرســتاران و پرسنلي اســت كه در لباس هاي 

سرتاســري روز مي گذرانند و گاه جان خود را هم از دست 
مي دهنــد؛ خانواده هايي كــه عزيزانشــان هيچ وقت از 
بيمارستان ها به خانه برنگشتند و خسته از درمان بيماران خود 
به بستر بيماري افتادند. پيش از اين شايد روز پزشك زماني 
براي جشــن و تبريك به كادر درمان بود، حاال اما مزين به 
چهره هاي خندان و از جان گذشــته اي است كه براي حفظ 
سالمتي همه ما خط مقدم درمان را به سوي ابديت ترك كردند 
و يادي از آنان شايد كمترين كاري باشد كه در چنين روزي 

مي توان انجام داد.

چند روز قبل بود كه ايرج حريرچي، معاون كل وزير بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــكي اعالم كرد عالئم گذر از پيك پنجم كرونا در 1۴استان مكث

مشاهده شده است؛ روندي كه بررســي آمار بستري استان ها در 2هفته 
گذشته نيز كمابيش آن را تأييد مي كند. با اين حال مصطفي معين، رئيس شوراي عالي نظام 
پزشكي همزمان با همين ســخنان احتمال داد عزاداري هاي بدون رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در كنار سفرهاي مردم موجب بروز موج ششم كرونا در پاييز خواهد شد. بررسي 
شاخص بستري هر استان طي 2هفته  گذشته هم خبر از افزايش بيماري در بيشتر استان ها 
مي دهد. در اين مدت  تعداد زيادي بيمار كرونايي در بيمارستان هاي خراسان رضوي، فارس، 
خوزستان و اصفهان بستري هستند و روند بستري ها در 15استان ديگر هم افزايشي است. 
بر اساس آمار منتشرشده 6اســتان يزد، مازندران، گلســتان، كهگيلويه و بويراحمد، 
سيستان و بلوچستان و بوشهر هم وارد روند كاهشي شده اند اما بيم آن مي رود كه دست كم 
در گيالن و مازندران كه مسافران بسياري در تعطيالت هفته گذشته به آن سفر كرده اند با 

افزايش دوباره آمار ابتال و بستري مواجه شويم.

    پيش بيني روزهاي سخت براي شمال

آمارهاي کرونایي در استان هاي شمالي پس از چند هفته روند افزایشي به ثبات نسبي رسیده و 
حتي در روزهاي اخیر نیز روندي کاهشي را در پیش گرفته است. در مازندران و گیان در 2هفته 

متوالي میزان بستري ها مدام کمتر شده است، اما مسئوالن حوزه بهداشت و درمان معتقدند در 
روزهاي آینده احتماال یك بار دیگر این آمارها به دلیل حضور پرتعداد و غیرمسئوالنه مسافران 
افزایشي مي شود.»قاسم اویس« معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران به همشهري 
مي گوید: با توجه به تجمعاتي که طي روزهاي اخیر توسط مسافران مشاهده شد، بعید نیست 
یك بار دیگر آمارهاي کرونایي استان افزایشي شود.تجربه  تعطیات گذشته هم نشان مي دهد 
معموال پس از حضور مسافران در استان هاي شمالي، آمارهاي کرونایي روند افزایشي مي گیرد. 
در تعطیات ۶روزه 29تیر تا 3مرداد که پیش بیني مي شد آمار کرونایي مازندران به ثبات برسد، 
پس از حضور مسافران روند افزایشــي گرفت به طوري که 2هفته پس از تعطیات آمار بستري  
و مرگ هاي کرونایي دوبرابر شــد. تعطیات میانه خرداد و حضور مســافران نیز یكي از عوامل 
شكل گیري موج پنجم کرونا در استان هاي شمالي محسوب مي شود. به جز استان هاي شمالي، 
چهارمحال و بختیاري، خراسان جنوبي و کرمان نیز همین روند نسبتا ثابت را در میزان بستري 

بیماران کرونایي طي مي کنند اما در این استان ها هم شكننده بودن وضعیت احساس مي شود.

    روند كاهشي بستري و ابتال در بوشهر 

بررسي آمار بستري استان ها نشان مي دهد عاوه بر گیان و مازندران در 4استان دیگر از جمله 
بوشهر هم روند کاهشي شروع شده اســت. رئیس علوم پزشكي بوشهر در این باره به همشهري 
مي گوید: به جز بستري، میزان ابتاي شهروندان به کرونا نیز در استان کاهش یافته است. پیش 
از این همیشه 80درصد تست هاي کرونا مثبت بود اما اکنون این رقم به 38درصد رسیده است که 
نشان مي دهد در روزهاي آینده روند کاهشی بستري ها نیز ادامه خواهد داشت.سعید کشمیري 
با بیان اینكه پس از کاهشي شدن روند باید تست گیري و بیماریابي به شكلي گسترده انجام شود، 
مي افزاید: با توجه به این دو کار مي توان از جابه جایي بیماري و برگشت دوباره به روند افزایشي 

جلوگیري کرد. وي البته از برگزاری مراسم هاي آییني و سفرها در تعطیات هفته قبل نیز نگران 
اســت و مي گوید: اگر این دو موضوع براي ما چالش ایجاد نكند مي توان به کاهش بیماري در 
استان امیدوار بود زیرا در استان ما با خنك شدن هوا مردم مي توانند درها و پنجره ها را باز کنند 

و گردش هوا هم میزان ابتا را کاهش مي دهد.

     خبر خوشي در راه نيست

با وجود روند کاهشي اما سیر بستري  همچنان در 15اســتان افزایشي است. معاون بهداشتي 
علوم پزشكي قزوین به عنوان یكي از اســتان هایي که همچنان آمار افزایشي دارد به همشهري 
مي گوید: پیش از آغاز  ماه محرم مراسم و عروسي هاي بسیاري در استان برگزار شد که از عوامل 

مهم افزایش ابتا و بستري قزوین بود.
 اکنون هم با توجه به همه تجمعات و سفرهایي که در یك هفته تعطیلي برگزار شد باید شاهد 
افزایش بیشتر آمار باشیم. جال رحماني با بیان اینكه تعطیلي ها در کاهش روند بیماري مؤثر 
نبوده اســت، می گوید: وضعیت کنوني ما پیش بیني خوبي درباره آینده را نشــان نمي دهد و 

متأسفانه خبر خوشي درباره هفته هاي بعد نمي توان  داد.

  
امسال، سال پیك هاي پي درپي کروناست؛ پیك پنجم به سرعت پس از پیك چهارم اتفاق افتاد و 
حاال به گفته حسین کرمانپور، سخنگوي سابق سازمان نظام پزشكي برگزاري تجمعات و سفرهاي 
یك هفته تعطیلي پیك ششم کرونا را به پیك پنجم کرونا متصل مي کند. این، به معناي آن است 
که با گذشــت روزها و ماه هاي ســخت همچنان کادر درمان و خانواده هاي آنان رنج دوري و از 

دست دادن عزیزانشان را بیشتر و بیشتر تجربه خواهند کرد.

روند صعودی كرونا در 15 استان
جدول اختصاصی همشهری از آمار  بستری ها در 3 هفته گذشته

داغ جدیدی به دلمان نگذارید
 همشهري به بهانه گرامیداشت روز پزشك با خانواده 3شهید سامت 

که در ماه هاي گذشته بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند، گفت وگو کرده است
حميده پازوكي

خبرنگار
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بــه زودي رئيــس ســازمان حفاظت 
محيط
محيط زیســت از ميــان گزینه هــاي زيست

پراكنده و متنوع موجود انتخاب خواهد 
شد. هر كدام از این گزینه ها برنامه هاي خود را براي 

بهبود شرایط محيط زیست كشور ارائه خواهند كرد؛ 
غافل از اینكه ریاست سازمان هر كسي باشد، چندان 
نمي تواند در كوتاه مدت براي بهبود شرایط آب، خاك 
و هواي كشــور كاري انجام دهد. بــراي حفاظت از 
محيط زیست ایران، قوانين و مقررات بي شماري وجود 
دارد ولي اجراي آنها بســتگي به اهتمام دولت ها در 
وزارتخانه هاي زیرمجموعه خــود دارد. در روزهاي 

آینده گزینه هاي سازمان حفاظت محيط زیست كه نام 
برخي از آنهــا در محافل علمي، سياســي و محيط 
زیستي دست به دست مي شــود، نهایي خواهد شد و 
یكي از آنها كه برنامه هایش براي همراهي با مدل بومي 
توسعه و حفظ محيط زیست موردپسند  باشد انتخاب 
مي شود، اما گزینه هاي اصلي چه كساني هستند و چه 

تخصصي در حوزه محيط زیست دارند؟

عميق ترین و وســيع ترین 
فرو

فروچاله خاورميانه به اعالم نشست
ســازمان زمين شناسي، در 
روستاي »ایج« ایران، همچنان مورد توجه 
دلسوزان محيط زیست كشور است. اما پس 
از گذشت 6سال از وقوع این پدیده بحراني، 
هنوز هيچ تصميم جدي براي جلوگيري از 
توسعه آن در روســتاي »ایج« شهرستان 
اســتهبان در اســتان فــارس و ســایر 

فروچاله هاي این استان نشده است.
فروچاله ها سال هاست كه مهمان ناخوانده 
دشت هاي فارس شــده اند؛ فروچاله هایي 
كه اغلب ناشي از فعاليت هاي انساني بوده 
و از كشاورزي و برداشت بي رویه آب هاي 
زیرزميني نشــأت  گرفته انــد. آمارهاي 
ســازمان زمين شناسي نشــان مي دهد؛ 
استان فارس ركورددار فرونشست زمين 
دركشــور اســت. در ســال هاي اخير در 
دشت هاي استان فارس بارها گسيختگي 
زميــن رخ داده كــه بيشــترین آنها در 
دشت هاي مرودشت، بيضا، داراب، فسا و 
استهبان بوده؛ در این دشــت ها عالوه بر 
رخ دادن پدیده فرونشســت گسيختگي 

زمين نيز ایجاد شده است.
محمد درویش، رئيس كميته محيط زیست 
در كرسي ســالمت اجتماعي یونسكو در 

این باره مي گوید: پيام تكان دهنده روستاي 
ایج در منطقه مهدي آباد اســتهبان واضح 
اســت. به نظرم همه آنهایی كــه اینك در 
كابينه سيزدهم برنامه هاي خود را به صحن 
بهارستان ارائه داده اند، خوب است سري 
به منتهي اليــه خاوري اســتان فارس در 
قلمرو شهرســتان ایج بزنند و دریابند كه 
چگونه در آن دشــت زیبا و احاطه شده در 
بين دو یال پرشــكوه از ارژن ها و ارس ها، 
اینك یكــي از بزرگ تریــن فروچاله هاي 
آسياي جنوب غربي و طوالني ترین شكاف 
چندده كيلومتري زميــن رخ داده و هنوز 

ادامه دارد، باید رفت و دید.

موضعمقاماتمحلي
محلي كــه فروچاله بــزرگ »ایج« در آن 
رخ داده ، در منطقه مهدي آباد شهرستان 
استهبان است. اما رئيس منابع طبيعي و 
آبخيزداري شهرستان استهبان در این باره 
مي گوید: موضوع فروچالــه ایج در جمع 
مســئوالن منابع طبيعي اســتان فارس 
مطرح و مشخص شد كه رسيدگي به آن 

خارج از اختيارات منابع طبيعي است.
به گفته رضا ابراهيمي، براي بررسي و رفع 
این معضل باید با كارشناسان زمين شناسي 
مشورت و راهكارهاي اساســي در زمينه 

مدیریت و رفع اتخاذ شود.
مدیــر جهادكشــاورزي اســتهبان نيز 
مي گوید: این فرونشســت زمين مربوط 

به حدود 4سال گذشــته است و برداشت 
بي رویه آب طي ســال هاي اخير توســط 
كشــاورزان منطقه باعث به وجود آمدن 

آن شده است.
مهدي اعيان منش، مي افزاید: منطقه ایج 
براساس تقسيم بندي هاي زمين شناسي 
در پهنه زاگرس واقع شــده، ساختار كلي 
منطقه شامل ســاختمان هاي طاقدیسي 
بزرگ اســت و با توجه به تكتونيك فعال 
و شكســتگي هاي محلي، الیه هاي سنگ 
آهكي بسيار خرد شده و بلوك هاي بزرگ 
با مرزهاي گســل در منطقه ایجاد شــده 
اســت. محل فروچاله در دامنه كوهستان 
و روي رســوبات كوهپایه اي بوده و عمق 
فروچاله20 متــر و قطر نزدیك به 80 متر 
در اراضي باغي ایجاد شــده است. به گفته 
وي، طبق تحقيقات علمي، علت این حادثه 
بيشتر به دليل عواملي همچون افت سطح 

ســياالت زیرزميني و انحالل تشكيالت 
زیرسطحي اســت و تغيير كاربري زمين 
و زهكشــي خاك هاي آلي ازجمله عوامل 
دیگري هســتند كه مي تواننــد در ایجاد 

پدیده فروچاله ایج مؤثر باشند.

»ايج«6سالپيش
1۷آبان ســال1394 بود كه رســانه ها از 
نمایان شــدن بزرگ ترین فروچاله ایران 
خبر دادند. براســاس اطالعاتي كه حدود 
6سال پيش منتشر شده بود، این فروچاله 
به عمق 80متر در منطقــه »ایج« ایجاد 
شــده كه باعث شــد محققان ســازمان 
زمين شناســي ضمن بررســي ابعاد آن، 
نسبت به خطرات احتمالي ریزش اطراف 

فروچاله نيز هشدار بدهند.
پس از بررســي هاي كارشناســان مركز 
زمين شناسي و اكتشافات معدني جنوب 

شيراز، مشخص شد كه محل فروچاله در 
دامنه كوهستان و روي رسوبات كوهپایه اي 
اســت. این فروچاله در منطقه ایج به طور 
ناگهاني ســطح زمين با قطر تقریبي 80 
متر و عمــق  نزدیك بــه20 متر فروكش 
كرده  است. از سویي دشت ایج یك دشت  
پایين افتاده اســت كه توسط پرتگاه هاي 
گســلي احاطه شــده و محل فروچاله در 
حاشيه نقطه اي از این پرتگاه ها ایجاد شده 
اســت. با بازدیدهاي به عمل آمده، وجود 
فروچاله هاي كوچك و گســيختگي هاي 
طویل در حاشــيه این پرتگاه ها مشاهده 
 شده كه گویاي فرونشست عميق در دشت 

ایج بوده كه طي 8سال رخ  داده است.
در ســال94 با توجه به بررســي تصاویر 
رادار منطقــه نرخ فرونشســت در برخي 
قسمت هاي دشــت بيش از 24سانتي متر 
در ســال بود كه با توجه بــه افزایش این 

نرخ، مي توان منتظــر پيامد مخاطره آميز 
شدیدتري در این منطقه بود. در بخش هاي 
شرقي فروچاله شكاف هاي طویل و متعدد 
و در بخش شمالي آن فروچاله هاي كوچك 
و شكاف هاي طویل با عمق زیاد ایجاد شده 
كه بيشــتر این شــكاف ها و فروچاله هاي 
كوچك مربوط به ســال هاي قبل اســت. 
حتي شــرایط به گونه اي بــوده كه زمين 
سمت شمال محدوده فروچاله در سال هاي 
قبل به دليل وجود شــكاف هاي عميق و 
وجود فروچاله هاي كوچك قابل كشت و یا 
درختكاري نبوده و در زمان آبياري، آب ها 

در این شكاف ها فرو مي رفته است.

چراييتشكيلفروچالهها
طي سال هاي اخير به وضوح مشخص شده 
كه پدیده فرونشســت، یكي از مخاطرات 
مهم و بحران در استان فارس بوده است. 
در بخش هاي غربي و جنوبي این منطقه در 
سال هاي گذشته در دامنه كوه شكاف هاي 

عمقي، عریض و طویلی ایجاد شده است.
درخصــوص چگونگي تشــكيل فروچاله 
نيز بایــد گفت كه علت ایجــاد این حادثه 
بيشتر به دليل عواملي همچون افت سطح 
ســياالت زیرزميني و انحالل تشــكيالت 
زیرســطحي اســت. تغيير كاربري زمين، 
زهكشــي خاك هاي آلــي ازجمله عوامل 
دیگري هستند كه مي توانند در ایجاد پدیده 
فروچاله ایج مؤثر باشند؛ همچنين شرایطي 
مانند فرایندهاي زمين ســاختي و پویایي 
گسل ها در منطقه بارندگي، وجود عوارض 
توپوگرافي، نفوذ ریزش ها و یا رواناب هاي 
اسيدي، انحالل تشكيالت سطحي و وجود 
الیه هاي نامقاوم در تشــكيالت رســوبي 
زیرین، منجر به توسعه پدیده فرونشستي و 
ایجاد شكاف و فروچاله شده است. در ایج، با 
توجه به خيس بودن بدنه فروچاله، همچنين 
وجود قنات هاي قدیمــي در نزدیكي آن و 
شبكه گسلي متراكم و خردشدگي در این 
قسمت، هدایت آب هاي زیرزميني و سطح 
تراز آن به سمت فروچاله و نهایتا به سمت 

دشت شده فسا است.

چرا فارس ركورددار فرونشست زمين است و فروچاله »ایج« با عمق 20 متر چگونه در این استان شكل گرفت؟
وسيع ترين فروچاله خاورميانه در ايران خبرهاي كوتاه

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبر نگار

   آمار فرونشست در ايران
هماكنون۳۰استانكشورباپديدهفرونشستزمينمواجهاست.فروچالههاييكهدرايرانوبرخي
مناطقخشكجهانرخميدهند،محصولفرونشستهايشديدهستند.درپيوقوعتغييرات
اقليميكهدرايرانهمراهبابحرانخشكسالي۳۰سالهشده،تمايلمردمدراستفادهازمنابعآبي
افزايشمييابد؛بهطوريكهگاهيبيشاز۸۰درصدمنابعآبياستفادهميشودكهاينروندكشوررا
بهسمتنابوديپيشميبردوباعثآسيبرساندنبهآبخوانهاميشود.باوجوداينكهمنابعآبي
كشورمحدوداست،اماچاههايزياديبهصورتقانونيياغيرقانونيحفرميشود.از6۰۵دشتايران
نيميازآنهابافرونشستشديدروبهروهستند.سازمانزمينشناسيكشورپيشبينيكردهكه
تا۴۰سالآيندهدرجهحرارتكشور2.6درجهسانتيگرادافزايشپيداميكندكهاينموضوعنياز
كشوربهمنابعآبيجديدراافزايشميدهد.برداشتبيرويهازمنابعآبينيزعلتفرونشستها
وفروچالههايآيندهبهويژهدرمناطقخشكونيمهخشككشورخواهدبودكهبهنابوديبيشتر
زمين،مرتع،خاكوايجادبحرانغذاييمنجرخواهدشد.بدينترتيببايدبرنامهدقيقوكارشناسي

برايتامينمنابعآبيكشوردرسالهايپيشروپيريزيشود.

صيدكوسهماهيدرتمامسالممنوعاست
مدیركل شيالت استان بوشــهر گفت: صيد كوسه ماهي در تمام 
ماه هاي ســال ممنوع اســت و صياداني كه این آبزي را به صورت 
هدفمند یــا ضمني صيد كنند، متخلف محســوب مي شــوند. 
علي بازدار، به ایســنا گفت: صيادان متخلف ضمن توقيف صيد و 
شناور با محروميت هاي طوالني مدت مواجه و به محاكم قضایي 
معرفي خواهند شــد. وي از صيادان خواســت ضمــن پرهيز از 
به كارگيري ابزاري كه به صيد هدفمند این آبزي منجر مي شود، 
حتي در صورت مواجهه با صيد ضمني كوسه ماهي نيز نسبت به 
رهاسازي اقدام كنند. كوسه ماهي به دليل قيمت زیاد باله و گوشت 
در سال هاي اخير با صيد انبوه مواجه شده و در فهرست گونه هاي 

در معرض انقراض قرار گرفته است.

بارشبارانتااواســطهفتهدربرخيازنقاطكشور
وجوددارد

ســازمان هواشناســي اعالم كرد: امروز و فردا براي برخي نقاط 
استان هاي مازندران، گيالن، شمال آذربایجان غربي، آذربایجان 
شــرقي، اردبيل، زنجان، جنوب سيســتان و بلوچستان، كرمان، 
هرمزگان، شــرق فارس، ارتفاعات در استان هاي قزوین، سمنان، 
البرز و تهران به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر و 
رگبار و گاهي وزش باد شدید موقت پيش بيني مي شود. به گزارش 
این سازمان، روز چهارشنبه نيز شمال استان هاي آذربایجان غربي 
و شرقي، برخي نقاط اردبيل، گيالن، مازندران، هرمزگان و جنوب 
كرمان با بارش پراكنده و وزش باد شــدید مواجه مي شوند. این 
شرایط پنجشنبه هم در ارتفاعات مازندران ادامه مي یابد. براساس 
این اعالم، امروز و فردا شهر اهواز با باالترین دماي 46 و 45درجه 
سانتي گراد گرم ترین و اردبيل با بيشــينه دماي 29 و 30درجه 

سانتي گراد خنك ترین مراكز استان هاي كشور هستند. 

پاييز،گرموكمبارشاست
رئيس مركز ملي خشكسالي و مدیریت بحران سازمان هواشناسي 
با اشاره به بارش هاي ناچيز در كشور طي دو ماه نخست تابستان، 
از وقوع پایيز نســبتا گرم و كم بارش خبر داد. به گزارش سازمان 
هواشناسي، احد وظيفه گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون دماي 
كشور حدود 1.1درجه بيش از حد نرمال بوده؛ این در حالي است 
كه در  ماه جوالي امســال )تير-مرداد( كــه گرم ترین ماه جوالي 
زمين نيز لقب گرفت، دماي كره زمين 0.9درجه از ميانگين قرن 
اخير باالتر بود. بنابراین افزایش دماي كشور نيز متاثر از افزایش 
دماي متوسط زمين اســت. وي درباره  پيش بيني بارندگي طي 
ماه هاي آینده گفت:  پيش بيني ها نشان مي دهد بارش هاي  پایيز 
امسال به طور نسبي كمتر از نرمال خواهد بود و ایران و خاورميانه 
در انتظار پایيز كم بارش است. همچنين آنومالي دمایي یا باالتر از 
ميانگين بودن دما در  پایيز نيز در محدوده یك درجه  سانتي گراد 

پيش بيني شده است.

همهگزينههايرياستسازمانحفاظتمحيطزيست

سميهرفيعي:
سميه رفيعي كه هم اكنون رئيس فراكسيون 
محيط زیســت مجلس اســت، تحصيالت 
مرتبــط بــا محيط زیســت دارد. مدرك 
كارشناسي ارشد او مدیریت و برنامه ریزي 
محيط زیســت اســت. او در زمان ریاست 

فاطمه واعظ جوادي، مشاور او بود.
 با ورود به مجلس به عنوان نماینده تهران، به دليل عالیق و سابقه كاري 

خود، فراكسيون محيط زیست مجلس فعلي را راه انداخت. 
او از زمان حضور در مجلس توانسته است در مورد شرایط محيط بانان، 
صيد ترال در خليج فارس، ماجراي وقف آقمشهد و قله دماوند اقدامات 

مؤثري انجام دهد.
  او از جمله كســاني اســت كــه معتقد اســت، ســازمان حفاظت 
محيط زیســت و ســازمان جنگل ها و مراتع براي بهبود عملكرد باید 

ادغام شوند.

قربانشهرياري:
قربان شهریاري، مشاور ارشد ستاد انتخابات 
رئيس جمهور كنوني ایران است كه به دليل 
نزدیكي سياسي او به سيد ابراهيم رئيسي 
برخي بر این باورند كه وی به عنوان ریاست 
ســازمان حفاظت محيط زیســت انتخاب 

خواهد شد. 
او دكتراي منابع طبيعي و محيط زیست دارد و اواسط دهه80 ریاست 

اداره محيط زیست استان گلستان را بر عهده داشته است.
 او ریاســت كارگروه تخصصي آلودگي هوا، مشــاور معاونت طبيعي 
 و تنوع زیســتي ســازمان حفاظــت محيط زیســت كشــور را نيز 
در ســال هاي اخير بر عهده داشته اســت و هم اكنون در كميسيون 
محيط زیســت، زیربنایي و كشــاورزي مجمع تشــخيص مصلحت 
 نظام عضو  اســت. او تا كنــون 3 جلد كتاب در حــوزه جنگل تأليف 

كرده است.

گزينههايديگر
در ميان گزینه هاي پيشنهادي براي سازمان محيط زیست، نام اصغر محمدي فاضل كه معاون ادوار سازمان حفاظت محيط زیست بود است و مسعود تجریشي، 
مدیر ستاد احياي دریاچه اروميه، سعيد محمودي، مدیركل فعلي محيط زیست تهران و حميد راشدي، دانشيار پردیس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران و 
فاطمه واعظ جوادي، رئيس سازمان حفاظت محيط زیست در دولت دهم هم دیده مي شود. حال باید دید كدام یك از این افراد یا به سياق پيشين، فردي جدید 

و دور از ذهن در روزهاي آینده مسند ریاست در سازمان حفاظت محيط زیست را خواهد گرفت.

احمدعليكيخا:
احمدعلــي كيخــا دكتــراي اقتصــاد 
كشاورزي)اقتصاد آب( از اســتراليا دارد و 
نماینده ادوار مجلس )هشتم و دهم به عنوان 
عضو كميســيون كشــاورزي، آب و منابع 
طبيعي( بوده است. او براي مدتي نماینده 

ناظر مجلس بر شــوراي  عالي آب بود. مهم ترین ارتباط او با سازمان 
محيط زیست عالوه بر تحصيالت مرتبط، اشــتغال به عنوان معاون 
محيط طبيعي و تنوع زیستي سازمان حفاظت محيط زیست در زمان 

ریاست معصومه ابتكار است. 
كيخا در دولت پيشــين، معاون برنامه ریزي و اقتصادي وزارت جهاد 
كشــاورزي بود.  مدیریت نادرســت منابع آبي، یكــي از چالش هاي 
پيش روي كشور اســت، به اعتقاد برخي كارشناســان درصورتي كه 
طرح هاي توســعه با توجه به محدودیت هاي هميشگي آبي تدوین و 

اجرا شود، مسئله كم آبي، قابليت مدیریت دارد.

علیسالجقه:
حدود یك ماه پيش 160اســتاد دانشگاه، 
پژوهشگر و كنشــگر محيط زیست و منابع 
طبيعي ایران، در نامه اي سرگشاده خطاب به 
رئيس جمهوري به او پيشنهاد دادند تا علي 
سالجقه را به سمت معاونت رئيس جمهور 

و ریاست سازمان حفاظت محيط زیست منصوب كند. او مدرك فوق 
دكتراي مهندســي منابع آب از آمریكا دارد و اواخر دهه80 به عنوان 
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع وآبخيزداري كشــور كار كرده است. 
ســالجقه هم اكنون رئيس اتحادیه انجمن هاي علمي منابع طبيعي 
و محيط زیست ایران و عضو كميســيون تخصصي كشاورزي و منابع 
طبيعي هيأت مميزه دانشگاه تهران است. او 2ســال پيش در دیدار 
با سيد ابراهيم رئيسي كه در آن زمان ریاســت وقت قوه قضایيه بود 
از مشكالت زیســت محيطي ایران و خأل هاي قانوني كه باعث تخریب 

محيط زیست ایران مي شود، گفته بود.
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اگــر بخواهيــم از دالیــل 
اصلــي آشــفتگي در بازار 
كاغذ صحبــت كنيم باید به 
عدم شفافيت آمار در گمرك 
و در دسترس نبودن سایت 
واردات كه باعث ایجاد نوعي 
آشفتگي در بازار شده است، 

اشاره كنيم

از وضعيــت چاپ و نشــر 
به ويــژه در ماه هاي اخيــر بگوييد؟ 
گراني هاي اخيــر كاغذ چه تأثيري بر 

صنعت چاپ گذاشته است؟ 
هم اكنون كاغذ تحریر در وضعيت عادي 
به ســر مي برد و قيمت آن نسبتا مناسب 
است و اگر كســي بخواهد كاغذ تحریر را 
وارد كند، 5درصد از كاغذي كه در كشور 
توليد مي شود، گران تر خواهد بود. مشكل 
اصلــي درخصوص كاغذ روزنامه اســت 
كه در یك وضعيت بي ثبــات قرار دارد و 

شــاهد گراني بي رویه آن هستيم. ركود 
در بازار چاپ و صنایع وابسته در ماه هاي 
اخير رشــد زیادي داشــته است كه این 
موضوع بي ارتباط با اقتصاد كشور نيست 
و بسياري از صنایع كوچك و متوسط در 
حالت بالتكليفي به سر مي برند. این روزها 
مطبوعات حــال و روز خوبــي ندارند و 
كاغذشان در بازار آزاد بسيار گران  است؛ 
البته ایــن گراني تاحــدودي تحت تأثير 
قيمت هاي جهاني است، اما اگر بخواهيم 
از دالیل اصلي آشــفتگي در بازار كاغذ 

صحبت كنيم باید به عدم شــفافيت آمار 
در گمرك و در دســترس نبودن سایت 
واردات كه باعث ایجاد نوعي آشفتگي در 
بازار شده است، اشاره كنيم. این مسئله 
موجب شــده اســت كه واردكنندگان 
ندانند چه نوع كاغــذ چاپ و تحریر، مقوا 
یا كاغذ گالسه اي وارد كشور شده و نوعي 
تداخل كاالیي ایجاد شده است؛ به طوري 
كه گاهي بــازار از یك نــوع كاغذ یا مقوا 
اشباع است، اما نوع دیگر در بازار موجود 
نيست. عالوه بر آن، درباره واردات كاغذ 
تحریر و روزنامه، تاجران و واردكنندگان 
حرفه اي كه هميشــه واردكننده این دو 
كاال بوده اند به اصطــالح ترمز كرده اند و 
مدت هاســت این دو نوع را به كشور وارد 
نمي كنند؛ زیرا نگاه تعزیراتي به كاغذ آنها 
را نگران كرده اســت. طي 4ماه گذشته 
بســياري از واردكنندگان كاغذ، وارداتي 
نداشــته اند. در این زمينه مــن 2نامه به 
وزراي فرهنگ و ارشاد اسالمي و صمت 
نوشتم. همچنين با قائم مقام وزارت صمت 
دیداری داشــتم و گفتم اگر قرار باشــد 

غالمرضا شجاع، نماینده تشكل هاي صنعت چاپ و 
دریچهمصرف كنندگان كاغذ استان هاي كشور در گفت و گو با همشهري:

نشست هفتگي شــهركتاب، سه شنبه دوم 
شهریور ســاعت 11صبح به نقد و بررسي 
كتاب »اسطوره سوفيا: تجلي زنانه حكمت 
الهي« اختصــاص دارد كه بــا حضور ليال 
هوشنگي، سيده زهرا مبلغ و مریم السادات 
سياهپوش به صورت مجازي برگزار مي شود.

به تازگــي كتاب اســطوره ســوفيا: تجلي 
زنانه حكمت الهي نوشــته مریم الســادات 
سياهپوش به همت نشــرپيله منتشر شده 
اســت. این كتاب به بررســي این اسطوره 
در نگاه مكاتب گنوســي مسيحي از منظر 
الهيات فمينيســتي و ریشــه و خاستگاه 
آن پرداخته اســت. در این بررسي، جوانب 
اســطوره ســوفيا مانند تأثير بــاور به این 
اســطوره بر نقش زنــان در جامعه دیني، 
جایگاه آن در مسيح شناسي و ارتباط سوفيا 
با شــخصيت مریم مجدليه نيز مورد بحث 
قرار مي گيرند. نكته دیگري كه در این كتاب 
بيان شــده، تطبيق ســوفيا با همزاد هاي 
الهــي آن در برخي ادیان دیگر اســت كه 
از منظر فمينيســتي ارزش فراواني براي 

پژوهش دارد.
عالقه منــدان مي توانند این نشســت را از 
اینســتاگرام مركز فرهنگي شهركتاب به 
نشاني ketabofarhang، كانال تلگرام 
bookcitycc و صفحه این مركز در سایت 

آپارات پيگيري كنند.

اسطوره سوفيا  بهترین کار
تک نرخی شدن ارز است

تازه هاي نشر

  جاده فراري
»جاده فراري«، مجموعه شعري دوزبانه )آلماني- 
فارسي( سروده رزه آوسلندر است كه خسرو كيان 
راد آن را به فارســي برگردانده و به تازگي از سوي 
انتشارات آفتابكاران منتشر شده است. رنگين كمان 
تابســتان هاي كور، آســيب دیده، فرصت، شاید، 

پيكر، پراكنده، حكم، جابه جاناشدني و... اسامي 
برخي از شعرهاي این مجموعه اند. شعر اوج از 

این مجموعه چنين است: رهسپار شدم/ تا زندگي را 
بياموزم/ خانه ام اسباب كشي كرد/ در واژه ساكنم/ علفزاِر زنبورها/ كشتزاِر 
ذرت/ جنگل پایيزي متروك/ كوهساري از برف/ قندیلي از یخم/ یك صنوبر/ 
مرگ مرا/ جاودان مي سازد. انتشارات آفتابكاران این كتاب 162صفحه اي را 

با شمارگان 300نسخه به بهاي 28هزارتومان منتشر كرده است.

  خيابان هزاردرخت 
كتاب »خيابان هزاردرخت« نوشته نسيم خليلي از 

سوي نشر خزه منتشر شد.
این داستان بلند، روایت سرگشتگي من و ماست 
در جهاني كه هر روز غم انگيزتر مي شــود؛ دختر 
جواني كه در یك بيمارستان رواني در تهران كار 

مي كند، رنجور از جهان، به یــزد مي آید و در 
پناه بادگيرها، در پناه ســادگي و درستكاري 

آدم هاي شهر، در نامه هایي گاه پر از اميد و گاه پر از 
تلخي، از نوستالژي و گذشته و روزهاي دانشجویي، از غم و شادي با مخاطب 
خود حرف مي زند؛ خواننده  كتاب از دل این نامه ها، هم به یزد و كوچه ها 
و جهان آدم هایش سفر مي كند، هم به تاریخ و هم به عاشقانه هاي انسان 
معاصر، عاشقانه هایي كه هنوز مي توانند زیبا باشند. خيابان هزاردرخت در 
112 صفحه به قيمت 30هزارتومان با همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي استان یزد انتشار یافته است.

  سايه ات را دنبال مي كنم
»سایه ات را دنبال مي كنم« نوشته نسرین ساالري 

را انتشارات هيال به تازگي منتشر كرده است.
این كتاب دربردارنده داســتان ها یــا به عبارتي 
خرده روایت هایي است كه به یكدیگر متصلند. هر 
یك از این خرده روایت ها بخشي از داستان زندگي 

خانواده اي اســت كه همچنان درگير گذشته 
خویش و اتفاقاتي اند كه سال ها پيش برایشان 

افتاده. راوي برخي از آنها خود اعضاي این خانواده 
هستند؛ داستان ها روایتگر درد و رنج برآمده از خاطرات گذشته شخصيت ها 
و زندگي اكنونشان است. نسرین ساالري با قلمي شيوا و سرشار از عاطفه 
و با توصيفاتي دقيق، در كنار نگاه روایتگرانه اش به مســائل، موقعيت ها و 
پدیده ها ما را با داســتاني خواندني و تأثيرگذار روبه رو مي كند. این كتاب 

168صفحه اي به بهاي 22هزارتومان منتشر شده است.

سعيده مرادي
خبر نگار

  كاغذ به عنوان نياز اصلي توليد كتاب، چند وقتي است 
كه قيمتش رو به افزايش است. در كنار كاغذ، مقوا و 

زينك هم افزايش قيمت زيــادي پيدا كرده و در برخي 
از مواقع كمياب مي شود. تمام اين عوامل صنعت چاپ 
و انتشاراتي ها را دچار بحران كرده است؛ بحراني كه در 
اصل دامنگير بخش فرهنگ و كتاب مي شود و دير يا زود 
تأثيرات مخرب خود را روي آنها مي گذارد. در گفت وگو 
با غالمرضا شــجاع، نماينده تشكل هاي صنعت چاپ و 

مصرف كنندگان كاغذ استان هاي كشور دليل گراني كاغذ و ديگر ملزومات چاپ 
و نشر و نتايج آن را بررسي كرده ايم.

كالس هاي مدارس و دانشــگاه به صورت 
فيزیكي برگزار شوند، ما به زودي با كمبود 
شدید كاغذ در بازار مواجه مي شویم. وي 
در این زمينه به معــاون بازرگاني وزارت 
صمت دستور بررســي داد، اما االن بيش 
از یك ماه مي گذرد و ایــن معاونت هيچ 
اقدام عملي براي بررســي و حل مشكل 
انجام نداده است؛ درحالي كه كاغذ، یك 
مسئله اساسي و مهم اســت. همچنين 
مورد دیگــري كه با دكتــر مفتح مطرح 
كردم، حمایت از بســته حمایتي توليد 
كاغذ داخلي بود كه 2سال روي این بسته 
كار شــد، ولي این روزها خاك مي خورد 
و هيچ اقدام مفيدي بــا جابه جایي وزیر 
در این مورد انجام نشــد. در این صورت 
عالوه بر اینكه قيمت كاغذ  لجام گسيخته 
خواهد شد، ما با كمبود كاغذ و زینك در 

بازار روبه رو مي شویم.
پس به نظر شما قيمت كاغذ 

ممكن اســت در 
 مــاه پاياني فصل 
در  و  تابســتان 
آستانه بازگشايي 
و  مــدارس 
دانشگاه ها افزايش 

يابد؟ 
بازگشایي مدارس و 
دانشگاه ها در پایان 
شــهریور نياز بازار 
را به كاغــذ افزایش 
مي دهد. قرار اســت 
كاغــذ روزنامه وارد 
شــود كه تــا 6 ماه 

نياز مطبوعات را برطــرف مي كند، اما در 
قســمت تحریر بعيد مي دانم این مشكل 
حل شود؛ زیرا درصورت فعاليت دانشگاه ها 
و مدارس به كاغذهاي تحریر برش خورده 

در اندازه های مختلف نياز داریم.
آيا غيــراز كاغــذ، ديگر 
ملزومات چاپ نيز بــا افزايش قيمت 

روبه رو بوده اند؟ 
متأســفانه به غير از كاغذ دیگر ملزومات 
چاپ مانند گالسه ها، مقوا، زینك و... نيز 
با افزایش قيمت روبه رو بوده اند. الزم است 
كــه ارز دولتي به دیگــر ملزومات چاپ، 
به ویژه زینك به عنوان یك كاالي اساسي 
اختصــاص یابد. درخصــوص زینك من 
درخواست كرده ام كه یك چهلم ارز دولتي 

كاغــذ را به زینك اختصــاص بدهند كه 
این عدد مبلغ ناچيزي است، اما تاكنون 
توجهي به آن نشده؛ درحالي كه زینك هم 
كاالي مهم و اساسي در حوزه چاپ و نشر، 
به خصوص در حوزه كتــاب و  مطبوعات 
اســت. هر ميزان كاغذ هم كه به  وفور در 
بازار وجود داشته باشد اما زینك نباشد، در 
بخش مطبوعات و نشر با مشكالت جدي 
روبه رو مي شویم. متأسفانه تيراژ روزنامه ها 
در كشور به شدت كاهش یافته است. برخي 
مواقع قيمت تمام شــده خدمات زینك و 
ليتوگرافي بيشــتر از قيمت چاپ و كاغذ 
مطبوعات مي شــود. اميدوارم مسئوالن 
در زمينه تخصيص ارز به زینك نيز توجه 
جدي داشته باشــند تا به زودي در حوزه 
چاپ و نشــر و مطبوعات دچــار تورم و 

باالرفتن قيمت ها نباشيم.
بــه اعتقــاد شــما براي 
برون رفت از اين وضعيت چه بايد كرد 
و دولــت بايد چه 
اقداماتي را انجام 

دهد؟ 
یكــي از مشــكالتي 
كه ما در كشور با آن 
مواجه هســتيم چند 
نرخي بــودن قيمت 
ارز اســت. این چند 
نرخي بــودن نه تنها 
قيمت كاغــذ، بلكه 
بســياري از عوامل را 
تحت تأثير قرار داده 
اســت؛ بنابراین نياز 
اســت تا با اقداماتي 
درست و اتخاذ تدابير مناســب قيمت ارز 
در كشــور تك نرخي شــود. با تك نرخي 
شدن ارز بســياري از مشكالت رفع خواهد 
شــد و این موضوع بهترین اتفاق براي كل 
صنایع و سيســتم اقتصادي كشور خواهد 
بود. همچنين به اعتقاد من حمایت دولت 
از توليدكنندگان داخلي یكــي از راه هاي 
برون رفت از مشــكالت فعلي خواهد بود. 
به جــاي اینكه كاغذ خارجي وارد شــود و 
بودجه اي به این مهم اختصاص یابد، بهتر 
است كه خميرمایه كاغذ به كشور وارد شود 
و در اختيار توليدكنندگان داخلي قرار گيرد 
تا هم نياز كاغذ كشــور تأمين شود و هم به 
نوعي توليدكنندگان كاغــذ مورد حمایت 

قرار گيرند.

طرح: همشهری / محمدعلی حليمی
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 زندگي  بي شناسنامه ها حاال 
كه بحــران كرونا شــعله گزارش

كشــيده و آتشــش دامن 
بسياري از خانواده ها را گرفته، غم بارتر از 
گذشــته هم شــده اســت. ماجرا براي 
مسئوالن اســتان سيستان وبلوچستان 
همان ماجراي هميشگي نداشتن هویت 
رسمي عده اي از شهروندان  است، اما براي 
خودشــان یعني حســرت واكسني كه 

هست، اما براي آنها نيست.
بعد از آن روزهاي تيره و تــار تير ماه كه 
كرونا سيستان و بلوچستان را درنوردیده 
بود، واكسيناسيون سرعت بيشتري پيدا 
كرد و حاال به 35ساله ها رسيده است، اما 
در این ميان بي شناســنامه ها نوبتشــان 
مي آید و مــي رود و فقط واكســن زدن 

دیگران را با حسرت نگاه  مي كنند.
فاطمه خيرخــواه، پزشــك عمومي كه 
در یكــي از اردوهــاي جهادي حاشــيه 
شهر زاهدان شــركت كرده، از روزهاي 
تلخي مي گوید كه نتوانســته افراد بدون 
شناسنامه را واكسن بزند: »60بيمار را در 
محله همت آباد )در حاشيه شهر زاهدان( 
ویزیت كردم، واكسن هم همراهم بود، اما 
50نفرشان هيچ مدرك هویتي نداشتند 
تا بتوانم برایشان تزریق كنيم. خيلي تلخ 
بود آن لحظاتي كه  بدون زدن واكســن، 
درمانــگاه را تــرك مي كردنــد.« طعم 
تفاوت قاتل شدن این بار از هميشه براي 
بي شناسنامه ها تلخ تر اســت؛ شاید هم 

كشنده تر!
مشــكل فقط واكسن نيســت، آنها اگر 
از كرونا هــم بميرند، به دليل نداشــتن 
مدارك هویتي در هيچ آماري نمي آیند. 
از اول نبــوده و در آخــر هم نيســتند. 
شــفيعه، دختر جــوان بي شناســنامه 
مي گوید: »كشــته ها را بــه الر مي آورند 
یا مي برند گوربنــد )در نزدیكي زاهدان( 
دفن مي كنند. وحشتناك است، هر كس 

مي بيند روحيه اش را از دست مي دهد.« 
بسياري از این مردگان جواز دفن ندارند، 
زنده بودند هــم مدركي بــراي زندگي 
كردن نداشتند، این است كه بدون هيچ 
تشریفاتي دفن شــان مي كنند؛ »هر روز 
از قبرســتان كنار خانه صداي شــيون و 
ناله مي آید، با مرگ همســایه شــده ایم. 
این است كه دوســت دارم واكسن بزنم؛ 
هم خــودم و هم مادرم.« اميدوار اســت 
به روزي كه واكســن بزنند و از شــر این 
بيماري خالص شوند، اما ته دلش مي داند 
كه بدون مدرك شناسایي چنين چيزي 
ممكن نيست. چشــم هایش تركيبي از 

اميد و نااميدي است.
آمار مشخصي از تعداد بي شناسنامه هاي 
استان سيستان و بلوچستان وجود ندارد، 
اما در برخي ارزیابي ها تــا 100هزار نفر 
عنوان شده اند كه به گفته نماینده پيشين 
شــهر زاهدان، 30درصد از این افراد در 
شهر زاهدان زندگي مي كنند؛ 100هزار 
نفري كه در آمارهــاي ميليوني افراد در 
نوبت واكســن، گم شــده اند و به چشم 
نمي آینــد. نور، دختر بدون شناســنامه 
دیگر كه شنيده براي استان واكسن آمده و 
به اندازه كافي براي همه هست، مي گوید:  
»ما هم مردم همين كشوریم، حاال همين 
یك بار بي خيال شناســنامه و كارت ملي 
مي شــدند و ما را هم واكسن مي زدند، ما 

كرونا نمي گيریم؟ جان ما در خطر نيست؟ 
 واكسن چيست كه از ما دریغ مي كنند؟«

بدون بيمه، بدون درمان
بي شناسنامه ها دغدغه شان فقط واكسن 
نيســت. درمان هــاي ســنگين بيماري 
كرونــا هم روي دوش شــان ســنگيني 
كرده و آزارشــان مي دهد. شناسنامه كه 
نباشــد، بيمه نيســت و بيمه كه نباشد، 
هزینه هاي درمان سر به فلك مي گذارد. 
دكترخيرخــواه مي گویــد: »بعضي ها از 
دفترچه بيمه همســایه ها یا سایر اعضاي 
خانواده اســتفاده مي كنند؛ مثال خانمي 
50ســاله دفترچه بچه6ساله را  آورده بود 
و من هــم نمي توانســتم داروي یك زن 
50ســاله را در دفترچه كودك بنویسم.« 
به عقيــده او، یكــي از علت هــاي فوت 
بيماران بي شناســنامه عــدم مراجعه به 
بيمارستان است؛ »بســياري از این افراد 
با سطح اكســيژن خون بســيار پایين از 
رفتن به بيمارستان امتناع مي كنند؛ چون 
مدارك هویتي و بيمه ندارند و همين یك 
مسئله، حضور آنها در بيمارستان را سخت 
و طاقت فرســا مي كند. این مي شــود كه  
عطاي رفتن به بيمارســتان را به لقایش 

مي بخشــند، مي روند در خانه و بعد هم 
سرنوشت شان نامعلوم مي شود. هيچ كس 
نمي داند آنها مي ميرند یا زنده مي مانند.«

بسياري از بي شناسنامه ها در محله هایي 
زندگي مي كنند كه از درمانگاه و مدرسه 
و اماكــن عمومــي دیگر دور اســت. نور 
مي گوید باید حداقل 2ساعت پياده روي 
كنند تا برســند به جاده. ماشين هم پيدا 
نمي شــود و مجبورند براي اینكه به شهر 
بروند، سوار كاميون ها یا وانت هایي شوند 
كه از شــهرك صنعتي مي آیند؛ » شب ها 
تقریبا رفت وآمد به شهر غيرممكن است؛ 
چون هيچ وسيله نقليه اي از آن محدوده 
عبور نمي كند.« پزشكان استاني مي گویند 
كمتریــن هزینه براي درمــان یك بيمار 
سرپایي كرونا، شامل یك دارو و سرم ساده 
حدود 100هزار تومان مي شــود. برخي 
بيماران زن كه اغلب بي شناسنامه اند براي 
تهيه همين مبلغ جلوي در داروخانه ها با 
بچه هایشان مي نشينند و از مردم خواهش 
مي كنند هزینه نسخه شــان را پرداخت 

كنند.
واكسيناســيون بي شناســنامه ها كه نه 
بيمه دارند و نه زیرنظر نهادهاي حمایتي 
هســتند، مي تواند از رنج  آنها بكاهد. اما 

كســاني كه حتي خانه شان در زمين هاي 
غيرمجاز ساخته شــده و نامشان در هيچ 
مركز بهداشتي ثبت نيست، چگونه اميد 

داشته باشند به دریافت 2دوز واكسن؟

عده اي هــم تن به واكسيناســيون 
نمي دهند

در مقابل افرادي كه تمایل به زدن واكسن 
دارند، كساني هم هســتند كه به اشتباه 
و به دليل تفكرات غلــط و ذهنيت منفي 
تن به واكسيناسيون نمي دهند؛ كساني 
كــه در فراخوان هاي عمومي نوبتشــان 
شده، اما تا به حال براي دریافت واكسن 
به مراكــز درمانــي مراجعــه نكرده اند. 
حســين برومند، دیگر پزشك سيستاني 
در این باره مي گویــد: »در كنار گروه اول 
كه تمایل زیادي به واكســن زدن نشان 
مي دهنــد، مراجعاني داریم كــه تن به 
واكسيناسيون نمي دهند.«  البته دوري 
از مراكز واكسيناسيون نيز یكي از عواملي 
است كه انگيزه  شهروندان در این خطه را 
براي زدن واكسن كاهش مي دهد. محمد 
یكي از كساني اســت كه به همين خاطر 
فعال واكسن نزده اســت؛ »اینجا مسافت 
یك روستا با روســتاي دیگر خيلي زیاد 

است؛ چه برسد یك شــهر با شهر دیگر. 
مراكزي كه براي واكسن معرفي مي كنند 
خيلي دور است و همين باعث مي شود كه 

بسياري از زدن واكسن منصرف شوند.«
برومند معتقد است كه »شاید در حاشيه 
شــهر زاهدان، طرح هاي واكسيناسيون 
خانه به خانه، مشــابه آنچه براي واكسن 
فلج اطفال انجام مي شــد، مفيد باشــد. 
واكسيناســيون افراد بي شناســنامه هم 
به عنوان یكي از آسيب پذیرترین گروه ها 
در برابر كرونا به كاهــش همه گيري در 
حاشيه شــهر كمك خواهد كرد. در این 
مسير ســازمان هاي مردم نهاد، به عنوان 
تنها حاميــان این افــراد مي توانند براي 
شناسایي و تزریق واكسن به كمك مراكز 

بهداشت بيایند.«
بنا به گفته مدیركل ثبت احوال اســتان 
سيستان و بلوچستان از سال 92تاكنون 
به پرونــده بيش از 9هزار خانــواده فاقد 
شناسنامه رسيدگي شــده كه نتيجه آن 
صدور حــدود 30هزار شناســنامه براي 
تعدادي از آنهاســت. در این ميان بيش 
از هزار و 500پرونده رد تابعيت شده اند. 
در ســال 99نيز 803خانــواده متقاضي 
در كميســيون فاقدان شناسنامه استان 
پرونده بــاز كردند كه 2هزار نفــر از آنها 
موفق به دریافت شناسنامه شده و تابعيت 
مربوط به311پرونده نيز رد شــده است. 
با وجود ایــن همچنان تعــداد زیادي از 
ساكنان حاشــيه شــهرها و روستاهاي 
سيستان وبلوچستان بي هویت مانده اند. با 
اصالح قانون تابعيت، اميدها براي دریافت 
شناسنامه این افراد افزایش یافته است، 
البته روال پيچيده و شرایط سخت اثبات 
تابعيت ایراني مادر یا هویت خارجي پدر، 
همچنان عده اي را بالتكليف نگه داشته 
است؛ افرادي كه تحت پوشش هيچ ارگان 
حمایتي )بهزیستي یا كميته امداد( قرار 
نمي گيرند و از خدمات شهروندي مانند 
بيمه، یارانه و... محرومند؛ مســئله اي كه 
زندگي را براي آنها در شــرایط كرونایي 

دشوارتر كرده است.

روایتي عجيب از آنهایي كه به خاطر نداشتن اسناد هویتي در استان سيستان وبلوچستان در حسرت زدن واكسن هستند

 بي شناسنامه ها محروم از واكسن 
زهرا روستا

خبر نگار

كدام تردد بين استاني مجاز است؟
خبر اول اینكه معاون اجتماعي پليس راهور گفته است: منع ترددها 
به صورت جدي تا پنجم شهریور ماه اجرا مي شود و همه مجوزهاي 
تردد از ســوي فرمانداري ها تا قبل از 24 مرداد ماه باطل است و 
فقط مجوزهایي كه بعد از این تاریخ صادر شده آن هم با ذكر مدت 
زمان معلوم اجازه تردد بين استاني دارند. به گزارش ایسنا، طرح 
ممنوعيت تردد نيز تا 5شهریور ماه ادامه دارد مگر اینكه ستاد ملي 
مقابله با كرونا ابالغيه جدیدي داشته باشد. سرهنگ عين اهلل جهاني 
توضيح داده كه با ابالغ مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا مبني بر 
اعمال و تشــدید ممنوعيت هاي تردد در سراسر كشور، از ساعت 
12ظهر روز 24 مرداد ماه ایــن ممنوعيت ها در ورودي و خروجي 
تمام شهرها اعمال شد كه تا پایان روز پنجم شهریور ماه ادامه دارد.

اعطاي بورسيه به دانشجويان افغانستان
هيأت امناي دانشگاه عالمه طباطبائي تصویب كرد كه ساالنه به 35 
نفر از اعضاي هيأت علمي و دانشجویان نخبه كشور افغانستان بورسيه 
تحصيلي اعطا  كند. روابط عمومي دانشــگاه عالمه طباطبائي اعالم 
كرده كه با هدف گسترش پيوندهاي علمي و فرهنگي ميان جامعه 
دانشگاهي و اهالي رسانه 2كشور ساالنه به 35نفر از اعضاي هيأت علمي 
و دانشجویان نخبه كشور افغانستان بورسيه تحصيلي اعطا خواهد كرد. 
این مصوبه به اســتناد ماده1 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه 
كشور و با درنظر گرفتن استانداردها و شاخص هاي الزم و با تشخيص و 
تصویب هيأت رئيسه دانشگاه درنظر گرفته شده است. دانشگاه عالمه 
طباطبائي نخستين دانشگاه ایراني است كه از سال139۷ بورسيه اي 
ویژه اعضاي هيأت علمي، دانشجویان نخبه و روزنامه نگاران افغانستاني 
داشته است؛ شمار این بورسيه در سال هاي گذشته 20مورد بوده كه در 

سال1400 به 35مورد افزایش یافته است.

كمبود ۸ هزار نيروي اورژانس در كشور
سرپرســت ســازمان اورژانس كشــور گفته كه اورژانس با كمبود 
8هزار نيروي انساني مواجه اســت. پيمان صابریان توضيح داده كه 
2هزارو۷00 نفر در جذب هاي اخير به استخدام اورژانس درآمده اند 
و براي جذب 2هزارو300 نفر دیگر هم مجوز گرفته ایم كه به زودي 
مشغول به كار مي شوند. او درباره حل باقيمانده كمبود نيروي انساني 
در اورژانس هم  گفت كه بقيه آنها براســاس ســاختار سازماني كه 
باید مورد بازبيني قرار دهيم و ســازمان امور استخدامي به ما ارجاع 
مي دهد، به كار گرفته مي شوند تا مشكل كمبود نيرو براي سال هاي 

آینده حل شود.

بي شناســنامه ها دغدغه شان 
فقط واكسن نيست. درمان هاي 
سنگين بيماري كرونا هم روي 
دوش شان ســنگيني كرده و 
آزارشان مي دهد. شناسنامه كه 
نباشد، بيمه نيست و بيمه كه 
نباشد، هزینه هاي درمان سر به 

فلك مي گذارد
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   اميد براي واكسن ايدز
واكسن هاي كوويد-19 مبتني بر پلتفرم mRNA كمي متفاوت تر از واكسن هاي ســنتي ساخته شده از ويروس ضعيف شده، 
عمل مي كنند. حال شركت مدرنا كه واكسني با همين روش براي پيشگيري از ابتال و مرگ ومير كوويد-19 ساخته است، مدتي 
است ساخت واكسن براي بيماري مهلك ايدز را آغاز كرده و به تازگي وارد فاز يك آزمايش انساني شده است. آزمايش فاز يك 
شامل تزريق واكسن به 56فرد بزرگسال بدون ويروسHIV، با اهداف اوليه ارزيابي ايمني آن و نظارت بر ايجاد پاسخ ايمني در 
شركت كنندگان است. زمان آزمايشي مرحله يك  حدود 10 ماه به طول مي انجامد. آزمايش هاي مرحله بعد احتماال بسيار بيشتر از 

آزمايش هاي واكسن كوويد-19 طول خواهد كشيد.

 مجلس شوراي اسالمي عصر روز 
شــنبه و صبــح روز یكشــنبه اينترنت

گذشته را به سخنان موافقان و 
مخالفان وزیر پيشنهادي ارتباطات و فناوري 
اطالعات و البته ســخنان »عيسي زارع پور« 
اختصاص داد. عمده سخنان مخالفان مبتني 
بر توانمندي و تجربه ناكافي زارع پور در حوزه 
ایــن وزارتخانــه، تحصيــالت غيرمرتبط و 
عدم شــفافيت او نســبت به طرح صيانت از 
كاربران بــود. درحالي كه موافقــان بر تجربه 
زارع پور در دســتگاه هاي دیگــر، تحصيالت 
مرتبط و تحول گرا بودن او تأكيد مي كردند. با 
این حال، به نظر مي رسد از آنجا كه 2كميسيون 
فرهنگي و صنایع مجلس مخالفتي با زارع پور 
نداشــته اند، وزیــر پيشــنهادي وزارتخانه 
ارتباطات و فناوري اطالعات مشــكل خاصي 
براي كســب رأي اعتمــاد از مجلس یازدهم 
نداشته باشد. هرچند باید منتظر بود تا جلسه 
رأي گيــري نماینــدگان كــه براســاس 
پيش بيني ها از روز سه شنبه به روز چهارشنبه 
و آخــر هفتــه موكول مي شــود، برگــزار تا 

سرنوشت وزیر پيشنهادي مشخص شود.

سند شوراي عالي فضاي مجازي
محمد كشوري، كارشناس ارتباطات و فناوري 
اطالعات، در گفت وگو با همشــهري، در مورد 
سخنان وزیر پيشنهادي وزارتخانه ارتباطات و 
فناوري اطالعات مبني بر پياده سازي  شبكه ملي 
اطالعات تا افــق 1404مي گوید: »این موضوع 
برنامه شوراي عالي فضاي مجازي است. درواقع 
براساس ســند معماري شــبكه ملي اطالعات 
شــوراي عالي كه همه اهداف و اقدامات در آن 
مشخص شده است، شبكه ملي اطالعات باید تا 
سال1404 پياده سازي  شود. بنابراین براساس 
این سند، وزیر ارتباطات باید همه مفاد این سند 
را پياده كنــد. البته در این ســند از بخش هاي 
دیگري هم نام برده شده كه وزارت ارتباطات هم 

یكي از آنهاست.«

حكمراني ديجيتال
زارع پور، وزیر پيشــنهادی ارتباطات در بخشي 
از ســخنان خود در صحن مجلــس به موضوع 
حكمراني دیجيتال اشاره و عنوان كرد كه اكنون 
مرزهاي فيزیكي، مرزهاي كشورها را مشخص 
نمي كند؛ چرا كه در عصر پلتفرم ها به سر مي بریم 
و عمق نفــوذ و تعداد كاربــران پلتفرم ها، عمق 
راهبردي هر كشور را تعيين مي كند. او همچنين 
تأكيد كرد كه امروزه بسياري از كشورها توسط 
پلتفرم ها اشغال شده و مرزها جا به جا شده است.

كشــوري با اشــاره به اینكه بخش عمده اي از 
موضوع حكمرانــي دیجيتال به شــوراي عالي 
فضاي مجازي برمي گردد، ادامه مي دهد كه همه 
موارد این موضوع در اختيــار وزارت ارتباطات 
نيست اما هماهنگي و همراهي وزارت ارتباطات 
مي تواند به حكمراني دیجيتال بسيار كمك كند.

احتمال رأي آوري
این كارشــناس ارتباطــات و فنــاوري اطالعات 
همچنين در مورد احتمــال رأي آوردن زارع پور 
به عنوان وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات دولت 
سيزدهم معتقد اســت كه وزیر پيشــنهادي به 
 احتمال قریب به یقين رأي مي آورد. كشــوري با 
اشاره به ســخنان زارع پور مي گوید: »از آنجا كه 
بيشترین تأكيد وزیر پيشنهادي بر اجراي اسناد 
باالدســتي بود، طبعا مخالفان جــدي نمي تواند 
داشته باشد.« در ميان سخنان مخالفان شنيده شد 
كه وزیر پيشنهادي نظر صریح خود را در مورد طرح 

صيانت اعالم كند، اما زارع پور هيچ اشاره مستقيمي 
به طرح صيانت نكرد و در یك جمله كلي فناوري را 
شمشيري دولبه دانست. به گفته كشوري، »طبيعي 
است كه هر كسي جاي وزیر پيشنهادي باشد، وارد 
جزئيات نشود و بر مشتركات تأكيد كند؛ به عنوان 
مثال، وزیر پيشنهادي باید از آسيب هاي فناوري، 
ازجمله حفاظت از كودكان در برابر این آسيب ها 
سخن بگوید یا از كارهایي بگوید كه تا امروز انجام 
نشده است، مانند توسعه پيام رسان هاي داخلي.«

فضاي سياسي جلسات
این كارشــناس ارتباطات و فناوري اطالعات با 
اشاره به فضاي سياسي مجلس در زمان بررسي 
صالحيــت وزرا مي گوید: »طبيعي اســت كه 
نمي توان وارد بحث هاي تخصصي یا فني شد و در 
مورد درست یا غلط بودن این موارد بحث كرد؛ 
چراكه بحث از سوي مخالفان و موافقان ادامه دار 
و زمان بر خواهد شــد.« به گفته كشوري بدیهي 
است كه سياست و هوشمندي حكم مي كند كه 
بر مواردي تأكيد شود كه مورد موافقت همه است؛ 
مانند حفاظت از كودكان یا افزایش ظرفيت شبكه 
داخلي. با این حال، او مي گویــد: »این فضا باید 
آرام شود و وزیر پيشنهادي هم از آنجا كه در این 
موارد موضع دارد، منتظر مي ماند تا در یك فضاي 
تخصصي به این مــوارد ورود كند.« به گفته این 
كارشناس، مخالفان انگيزه جدي براي مخالفت با 
زارع پور ندارند و او هم در ميان گزینه هایي نيست 

كه گفته مي شود رأي نخواهند آورد.

 با تأكيد وزیر پيشنهادي ارتباطات بر اجراي اسناد باالدستي
دانشمندان در تالش براي استفاده به احتمال زیاد او رأي اعتماد مجلس را دریافت خواهد كرد

از همه راه هاي ممكــن علم براي 
مهار بيماري مرگبار كووید-19 در 
جهان هستند. هر چند واكسن هاي فعلي جهان هم عملكرد 
مناسبي در برابر این بيماري داشته اند، اما اميدها اكنون به 
نسل جدید واكسن هاست. اولين واكسن كووید-19 مبتني 
بر DNA در دنيا به دست هندي ها ساخته شده و تنظيم كننده 
دارویي این كشور نيز آن را براي اســتفاده اضطراري تأیيد 
كرده اســت. به گزارش بي بي ســي، طبق مطالعات انجام 
شده در كوتاه مدت، این واكســن 3دوز به نام ZyCoV-D تا 
66درصد از ابتال به بيماري كووید جلوگيري مي كند. شركت 
Cadila Healthcare سازنده این واكسن، قصد دارد ساالنه 
120ميليون دوز از دومين واكسن ساخت هند توليد كند. تا 
پيش از این واكسن هايDNA  فقط در حيوانات جواب داده 
بود، اما حاال با ابتكار هندي ها، این نوع از پلتفرم واكسن روي 

انسان نيز پاسخ مناسبي داده است.
به گفته شركت سازنده، براي نخستين بار در مرحله آزمایش 
باليني یك واكسن كووید-19 روي نوجوانان 12تا18ساله 
 آزمایش مي شــود كه از این نظر نيز مشــخص شد واكسن

ZyCoV-D در این گروه سني ایمني بســيار خوبي ایجاد 
ZyCoV- مي كند. مرحله سوم و كليدي آزمایش هاي باليني
D  در اوج موج دوم كشنده ویروس در هند انجام شد. سازنده 
واكسن معتقد اســت كه این امر اثربخشي این واكسن عليه 
سویه هاي جهش یافته به ویژه نوع بسيار عفوني دلتا را دوباره 
تأیيد كرد. پروفسور شهيد جميل، متخصص ویروس شناسي 
مي گوید: من از عملكرد این واكسن بسيار هيجان زده هستم 
زیرا پتانسيل خوبي دارد. اگر تزریق ها مؤثر واقع شود، آینده 

واكسيناسيون از نظر لجستيكي ساده تر مي شود.

واكسن ZyCoV-D چگونه كار مي كند؟
DNA وRNA  اجزاي سازنده زندگي هستند. این مولكول ها 
اطالعات ژنتيك را كه از والدین به فرزندان منتقل مي شود، حمل 
مي كنند. مانند سایر واكسن ها، واكسنDNA به سيستم ایمني 
بدن مي آموزد كه با ویروس واقعي مبارزه كند. ZyCoV-D از 
پالســميدها یا حلقه هاي كوچك DNA كه حاوي اطالعات 

ژنتيك است براي رساندن مایع واكســن بين 2 الیه پوست 
استفاده مي كند. پالســميدها اطالعات را به سلول ها منتقل 
مي كنند تا پروتئين سنبله ساخته شود، همان پروتئيني كه 
ویروس از آن براي چسبيدن و ورود به سلول هاي انسان استفاده 
مي كند. اكثر واكسن هاي كووید-19 با دادن دستورالعمل به 
بدن براي ساختن قطعه اي از پروتئين سنبله عمل مي كنند تا 
بتوانند سيستم ایمني بدن را براي توليد آنتي بادي ها تحریك 

كنند و بدن خود را در مقابله با ویروس آموزش دهد.

تزريق بدون سوزن 

این نخستين واكسنDNA انساني در جهان عليه كووید-19 
است. پيش از این تعدادي واكســنDNA در آمریكا تأیيد 
شده است كه براي استفاده در حيوانات ازجمله اسب و سگ 
 DNAاســتفاده مي شــود. با این حال، بيش از 160واكسن
مختلف در حال ســپري كردن آزمایش هاي باليني انساني 
در آمریكا هستند. بيشتر آنها به درمان سرطان هاي موجود 
اختصاص داده شده اند و یك سوم آنها نيز براي درمان HIV در 
 ZyCov-D جریان هستند. اما جالب است بدانيد كه واكسن
نخستين واكسن كووید-19 بدون سوزن است. این دارو با یك 
تزریق كننده بدون سوزن یكبار مصرف كار مي كند كه جریان 
باریكي از مایع را با نفوذ به پوست، به بافت مناسب مي رساند. 
دكتر گاگاندیپ كانگ، ویروس شناس مي گوید: داشتن یك 
واكسن DNA كه در برابر عفونت به خوبي بایستد، كار بزرگي 
است. اگر این محصول به خوبي از بدن محافظت كند، هند 

باید به آن افتخار كند.

اميد به واكسنDNA  براي نجات از كرونا
 به تازگي دانشمندان هندي براي نخستين بار واكسني مبتني بر DNA ساخته اند 

كه تا 66درصد در برابر ابتال به كووید-19 اثربخشي داشته است

شبكه ملي اطالعات؛ كليد وزير جديد ارتباطات

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

به سوی آینده

جزئيات جديد از سفر به فضا با بالن

شركت »اسپيس پرسپكتيو« قصد دارد تا خدمات گردشگري فضایي 
ارائه دهد. به گزارش دیجيتال ترندز، پس از »بلو اوریجين« و »ویرجين 
گالكتيــك«، اســپيس پرســپكتيو )Space Perspective( نيز 
مي خواهد با كپسول فضایي خود، گردشگران را با قيمت مناسب تري 
به فضا ببرد كه این مي تواند باعث عمومي تر شــدن داستان سفرهاي 
توریستي فضایي شــود. در پي موفقيت هاي اخير شــركت هاي بلو 
اوریجين و ویرجين گالكتيك هر دو شركت مي خواهند مسافران خود 
را تا خط كارمان یعني خط فرضي كه حدود 100كيلومتر از سطح دریا 
ارتفاع دارد، ببرند. اما شركت دیگري نيز مي خواهد با سرعت بيشتري 
مسافرانش را خيلي باالتر از ابرها ببرد. براي این كار، اسپيس پرسپكتيو 
یك كپسول فضایي لوكس هشت نفره با نام »سفينه نپتون« طراحي 

كرده كه توسط یك بالن غول پيكر پر از گاز هيدروژن به آسمان فرستاده 
مي شود. فضاي داخلي این سفينه شامل صندلي هاي تختخواب شو، 
واي فاي، پنجره هاي اطراف و... مي شــود. این شركت كه دفتر آن در 
فلوریدا قرار دارد با انتشار یك ویدئو، تجربه سفر با سفينه فضایي خود 
را به نمایش گذاشته است. در عين حال باید به این موضوع توجه داشته 
باشيم كه با وجود استفاده از واژه »فضا« در نام شركت و كپسول آن، 
سفينه فضایي نپتون فقط 32كيلومتر از زمين فاصله مي گيرد كه ارتفاع 
بسيار كمتري نسبت به خط فرضي كارمان محسوب مي شود؛ فاصله اي 
از سطح زمين كه تقریبا 3برابر بيشتر از فاصله اي است كه هواپيماهاي 
مسافربري از ســطح زمين دارند. همچنين برخالف تجربه ارائه شده 
از سوي 2شركت دیگر، مسافران این سفينه پدیده بي وزني را تجربه 
نخواهند كرد. سفر اسپيس پرسپكتيو، حدود 6ساعت به طول مي انجامد 
كه از سفر بلو اوریجين كه از زمان پرتاب تا فرود آن تنها 10دقيقه بوده، 
بسيار طوالني تر است. مسافران این ســفينه در طول این 6ساعت از 
صعود آرامش بخش، مناظر زیباي فضایي و فرود به سطح زمين لذت 
خواهند برد. اسپيس پرسپكتيو هزینه سفر با سفينه نپتون را 125هزار 
دالر اعالم كرده كه نسبت به بليت 450هزار دالري ویرجين گالكتيك 
بسيار مقرون به صرفه تر اســت. فروش بليت هاي سفر فضایي اسپيس 
پرسپكتيو از چند ماه پيش آغاز شده و قرار است نخستين پروازها در 

سال2024 انجام شود.

زهرا خلجي
خبر نگار

تصوير وزير پيشنهادی ارتباطات در كليپ نوآوری های دانشگاه نيوساوت ويلز استراليا
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نبرد، از آخريــن روز بهمن 98 
شروع شــد، حاال 522 روز، از 
وقتي كه اولين موارد فوت ناشي 
از كرونا  در كشــور شناسايي 
شــد مي گذرد و دراين مدت،  
ميليون ها نفر مبتال شدند وبيش 
از 100 هزار نفر هم بر اساس آنچه 
وزارت بهداشت اعالم كرده، جانشــان را از دست 
دادند. در يك هفته گذشته، هر روز ركورد جديدي از 
مرگ هاي كرونا ثبت شد، ديروز، شمار جان باختگان 
به باالترين تعداد در 18 ماه گذشته رسيد؛ 684 مورد 
در يك شبانه روز. در اين وضعيت به گفته فعاالن نظام 
سالمت، بايد منتظر شرايط وخيم تري هم بود. خبرهاي 
خوبي از بيمارســتان ها به گوش نمي رسد، تخت ها 
پر است و داروها به ســختي پيدا مي شود. پزشكان 
و پرستاران، حاال بيشــتر از هر پيك ديگري، درگير 
ويروس اند. اين دومين ســالي است كه پزشكان به 

عنوان يكي از گروه هاي كادر درمان، روز پزشك را در 
بحران كرونا، مي گذرانند و حاال آنها در كنار پرستاران از 
مشقت هايشان در 18 ماه گذشته مي گويند؛ از دوري ها، 
دلتنگي ها، مرگ بيماران و دست هاي بسته شان براي 
نجات جان آنها كه به خط پايان رسيده اند. شيفت هاي 
طوالني، اضافه كاري هاي اجباري و استرس و اضطراب ، 
آنها را از پا انداخته و رمقي برايشان نمانده است؛ كادر 
درماني كه بر اساس آمارهاي رسمي تاكنون بيش از  
300 جان باخته داشته اند و بر اساس اعالم بنياد شهيد، 
پرونده شهدای سالمت 170 نفرشان مورد تاييد قرار 

گرفته است. 

 رنج خانواده كادر درمان را نمي بينند
یكي از پزشكان در یزد مي گوید كه شيفت هاي طوالني 
منجر به شكاف عاطفي ميان خانواده ها شده است؛» باید 
اعتراف كنم كه در چند ماه گذشته با افزایش فشار كاري، 
آنقدر تحمل زندگي برایم ســخت شده كه دیگر حوصله 

همســر و فرزندانم را هم ندارم. در یك مــاه اخير از ترس 
انتقال ویروس دلتا و ابتالي خانواده ام، حتي به خانه نرفته ام 
و پدر و مادرم را ندیده ام. دلم برایشان تنگ است.« این درد 
را علي فاطمي، پزشك عمومي بيمارستان شهيد رجایي 
هم تجربه كرده است؛»یك سال اســت ازدواج كرده ام اما 
به دليل شيفت هاي سنگين در بخش كرونا 200شب در 
خانه نبودم. شــيف شب براي پزشــكان و پرستاران زن، 
مشكالت زیادي ایجاد مي كند و حتي برخي ناچارند براي 
نجات زندگي شان، اســتعفا كنند.« او مي گوید:حتي اگر 
مسائل روحي و عاطفي را نادیده بگيریم، موضوع معوقات 
و مطالبات كادر درمان، به ميزان اســترس ها اضافه كرده 
است؛»این مسئله سبب شــده تا تحمل این ميزان فشار 
كار، كمتر شود. از سوي دیگر، معضالت كرونا براي كادر 
درمان، به خانواده هاي آنها هم سرایت كرده است. همه به 
 خود نيروها توجه مي كنند و از خانواده آنها غافل مانده اند.« 
كيانا كبير، پزشك اورژانس بيمارستان چابهار هم چندماهي 
است كه دوري از خانواده را تجربه مي كند؛»پيك دلتا از 

شهرهاي جنوبي شروع شد و كشيك هاي ما براي مراقبت 
از بيماران را طوالني تر كرد. ساعت هاي كاري با فشردگي 
تعيين مي شــود و حتي فرصت یك اســتراحت كافي را 
نداریم، چه رسد دیدار با خانواده. مردم تصور مي كنند كرونا 
تمام شده و همه مشــغول تزریق واكسن   هستند اما دلتا 
قوي تر از گذشته، به جان مردم افتاده است.« این پزشك 
عمومي به تجربه  فعاليت در دوران كرونا اشاره مي كند و 
مي گوید كه در پاندمي كرونا، كادر درمان تجربه هاي زیادي 
به دست آورد؛ مهم ترین آنها نحوه ارتباط با بيماراني بود كه 
استرس و مقاومت باالیي براي بستري داشتند یا از مرگ 
مي ترسيدند. بهروز دهقان، رئيس بيمارستان امام علي)ع( 
سيستان و بلوچستان است. او هم به تجربه فعاليت اش در 
این دوره اشاره مي كند و ماجراي كمبود نيروي درمان را به 
ميان مي كشد:»حتي قبل از كرونا، اضافه كاري ها زیاد بود 
و هر پرستار به جاي 2 تا 3 پرستار كار مي كرد، در پاندمي 
كرونا، این معضل 3برابر شده است.« به گفته این پزشك، 
تقدیر از كادر بهداشــت و درمان در تقویــت روحيه آنها 
بسيار مؤثر است، نه تنها وزارت بهداشت كه سایر ارگان ها 
و سازمان ها هم مي توانند به بهانه روز پزشك از كادر درمان 

تقدیر كنند.

مرگ بيماران و افسردگي كادر درمان 
رنج بيماران مبتال به كرونا كه توانایي پرداخت هزینه هاي 
درمانشان را ندارند، غالم عباس مومني، پزشك متخصص 
عمومي در بندرعباس را به شدت آزار داده است. او مي گوید: 
در حاشيه شــهر و روســتاهاي اطراف بندرعباس، افراد 
نيازمندي زندگي مي كنند كه نان شب ندارند و با ابتال به 
كرونا، از پس هزینه هاي درمــان برنمي آیند؛»هر بيمار 
كرونایي حداقل 500هزار تومان هزینه دارویي دارد. یكي 
از بهترین داروهاي درمان كرونا اكتمراست اما دسترسي به 
این دارو در استان كم است و تنها در بازار سياه پيدا مي شود. 
خيلي ها توانایي خرید این دارو را ندارند.« به گفته مومني، 
سرانه تخت هاي بســتري در هرمزگان بسيار كم است و 
بيماران ناچارند ساعت ها در صف انتظار خالي شدن تخت 
منتظر بماننــد. او مي گوید: »برخي از بيمــاران با ميزان 
اكسيژن بســيار پایين به ما تحویل داده مي شوند و دیگر 
امكان نجاتشان نيست. تمام اینها، به شدت روح و روانمان 
را آزار مي دهد و كاري هم از دســتمان برنمي آید. من در 
بيمارستاني كار مي كنم كه با كمبود شدید نيروي انساني 
در بخش پرستاري مواجه است و پرسنل فشار رواني زیادي 
را تحمل مي كند و با مرگ بيماران، به شــدت روحيه آنها 

آسيب مي بيند.« 

استعفا و شيفت هاي طوالني
نرگس، پرستاري است كه هفتمين ماه از طرح پرستاري اش 
را در یكي از بيمارستان هاي دولتي مي گذراند. او در این 
مدت، در بخش كروناي چندین بيمارستان فعاليت كرده و 
از شرایط روحي همكارانش مي گوید:»شيفت هاي طوالني، 

اضافه كاري هاي اجباري و كمبود خواب و تغذیه نامناسب، 
كادر درمان را به شدت فرسوده كرده است. آنها دیگر تواني 
براي ادامه كار ندارند و این مسئله سبب شده تا در برخي 
مواقع ميان پرســتاران و پزشــكان تنش ایجاد شود.« او 
مي گوید فشار كار باعث شده برخي پرستاران استعفا دهد. 
به گفته این پرستار، نظام سالمت ناچار شده تا از نيروهاي 
ستادي براي بخش درمان استفاده كند و این مسئله هم 
براي خود نيروها و هم بيماران مشكل ساز است:» اخيرا به 
تعدادي از افرادي كه در بخش آموزش فعاليت مي كنند، 
گفته اند كه باید به بخش درمان برگردند، همين مسئله 
منجر به نارضایتي زیادي شده و برخي به فكر ترك كارند. 
نيروهاي استخدام رسمي اما به دليل محدودیت هایي كه 
دارند، تهدید به پرداخت نكردن سنوات و... مي شوند و به 
همين دليل ناچارند در بخش هاي دیگر فعاليت كنند.« 
او مي گوید آنقدر شــيفت ها آزار دهنده است كه در پایان 
آن، دیگر حتي تواني براي راه رفتن ندارند؛» از نظر روحي 
به شدت ضعيف شده ام، این حال خيلي از پرستاران طرحي 
است. اگر دوره طرح مان نبود، یك روز هم در بيمارستان 
نمي ماندیم. شرایط بسيار سخت و طاقت فرساست.  این 
پرستار از اینكه خانواده هایشــان همراه با آنها واكسينه 
نشده اند گالیه مي كند: »در بسياري از كشورها، خانواده 
كادر درمان هم واكسينه شــدند، این اتفاق براي گروهي 

از پزشكان در ایران افتاد اما براي پرستاران اینطور نشد.«

استرس و احساس شكست در ميان كادر درمان 
فشــار كاري و روحي كادر درمان، یكي از نگراني هاي 
رضا زماني، عضو هيأت مدیره انجمن جراحان عمومي 
ایران هم است. به گفته او، دوري كادر درمان از خانواده، 
براي فرزنــدان آنها قابل هضم نيســت. این جدایي ها، 
تأثيرات مخربي بر كودكانشــان دارد، درحالي كه هيچ 

اقدامي هم نمي توان كرد؛» این مسئله براي مادر شاغل 
در حوزه بهداشــت و درمان تحمل ناپذیرتر است، چرا 
كه دوري از فرزند براي دو طرف آسيب  زاســت.« این 
متخصص جراحي عمومي در مشهد در ادامه سخنانش 
مي افزاید:»كادر درمان اگر نتوانــد چنين وضعيتي را 
مدیریت كند با اســترس، اضطراب و فشارهاي فكري 
و ذهني مواجه مي شــود. از ســوي دیگر در این مدت 
وضعيت تلخ دیگري هم رقم خورده اســت. پزشكان و 
پرستاران ما هر روز شاهد مرگ 10تا20انسان بي گناه 
در مركز درماني شــان هســتند كه حتي بــا عمليات 
احياي قلبي و ریوي هــم قادر بــه بازگرداندن آنها به 
زندگي نيســتند. بعد از هر اقدام ناموفق براي احياي 
بيمار استرس و احساس شكست زیادي در آنها ایجاد 
مي شود.« به گفته زماني این وضعيت در ماه هاي اخير 
دائم در حال تكرار است و كادر درمان شيفت هاي متوالي 
و فشار كاري سختي را تجربه مي كند. در پيك پنجم، 
كروناي دلتا سختي ها را چند برابر كرده و مجموعه این 
عوامل به صورت تصاعدي روي یكدیگر اثر مي گذارند و 
تمایل به خودكشي را در ميان نيروهاي درمان افزایش 
مي دهد. او تأكيد مي كند: »فشــارهاي روحي ممكن 
است تا جایي قابل تحمل باشــد اما در نهایت منجر به 
واكنش هاي دفاعي بسيار بدي مي شود. فكر خودكشي 
در بين گروهي از پزشــكان و خانواده هاي آنها هشدار 
خطرناكي است كه باید مورد توجه قرار بگيرد. شاید در 
ماه هاي ابتدایي پاندمي این وضعيت قابل قبول بود اما با 
گذشت نزدیك به 18 ماه باید برنامه اي براي این بخش 

درنظر گرفته شود. كامال واضح است 
كه كادر سالمت، تحت فشار روحي 

و رواني است و همين حاال باید سالمتي روحي و رواني 
آنها مدنظر قرار بگيرد.« 

پاندميكرونادرسايهكنترلنميشود
در هجدهمين ماه از شيوع رســمي كرونا در ايران، حاال انگشت اتهام به ســمت عملكرد ضعيف نظام سالمت و 
سوء مديريت در كنترل اپيدمي، نشانه گرفته شده است. حميد ســوري كه رئيس كميته كشوري اپيدميولوژي 
كوويد-19 است هم به اين موضوع اشاره مي كند و مي گويد: شــيوع اين ويروس نشان داد كه نظام سالمت براي 
روزهاي سخت مهيا نشده و در كار تيمي ضعيف است؛» ما به مسئله مهم پيشگيري مقدم بر درمان توجه نكرديم و 
وزارت بهداشت هم به تنهايي قادر به كنترل شرايط نبود. علم اپيدمي يك اولويت تعريف شده براي كشور نيست و 
به همين دليل سازمان ها كار خودشان را كردند و مجموعه بهداشت با وجود تالش در خط مقدم مبارزه با اين بيماري 
به هدف مطلوب نرسيد.« سوري معتقد است كه از ابتداي شيوع پاندمي كرونا در كشور كادر بهداشت و درمان عمال 
برادري خود را با آمار شهداي ســالمت، حضور متراكم در بخش درماني، تالش بي وقفه و بدون استراحت و البته 
پرداخت نشدن مطالباتش ثابت كرد؛»كادر درمان ما از نظر عاطفي و اجتماعي در خطر قرار دارند و اين وضعيت 
سخت زماني برايشان چالش زا مي شود كه عزيزان و وابستگان شان را درگير با كرونا مي بينند يا از دست مي دهند 
اما قادر نيستند كنارشان باشند.« سوري به حضور خود در سيستان و بلوچستان در بحران كرونايي اخير اين استان 
اشاره مي كند و مي گويد: »همان زمان همسرم به كرونا مبتال شد اما من در تهران نبودم و حتي نتوانستم از او مراقبت 
كنم. بسياري از همكاران من تجربه چنين وضعيتي را دارند. ما نمي توانيم در خانه بنشينيم و پاندمي كرونا را در 
سايه كنترل كنيم.« به گفته او در كنار كادر درمان بايد بخش بهداشت هم مورد توجه قرار بگيرد كه در ماه هاي شيوع 
پاندمي كرونا از قاب دوربين ها جا ماند و چندان مورد تقدير جامعه و رسانه ها قرار نگرفت؛ ازجمله مراكز بهداشت، 

مراكز واكسيناسيون و حتي اورژانس ها.
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 همشهري در روز پزشك،  رنج ها، تجربه  ها و تالش هاي كادر درمان در یك سال و نيم شيوع كرونا را روایت كرد 

ادامه در 
صفحه 21

ايستاده در ميانه بال
شــيفت هــاي طوالنــي، اضافــه كاري اجبــاري، جان باختــن همــكاران، مــرگ بيمــاران، دوري از خانــواده، ابتــالی  
خــود و اطرافيــان، اســترس و اضطــراب زیــادي را بــه پرســتاران، پزشــكان و ســایر گروه هــاي درمانــي وارد كــرده 
اســت. فعــاالن ایــن حــوزه مي گوینــد: مشــقت هاي ایــن كار، ميــزان افســردگي و اضطــراب را در آنهــا بــاال برده اســت
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مروري بر آنچه پس از توافقنامه صلح 
آمریكا و طالبان در افغانستان رخ داد

هزينه سنگين طالبان براي اتحاديه اروپا
كشورهاي جهان درباره قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان چه 

عقيده اي دارند؟
7اكتبــر 2001 اياالت متحده آمريكا در پــي حادثه تروريســتي يازدهم 
سپتامبر به افغانســتان حمله كرد. طالبان با همكاري اعضاي جبهه مخالف 
شكست خورد اما متالشي نشد بلكه درطول 20سال حضور نيروهاي ناتو به 
سرپرستي آمريكا، اين گروه با  برقراري ارتباط با بسياري از قبايل افغانستان 
و تقويت حمايت مردم پشتون كه بزرگ ترين قوم افغانستان است، قدرت از 
دست رفته اش را بازيافت و حتي در ســنگرهايي از جمله قندهار كه در آن 
حكومت ضعيف عمل مي كرد و فساد و خشونت پليس اعتماد مردم را از دولت 
مركزي سلب كرده بود توانست نيروهايش را افزايش دهد. طالبان، همچنين 

از سالح زور و ارعاب براي غلبه بر جمعيت هاي محلي استفاده كرد.

شمشير روی نقشه  جغرافيا دويد
گپ و گفت با محمدكاظم كاظمی، شاعر و نويسنده  زاده هرات درباره 

آينده مبهم مردم افغانستان
محمدكاظم كاظمی، شــاعر و نويســنده،  زاده هرات اســت؛ نبض تپنده 
افغانســتان در ايران كه در هوای ادبيات نفس می كشد. او عضو گروه علمی 
برون مرزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و برگزيده نخستين دوره جشنواره 
بين المللی شعر فجر در بخش فارسی زبانان است. تا امروز نيز مجموعه های 
بســياری از شــعرهای خودش و ديگران منتشــر كرده و در اســتحكام 
 رابطه های همسايگی و همدلی نقش بسيار داشته است. با او درباره تحوالت

 افغانستان صحبت می كنيم. اينكه چه خوابی برای افغانستان ديده شده و 
آيا اين خواب است يا كابوسی در پی كابوسی ديگر كه قرار نيست اين كشور 

را رها كند.

نقشه سقوط كابل 
تمام تحركات و پيشروي هاي طالبان پس از رسمي شدن خبر خروج 

نيروهاي آمريكا از افغانستان 
خروج نيروهاي آمريكايي و ناتو از افغانســتان از يازدهم ارديبهشت ماه سال 
1400آغاز شد؛ يك سال و چند ماه پس از آنكه آمريكا براساس توافقنامه دوحه 
متعهد شد همه نيروهاي آمريكايي و ناتو را از افغانستان خارج كند. قرار بر اين 
بود كه به شرط پايبندي طالبان به تعهداتش در كاهش خشونت و محدوديت 
فعاليت القاعده در مناطق تحت كنترل طالبان، به تدريج نيروهاي آمريكايي 
و ناتو طي 14 ماه از افغانستان خارج شوند. براساس توافقنامه دوحه، قرار بود 
نيروهاي خارجي تا روز يازدهم ارديبهشت سال 1400به كلي از افغانستان 
خارج شده باشند اما اين اتفاق با تأخير رخ داد و همين تأخير موجب خشم 

اعضاي طالبان شد.
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به نام صلح، به كام جنگ
در يازدهم تيرماه امســال پنتاگون اعالم كرد 
كه به طور كامل پايگاه بگرام در شمال كابل را 
تخليه كرده است. چند روز پس از انتشار اين 

خبر كه به طور ناگهاني منتشر شد و تعجب آگاهان را برانگيخت، جو بايدن، 
رئيس جمهور آمريكا اظهار كرد كه قويا از تصميــم خود مبني بر تخليه 
نيروهاي آمريكايي از افغانستان دفاع كرده و تاريخ پايان عمليات نظامي را 

۳1 ماه اوت يا ۹ شهريور تعيين كرده است.
تقريبا كمي بيشتر از يك سال پيش در چنين روزهايي دولت ترامپ كه از 
طريق وزير امورخارجه خود در حال مذاكره با طالبان بود پيمان صلحي را با 
طالبان در افغانستان امضا كرد كه به موجب آن طالبان بايد به حمالت خود 
به نيروهاي آمريكايي و هم پيمانان آنها پايان داده، همكاري هاي خود را با 
گروه هايي كه دولت آمريكا آنها را به عنوان تروريست مي شناسد متوقف 
می كرد و در عين حال بايد مذاكرات خود را با دولت كابل ازسرمي گرفت. 
در عين حال دولت ترامپ به تعهدات متقابل خود در برابر طالبان اشاره اي 
نكرد ولي از گمانه زني ها چنين برداشت مي شود كه آمريكا به طالبان قول 
داده تا آنها را در روند شــكل گيري قدرت و تصميم سازي  در افغانستان 
شــركت داده و  حمله نكردن به آنان را تضمين كند. همچنين ترامپ 11 
ارديبهشت 1400 را به عنوان تاريخ شــروع روند خروج نيروهاي نظامي 
آمريكا از افغانســتان اعالم و دولــت مركزي افغانســتان را نيز به تبادل 
زندانيان با طالبان مجبور كرد كه در يــك مورد 7 هزار زنداني طالبان نيز 

از زندان آزاد شدند.
آغاز فرايند تخليه نيروهاي آمريكايي از افغانستان در پي سخنان بايدن يا 
تخليه بگرام به هيچ وجه برنامه اي ناگهاني نبوده كما اينكه تصميم دولت 
ترامپ براي خروج از افغانستان نيز به دنبال سلسله بحث هاي طوالني در 
جهت خاتمه دادن به طوالني ترين جنگي بــود كه آمريكا از زمان حيات 
خود درگير آن بوده اســت. از زماني كه اوباما در آمريكا به قدرت رســيد 
تاكنون كه بايدن در رأس قدرت آمريكاســت، نيز آمريكا همچنان قول 
خروج نظاميانش را از افغانســتان داده بود. عالوه بر كشــته شدن صدها 
هزار نفر از مردم افغانســتان اين جنگ خرج بي سابقه 2 تريليارد دالري 
روي دست واشنگتن گذاشته و جان حدود 2۵00 سرباز آمريكايي را نيز 
گرفته است. در حقيقت اين مبلغ كالن از طريق ماليات دهندگان آمريكايي 
 پرداخت شده و به جيب ده ها هزار شــركت پيمانكاري نظامي، امنيتي،

 نرم افزاري-سايبري-امنيتي رفته است همانطور كه همچنين بخشي از 
آن صرف خرج هاي سياسي-ديپلماتيك شده و مي شود.

اما آنچه در واقعيت پس از امضاي اين قرارداد ميان آمريكا و طالبان اتفاق 
افتاد، افزايش حمالت طالبــان به نيروهــاي غيرآمريكايي، به خصوص 
نيروهاي دولتي افغانســتان بود. اين ناامني ها و ديگر حمالت تروريستي 
مشابه، به نگراني كابل و هم پيمانان آن در تهران و دهلي نو و اتحاديه اروپا 
كه از ابتدا به مذاكرات دولت ترامپ با طالبان با ترديد مي نگريستند بيش 
از پيش دامن زد. به خصوص پس از پيشرفت هاي شگرف طالبان در برابر 
نيروهاي دولتي كه نوعا يا پا به فرار می گذاشتند يا زعماي شهرها و مناطق ، 
روستاها و شهرها را بدون جنگ به طالبان تسليم مي كردند. به نظر مي رسد 
كه آمريكا با سياســت كنترل از راه دور، ســعي مي كند حتي اگر به طور 
كامل قواي نظامي را از افغانستان خارج كند، باز هم به بهانه هاي مختلف، 
گروه هايي را در افغانستان مستقر كند و طوري وانمود خواهد كرد كه اين 
تقاضايي از جانب دولت اســت؛ مثال براي آموزش هــاي نظامي-امنيتي 
يا پشــتيباني. در اين صورت واشــنگتن مي تواند تعداد بيشتري نيرو و 
تجهيزات روانه درياي جنوبي چين كند كــه به گفته بايدن تهديد اصلي 

عليه آمريكاست.
عامل مهم چين به هيچ وجه نبايد در تحليل هاي آينده صلح در افغانستان 
ناديده گرفته شود. كابل عالقه خود براي پيوستن به پروژه »يك كمربند 
يك راه« را پنهان نكرده است. اين پروژه عظيم كه همان احياي راه هاي 
ابريشم است از ســال 201۳ و پس از روي كار آمدن شي جيپينگ روي 
ميز كار پكن قرار گرفته و تا سال گذشته حدود 12۳ كشور و 2۹ سازمان 
بين المللي با امضــاي قراردادهاي گوناگون با چيــن اعالم آمادگي براي 
پيوستن به اين پروژه جهاني را كرده و تمايل به همكاري خود را در راستاي 
توسعه اين برنامه عظيم از طريق پيوستن به پيمان هايي با پكن به اثبات 
رســانده اند. لكن با حضور نيروهاي نظامي آمريكا در افغانســتان آينده 
همكاري پكن-كابل در اين پروژه مورد ترديد قرار گرفته اســت. آمريكا 
همواره از طرق مختلف از همان سال 201۳ تمام توان خود را در سراسر 
جهان به كار بســته تا پروژه يك كمربند يك راه براي چين و كشورهاي 
عضو همواره گران تر و زمان برتر انجام شــود. بايدن نيــز صراحتا از زمان 
كانديداتوري خود در انتخابات اخير آمريــكا، چين را بزرگ ترين چالش 

آمريكا در جهان معرفي كرده است.
در  ماه مي  سال 201۶ در پي مالقات ميان مقامات چين و افغانستان بيانيه 
مشتركي نيز امضا شد كه در آن قول تعميق روابط و قول سرمايه گذاري 
14۸ ميليــارد دالري چين نه فقط درافغانســتان بلكه در پاكســتان و 
كشورهاي آسياي ميانه را هم شــامل مي شد. همچنين ۶2 ميليارد دالر 
از اين مبلغ مي بايست صرف زيرســاخت هاي ريلي و جاده اي افغانستان، 
پاكستان و تاجيكستان شود و قرار است با سرمايه گذاري چين، پاكستان و 
ازبكستان نيز ازطريق خاك افغانستان با خط ريلي به طول ۵7۳ كيلومتر 

به يكديگر وصل شوند.
بنابراين به نظر مي رســد كه منافع درازمدت واشنگتن به دليل تعارض با 
پكن در ناامني افغانستان است. مهم نيســت كه طالبان يا دولت ديگری 
در رأس باشد بلكه آنچه مهم است اين است كه افغانستان با موقعيت فوق 
استراتژيك خود به محلي براي توســعه پروژه يك كمربند يك راه چين 
نشــود كه به موجب آن نه تنها كشــورهاي ديگر مانند پاكستان، ايران و 
روسيه منتفع شوند بلكه چين در افغانستان به عنوان كانون همكاري بين 
آنها تبديل شود. بنابراين در عين ناامني در افغانستان، واشنگتن مي تواند با 
سياست كنشگري گزينشي و اقدامات موردي و تاكتيكي در آن كشور و در 
جنوب غرب آسيا هم از تلفات بي مورد انساني و مالي جلوگيري كند و هم 

تمركز خود را بر چين و مهار آن افزايش دهد.

يادداشت يك

 منافع درازمدت واشنگتن
 در ناامني افغانستان است

دكتر رضا یگانه شكيب
عضو هيأت علمي كالج سانتا مونيكا 

كاليفرنيا، آمريكا

روند نشست هاي صلح چه بود؟
اولين نشســت صلح ميــان نماينــدگان آمريكا و 
طالبان روز 12 اكتبر ســال201۸ و نشســت دوم 
روز شانزدهم ماه بعد در شهر دوحه قطر برگزار شد. 
دقيقا ۳0روز پس از نشست دوم، سومين گردهمايي 
به مدت ۳روز به ميزباني ابوظبي در امارات متحده 
عربي برگزار شد و نكته قابل توجه نشست اين بود كه 
نماينده طالبان به هيأت افغانســتاني اجازه حضور 
در نشســت را نداد. تمامي دورهاي بعدي نشست 
صلح در دوحه برگزار شــدند. ديدار خليل زاد و مال 
عبدالغني بــرادر معاون رهبر طالبــان از لحظات 
كليدي دور پنجم مذاكرات اســت و در دور ششم 
گفت وگوهاي آمريكا و طالبان پس از ۹روز و با اعالم 
وقوع پيشرفت هايي در مذاكرات از سوي دو طرف به 
پايان رسيد. توافق بر سر مسائل و پيشرفت مذاكرات 
در دور هفتم كه در روز 2۹ژوئن آغاز شــده بود هم 
اتفاق افتاد. زلمي خليل زاد در پايان هشتمين دور از 
اين مذاكرات كه ۹روز ادامه داشت، ابراز اميدواري 
كرده بود كه عيد قرباني كه در پيش رو ست، آخرين 
عيدي باشد كه افغانســتان در جنگ به سر مي برد. 
نهمين دور مذاكرات يكي از مهم ترين نشســت ها 
ميان نمايندگان آمريكا و طالبان محسوب مي شود 
زيرا پس از پايان اين مذاكرات خليل زاد در مجموعه 
توييتي ادعا كرد »آمريكا در آستانه توافقي است كه 
خشــونت را كاهش داده و راه را براي افغانستاني ها 
خواهد گشــود تا براي مذاكرات در مورد يك صلح 
باعزت و پايدار و يك افغانســتان متحد و با اقتدار 
كه اياالت متحده، متحدانش و هيچ كشور ديگر را 
تهديد نكند، با هم به گفت وگو بنشينند«. موضوع 
اصلي دور بعدي مذاكرات دو گروه كاهش خشونت و 
آتش بس اعالم شد و در پايان اين دور از گفت وگوها 
طالبان فرصتي از آمريكا گرفت تا درباره موضوعات 
مطرح شده با رهبران خود مشورت كنند. درنهايت 
دور يازدهم در بهمن ماه سال۹۸ برگزار شد و پس 
از پايان آن وزير دفاع آمريكا اعالم كرد با طالبان بر 
سر پيشنهاد كاهش يك هفته اي تنش ها به توافق 
رسيده اند. به نظر تنها تعهدي كه نيروهاي طالبان 
در اين توافقنامه به آن پايبند ماندند همين كاهش 
يك هفته اي خشــونت بود، زيــرا در همان دوران 

سطح درگيري ها و خشــونت در اين كشور كاهش 
محسوسي پيدا كرد.

محتواي توافقنامه چه بود؟
آمريكا در اين توافقنامه تأكيد دارد كه گروه طالبان 
را به عنوان دولت به رســميت نمي شناسد. 4محور 
اصلي در اين سند مطرح شده اند كه بر موضوعاتي 
مانند خــروج تدريجي همــه نيروهــاي نظامي 
آمريكا و ناتو از خاك افغانستان، تخليه پايگاه هاي 
نظامــي، آزادي زندانيان دو طرف، آغــاز اقدامات 
واشنگتن براي تغيير و رفع تحريم ها عليه طالبان، 
تهديد نشــدن تماميت ارضي افغانســتان از سوي 
 آمريكا و موضوعاتي از اين دســت متمركز اســت.

4 محور اصلي توافقنامه از اين قرار است:
ايجاد ضمانت ها و مكانيســم هاي قابــل اجرا براي 
ممانعت از اســتفاده از خاك افغانستان توسط هيچ 
فرد يا گروهــي عليه امنيت آمريــكا و متحدانش، 
ايجاد مكانيسم ها و اعالم برنامه زماني براي خروج 
تمامي نيروهاي خارجي از افغانستان، آغاز مذاكرات 
بين االفغاني از  ماه مارس 2020 درصورت اجرا شدن 
ضمانت هاي ذكر شده و گنجاندن موضوع آتش بس 
دائمي و بحث بر سر تاريخ و چگونگي اين آتش بس 
در مذاكرات ميان طالبان و دولت افغانستان. براساس 
اين محورها آمريكا متعهد شد ظرف 14 ماه تمامي 
نيروهاي خود، نيروهاي ناتو و نيروهاي تحت حمايت 
آمريكا را از افغانســتان و از ۵ پايگاه در افغانســتان 
خارج كند و تعداد آنها را طي 1۳۵روز به ۸۶00نفر 
برساند  و درصورتي كه آمريكا مطمئن شود طالبان 
در مــورد تعهد خود نســبت به رابطه نداشــتن با 
القاعده پايبند اســت، مابقي نيروهــاي خود را نيز 
از كشــور خارج خواهد كرد. موضوع كليدي ديگر 
متعهد شدن آمريكا براي آزاد شــدن ۵هزار نيروي 
طالبان از زندان هاي افغانســتان و در مقابل آزادي 
هزار زنداني توسط طالبان بود، اين بند، شرط اصلي 
آغاز مذاكرات طالبان با دولت افغانستان درنظر گرفته 
شده بود. ازاين رو دولت افغانستان تحت فشار دولت 
آمريكا و به اجبار تن به اين خواســته داد و زندانيان 
طالبان را آزاد كرد تا امروز اين زندانيان در حمالت 
وسيع به بخش هاي مختلف افغانستان، فرماندهي 

نيروهاي طالبان را به عهده بگيرند. آمريكا همچنين 
از اعضاي دائمي شوراي امنيت درخواست كرد تا نام 
اعضاي طالبان را از ليست هاي سياه خود خارج كنند؛ 
همچنين متعهد شــد در امور افغانستان دخالتي 
نكند يا تماميت ارضي اين كشور را به خطر نيندازد. 
در مقابل طالبان در اين توافقنامه متعهد شــد تا به 
اعضاي خود يا القاعده اجازه ندهد از خاك افغانستان 
براي تهديد امنيت آمريكا و متحدانش استفاده كنند 
و با اين افراد همكاري نكند، بــه آنها اجازه جذب يا 
آموزش نيرو ندهد  و به افــراد يا گروه هايي كه قصد 
تهديد امنيت آمريــكا را دارند، گذرنامــه يا ويزا يا 
هيچ نوع ســند قانوني ديگري ندهد. به اين ترتيب 
هيچ ردپايــي از ادعاي حفظ حقوق بشــر، دفاع از 
شهروندان و غيرنظاميان افغانستاني و ايجاد ممانعت 
از طالبان براي ايجاد جنگ داخلي در افغانســتان 
در اين توافقنامه به چشم نمي خورد. كمي بيش از 
يك سال پس از آن، همزمان با آغاز خروج نيروهاي 
آمريكايي از افغانســتان كه يكي از شــروط اصلي 
توافقنامه بود، حمالت گسترده طالبان براي تصرف 
دوباره افغانستان و قتل و غارت شهروندان افغانستاني 
از سر گرفته شد و اين بار آمريكا ارتش افغانستان را 
مسئول دفاع از مردم خود در برابر طالبان مي دانست.

واكنش دولت افغانستان چه بود؟
مقامات كشور افغانســتان از همان آغاز مذاكرات 
صلح ميان طالبان و آمريكا اظهارنظرهاي متفاوت و 
گاه دوگانه اي درباره اين موضوع داشته اند. عده اي از 
كارشناسان و مقامات دولتي افغانستان بحق معتقد 
بودند كه اين توافقنامه توان توقف جنگ و خونريزي 
در افغانســتان را ندارد. در مقابل گروهي ديگر اين 
توافقنامه را اقدامي مثبت براي بازگشت صلح به اين 

كشور تفسير مي كردند.
واكنش بالفاصله رئيس جمهور افغانســتان به اين 
توافقنامه در كنفرانس مشــتركي كه با وزير دفاع 
آمريكا و دبيركل ناتو برگزار كردند اعالم شد: اينكه 
اين توافقنامه كامال مشــروط است و درصورتي كه 
طالبان به تعهداتــش پايبند نماند، همه چيز تغيير 
خواهد كرد. اشرف غني، رئيس جمهور افغانستان 
با اشــاره به معاهدات امنيتي كه ميان افغانستان و 

آمريكا و ناتو وجود دارد، اعالم كرد با وجود توافقنامه 
صلح، اين معاهدات همچنان پابرجا هستند و آمريكا 
و ناتو براي حمايــت، تجهيز و آمــوزش نيروهاي 
امنيتي و دفاعي افغانستان تا سال2024 اقداماتي 
اساســي انجام داده اند. حامد كرزي، رئيس جمهور 
سابق افغانســتان هم گفت وگو با طالبان را تنها راه 

ايجاد صلح در افغانستان دانست.
از سوي ديگر، عبداهلل عبداهلل، رئيس اجرايي دولت 
وحدت ملي افغانستان در كنفرانس خبري ديگري 
كه در كاخ رياســت جمهوري افغانســتان برگزار 
شــد، توافقنامه صلح دوحه را رويدادی تاريخي و 
فرصتی استثنايي ناميد و تأكيد كرد بيانيه مشترك 
آمريكا و ناتو با افغانستان به معني ادامه همكاري و 
حمايت آنها  از نيروهاي افغانســتاني است. به گفته 
او، استفاده از اين فرصت اســتثنايي در وضعيتي 
كه كشــور در مقطع مهم، حساس و تاريخي به سر 
مي برد، مسئوليت همگان است. عبداهلل همچنين 
ابراز اميدواري كرد مذاكرات ميان طالبان و دولت 

افغانستان هرچه سريع تر آغاز شود.
عبدالرشيد دوستم، معاون رئيس جمهور افغانستان 
هم با انتشــار اطالعيه اي از امضاي توافقنامه صلح 
پشــتيباني كرد و مانند عبــداهلل آن را يك فرصت 
استثنايي براي رسيدن به صلح توصيف كرد. دوستم 
همچنين با تأكيد بر پايبندي بــه روند صلح ابراز 
اميدواري كرد هرچه سريع تر فضاي مناسب براي 
آغاز مذاكرات دولت افغانستان با طالبان فراهم شود.
اين توافقنامه اما در ميان دولتمردان افغانســتان 
مخالفاني هم داشته است. براي مثال، سردار محمد 
رحمان اوغلي، سفير سابق افغانستان در اوكراين در 
اعتراض به اين توافقنامه در صفحه فيسبوك خود 
نوشت مانند دمكراسي آمريكايي، صلح آمريكايي 
هم محكوم به شكســت اســت و آمريكا با امضاي 
اين قرارداد تنها تالش كرد به شكلي آبرومندانه از 
افغانستان خارج شــود. او همچنين ابراز اميدواري 
كرد تالش هاي مردم افغانستان و جامعه جهاني در 

تحقق دمكراسي در كشورش هدر نرود.
توافق صلح آمريكا و طالبان از ديدگاه حقوق بشري 
هم موضوعــي بهت آور به نظر مي آيــد زيرا آمريكا 
با امضاي اين توافقنامه تمامــي ادعاهاي خود در 
زمينه تالش براي حفظ حقوق بشر در افغانستان و 
ديگر كشورهاي خاورميانه را زير سؤال برده است. 
رئيس كميســيون حقوق بشر افغانســتان پس از 
امضاي توافقنامه ميان طالبان و آمريكا اعالم كرد 
اين توافق هيچ صلحي به بار نخواهــد آورد و قرار 
نيســت به واســطه آن جنگ و خونريزي به پايان 
برســد؛ پيش بيني اي كه كمتر از يك سال بعد از 
بيانش امروز به واقعيتي تلخ در جامعه افغانســتان 
تبديل شــده اســت. اينطور به نظر مي رسد اشرف 
غني، رئيس جمهورفراري  افغانستان هم  رويكردي 
متفاوت نســبت به اين توافقنامه داشــته باشد. او 
به تازگي طالبان را فجيع تر، ظالم تر و نامسلمان تر از 
گذشته توصيف كرد و گفت اين گروه هيچ اراده اي 

براي صلح ندارد.

4 محور اصلي 
 توافقنامه دوحه 
 از این قرار است:

ایجاد ضمانت ها و 
مكانيسم هاي قابل 
اجرا براي ممانعت 
از استفاده از خاك 
افغانستان توسط 

هيچ فرد یا گروهي 
عليه امنيت آمریكا 
و متحدانش، ایجاد 

مكانيسم ها و 
اعالم برنامه زماني 
براي خروج تمامي 
نيروهاي خارجي 

از افغانستان، 
آغاز مذاكرات 
بين االفغاني از 

 ماه مارس 2020 
درصورت اجرا شدن 

ضمانت هاي 
ذكر شده و گنجاندن 

موضوع آتش بس 
دائمي و بحث بر سر 

تاریخ و چگونگي 
این آتش بس در 
مذاكرات ميان 
طالبان و دولت 

افغانستان

روز 29فوریه سال2020 ميالدي توافقنامه صلحي ميان ایاالت متحده آمریكا و نيروهاي طالبان به امضا رسيد كه ظاهرا 
تنها بازنده فعلي آن، دولت افغانستان است. آمریكا پس از بيش از 19سال مبارزه و جنگ با طالبان با ادعاي بازگرداندن 
صلح به افغانستان، ازدست دادن بيش از 2هزار و 300سرباز و هدر دادن بيش از 2تریليارد و 260ميليارد دالر سرمایه، 
این توافقنامه را در دوحه قطر با طالبان امضا كرد. گفته مي شود دولت دونالد ترامپ با در پيش گرفتن استراتژي باراك اوباما در قبال افغانستان، 
پس از پي بردن به بي تأثيري راهبرد نظامي در این كشور و پس از آنكه دریافت ادامه رویكرد نظامي ممكن است تجربه اي مشابه شكست شوروي 
و بریتانيا را براي آمریكا در افغانستان به بار بياورد، به بررسي تحوالت افغانستان پرداخت و در نهایت به این نتيجه رسيد كه باید دیپلماسي را در 
قبال طالبان در پيش بگيرد. از این رو از روز 12اكتبر سال2018 مذاكرات خود با نماینده طالبان را آغاز كردند و پس از 11دور  مذاكره با یكدیگر به 
توافق رسيدند. 10نشست از ميان 11نشستي كه بين نمایندگان طالبان و آمریكا شكل گرفت، در دوحه قطر و یك نشست در ابوظبي امارات برگزار 
شد. زلمي خليل زاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایاالت متحده در امور افغانستان در دور پنجم این مذاكرات كه 16روز ادامه داشت، توانست 
براي نخستين بار با مال عبدالغني برادر معاون رهبر طالبان دیدار كند. در دور بعدي كه نشستي 9روزه بود، دو طرف اعالم كردند پيشرفت هایي 
حاصل شده است. مذاكرات تا بهمن ماه، سال98 ادامه پيدا كرد تا در نهایت طرفين بر سر محورهاي اصلي و جزئيات توافقنامه صلح موافقت كردند.

سميرا رحيمي
روزنامه نگار

 تحوالت
افغانستان

این شماره
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هزينه سنگين طالبان براي اتحاديه اروپا
كشورهاي جهان درباره قدرت گرفتن دوباره طالبان در 

افغانستان چه عقيده اي دارند؟
7  اكتبر 2001 اياالت متحده آمريكا در پي حادثه 
تروريستي يازدهم سپتامبر به افغانستان حمله 
كرد. طالبان با همكاري اعضاي جبهه مخالف 
شكست خورد اما متالشي نشد بلكه درطول 20سال حضور نيروهاي ناتو به سرپرستي آمريكا، 
اين گروه با  برقراري ارتباط با بســياري از قبايل افغانستان و تقويت حمايت مردم پشتون كه 
بزرگ ترين قوم افغانستان است، قدرت از دست رفته اش را بازيافت و حتي در سنگرهايي از 
جمله قندهار كه در آن حكومت ضعيف عمل مي كرد و فساد و خشونت پليس اعتماد مردم را از 
دولت مركزي سلب كرده بود توانست نيروهايش را افزايش دهد. طالبان، همچنين از سالح زور 
و ارعاب براي غلبه بر جمعيت هاي محلي استفاده كرد. آناند گوپال، روزنامه نگار برنده جايزه 
پوليتزر 2015 در كتابش باعنوان »هيچ مرد خوبي بين زنده ها وجود ندارد: آمريكا، طالبان و جنگ 
از نگاه افغان ها« مي نويسد: »بعضي از طوايف براي محافظت از خودشان در برابر طالبان به آنها 
ملحق مي شوند.« 2۹ فوريه 2020 زلمي خليل زاد، نماينده ويژه آمريكا در امور افغانستان از طرف 
دولت دونالد ترامپ با مالعبدالغني برادر، معاون سياسي طالبان پيمان صلحي را امضا كرد كه به 
اعتقاد رسانه ها توافقي تاريخي بود. اكنون بعد ازگذشت يك سال و نيم از آن »توافق تاريخي« 
طالبان قوي تر از هر زمان ديگري بازگشته اند و با حمله به شهرها و روستاها كل افغانستان را در 

مدت كوتاهي در اختيار گرفته اند.

بايدن و برنامه خروج از افغانستان
جو بایدن، رئيس جمهور آمریــكا در آوریل 2021اعــام كرد كــه از اول مي 2021نيروي نظامي 
ایاالت متحده فرایند خروج از افغانستان را آغاز مي كند و این برنامه مي تواند تا بيستمين سالگرد حمات 
11سپتامبر كامل شود. بایدن در آن تاریخ درخصوص تصميم خروج نيروهاي آمریكایي توضيح داد:»ما 
بيش  از این و به اميد ایجاد شرایط ایده آل براي خروج و انتظار نتيجه اي متفاوت نمي توانيم چرخه تمدید 
یا گسترش حضور نظامي خودمان را در افغانستان ادامه دهيم. اما درعين حال كه دیگر از نظر نظامي 

در افغانستان درگير نخواهيم بود  وكار دیپلماتيك و بشردوستانه خودمان را دنبال خواهيم كرد«. 
جو بایدن در آن زمان معتقد بود كه ارتش افغانستان نيرویي متشكل از 300هزار سرباز آموزش دیده و 
مجهز است. اما درمدت كوتاهي بعد از این اظهارات طالبان شروع به پيشروي كرد و درمدت حدود 3 ماه 
حمات پي درپي توانست كل این كشور را جز والیت پنجشير زیر سلطه درآورد؛ فتوحاتي كه به فرار 
اشرف غني، رئيس جمهور افغانستان و فروپاشي دولت انجاميد. رئيس جمهوري آمریكا درپي شكست 
دولت افغانستان گفت: »خروج از افغانستان تصميم درستي بود و استراتژي ما درمدت 20سال در این 
كشور هرگز حكومت سازي یا ایجاد دمكراسي متحد و مركزي نبود بلكه ماموریت نظاميان ما پيشگيري 

از حمات تروریستي عليه آمریكا از داخل خاك افغانستان بود«.

نگراني مقامات اتحاديه اروپا از افزايش پناهجويان افغان به اروپا
توماس نيكلسون، نماینده ویژه اروپا در امور افغانستان كه به همراه انریكه مورا، معاون رئيس اتحادیه 
اروپا 3آگوست در دوحه با تيم مذاكره كننده دولت افغانستان و طالبان دیدار داشت در تویيتي كه یك روز 
بعد منتشر كرد درخصوص قدرت گرفتن دوباره طالبان نوشت: »من با دو تيم مذاكره كننده افغان در 
دوحه ماقات كردم. مواضع واضح اتحادیه اروپا مشخص است. حل و فصل مذاكره مورد قبول افغان ها 
مساوي است با ادامه حمایت اتحادیه اروپا. قدرت گرفتن با زور مساوي است با عدم به رسميت شناختن، 

انزوا و ادامه درگيري. به قوانين بشردوستانه احترام بگذارید«.
نيكلســون در اظهارنظر دیگري گفت: »اگر طالبان ازنظر نظامي قدرت گيرد اتحادیه اروپا آنها را به 
رسميت نخواهد شناخت. ما به وضوح نگران وضعيت پيش آمده هستيم و تاش مي كنيم تاآنجاكه 
ممكن است در افغانستان حضور داشته باشيم و به كمك هاي توسعه اي خودمان ادامه دهيم و البته 

به همان نسبت از لحاظ سياسي هم درگير خواهيم شد«.
تسلط طالبان بر افغانستان از نظر اتحادیه اروپا یك معني مهم دارد؛ ورود بيشتر پناهجویان افغان به 
كشورهاي اروپایي. مسئله اي كه مي تواند هزینه هاي سنگيني به اتحادیه اروپا وارد كند. از این رو، این 
اتحادیه درحال بررسي بسته جدیدي از كمك هاي مالي به افغانستان و همسایگانش ازجمله پاكستان 

و احتماال ایران است تا جریان مهاجرت پناهجویان را از این كشور به كشورهاي اروپایي محدود كند.
آنگا مركل، صدراعظم آلمان هم از روزهاي نخست پيشروي هاي طالبان، ضمن تأیيد نگراني از احتمال 
افزایش موج پناهجویان به آلمان گفت:»آلمان نمي تواند هزینه تمام چيزهایي را كه در افغانستان یا 
دیگر كشورها رخ مي دهد جبران كند. «. او در 16آگوست بار دیگر بر احتمال افزایش شمار پناهجویان 
افغان تأكيد كرد و اظهار داشت: »در چنين وضعيتي كمك رساندن به كشورهاي همسایه افغانستان از 
اهميت بسياري برخوردار است«. امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه هم با تأكيد براینكه افغانستان 
نباید دوباره به پناهگاه تروریسم تبدیل شود خاطرنشان كرد كه براي پيشگيري از جاري شدن سيل 

مهاجران افغان ابتكار عملي را لحاظ خواهد كرد.

اندوه بوش پسر؛ آغازكننده جنگي 20ساله
رئيس جمهور اسبق آمریكا جورج دابيلو بوش مدتي قبل و پيش از آنكه طالبان بر كل افغانستان غلبه كند 
در گفت وگو با شبكه دویچه وله آلمان ضمن انتقاد از خروج غرب از افغانستان در پاسخ به سؤال خبرنگار 
این رسانه درخصوص اینكه آیا خروج ناتو اشتباه بود پاسخ داد:»فكر مي كنم همينطور است زیرا معتقدم 
عواقب آن، غيرقابل باور خواهد بود«. بوش پسر كه خود آغازكننده حمله نظامي به خاك افغانستان بود 
افزود:»متأسفانه مي ترسم زنان و دختران افغان دچار صدمات وصف ناپذیري شوند. ناراحتم«. هفته 
گذشته هم، او و همسرش لورا بوش طي بيانيه اي اعام كردند كه دولت ایاالت متحده از نظر قانوني 

اختيار دارد كه در بحران هاي فوري بشردوستانه بدون تأخير و روند اداري از پناهجویان ميزباني كند.

روس ها در بند دژاوو
خروج سریع ایاالت متحده از افغانستان عاوه براینكه براي آمریكایي ها خروج نيروهاي این كشور را از 
ویتنام تداعي مي كرد، براي بسياري از روس ها هم مثل لحظه دژاوو بود. اما این بار نه نيروهاي خودي 
شكست خورده كه نيروهاي ناتو بودند كه تقریبا پس از 20سال نمي توانند مدعي شوند كه موفقيت 
نظامي بهتري نسبت به شوروي به دست آورده اند. بنابراین، عجيب نبود كه اظهارنظرها در رسانه هاي 
روسي در روزهاي نخست خروج آمریكایي ها به چاشني ابراز خوشحالي نسبت به تصميم غرب آميخته 
بود. اما نباید فراموش كرد كه خروج نيروهاي شوروي از افغانستان و فروپاشي اتحادجماهير شوروي با 
پيامدهاي وخيمي همراه بود كه عاوه بر آغاز جنگ داخلي افغانستان، در دهه 90قرن بيستم ميادي 
به جنگ داخلي پنج ساله در كشور موتلف روســيه یعني تاجيكستان انجاميد و سبب شد نيروهاي 
ضددولتي تاجيكستان به افغانستان آشوب زده در همسایگي خود پناه ببرند و شبه نظاميان اسام گراي 

مستقر در افغانستان به ازبكستان همسایه حمله كنند.
ازاین رو و از همان ابتداي خروج آمریكا و بر سر كار آمدن طالبان، حساسيت و نگراني مسكو را برانگيخته 
شد. در همين راستا، سرگئي الوروف، وزیر امور خارجه روسيه یك هفته پيش از فروپاشي دولت افغانستان 
گفت: »عدم اطمينان از توسعه وضعيت نظامي سياسي در این كشور و كشورهاي پيرامونش افزایش 
یافته است. متأسفانه در روزهاي اخير شاهد تخریب سریع اوضاع در افغانستان بوده ایم. بدیهي است كه 

در شرایط كنوني، خطر واقعي طغيان بي ثباتي و سرریزشدن آن به كشورهاي همسایه وجود دارد«.
اما اكنون به نظر مي رسد كه از نظر روســيه، طالبان با آخرین باري كه در قدرت بود و در دهه 1990 
به القاعده پناه داد، فرق كرده اســت و مســكو دیگر این نوع جدید از مجاهدین را دشمن نمي داند. 
هرچند هنوز درباره به رسميت شــناختن طالبــان عجله ندارد. ميخائيل گورباچــف، آخرین رهبر 
اتحادجماهيرشوروي، 17آگوست در گفت وگو با خبرگزاري روســيه گفت:»اعزام نيروهاي ناتو به 
افغانستان از ابتدا محكوم به شكست بود. و آنها باید زودتر به شكست خود اعتراف كنند. درحال حاضر، 
مهم ترین نكته این است كه از آنچه رخ داد درس بگيریم و اطمينان حاصل كنيم كه اشتباهات مشابه 

تكرار نخواهند شد«.

چرا طالبان قدرت گرفت؟
داگاس الندن، رئيس سابق عمليات ضدتروریسم سيا در جنوب و جنوب غرب آسيا و نویسنده كتاب 
The Recruiter درباره تغيير رویكرد سيا پس از 11سپتامبر در این كتاب مي نویسد:»مدل نظامي 
دولت افغانستان فقط كمي با جامعه افغانستان سازگار است. نيروهاي افغان به غير از واحدهاي عمليات 
ویژه، براساس مدل آمریكایي هستند؛ یعني ارتش متمركزي كه سربازان سراسر كشور را به هم متصل 
مي كند و فرماندهي و كنترل مركزي به گروه هاي مختلفي وابسته است كه با هم كار مي كنند. اما این 
مدل در افغانستان جواب نمي دهد. اینجا، وقتي جنگجویان شبه نظامي مورد حمایت ریش سفيدان 
محلي خودشان قرار مي گيرند مكلف مي شوند كه به نفع این طوایف  بجنگند. آنها به ارتش افغانستان 

وفاداري ندارند و طالبان اینگونه مي جنگد و این مدل براي آنها نتيجه بخش است«.

هدا عربشاهي
روزنامه نگار

جو بايدن، 
رئيس جمهور آمريكا 
در آوريل 2021اعالم 

كرد كه از اول 
مي 2021نيروي نظامي 
اياالت متحده فرايند 
خروج از افغانستان 
را آغاز مي كند و اين 

برنامه مي تواند تا 
بيستمين سالگرد 

حمالت 11سپتامبر 
كامل شود. بايدن در 
آن تاريخ درخصوص 

تصميم خروج 
نيروهاي آمريكايي 

توضيح داد:»ما بيش 
 از اين و به اميد ايجاد 

شرايط ايده آل 
براي خروج و انتظار 

نتيجه اي متفاوت 
نمي توانيم چرخه 
تمديد يا گسترش 

حضور نظامي خودمان 
را در افغانستان ادامه 

دهيم«

تسلط طالبان بر 
افغانستان از نظر 

اتحاديه اروپا يك 
معني مهم دارد؛ ورود 

بيشتر پناهجويان 
افغان به كشورهاي 

اروپايي؛ مسئله اي كه 
مي تواند هزينه هاي 
سنگيني به اتحاديه 

اروپا وارد كند. از 
اين رو، اين اتحاديه 

درحال بررسي بسته 
جديدي از كمك هاي 

مالي به افغانستان و 
همسايگانش ازجمله 

پاكستان و احتماال 
ايران است تا جريان 
مهاجرت پناهجويان 

را از اين كشور به 
كشورهاي اروپايي 

محدود كند

نقشه سقوط كابل
تمام تحركات و پيشروي هاي طالبان پس از رسمي شدن خبر خروج نيروهاي آمريكا از افغانستان 

خروج نيروهاي آمريكايي 
و ناتــو از افغانســتان از 
يازدهم ارديبهشــت ماه 
سال 1400آغاز شد؛ يك ســال و چند ماه پس از آنكه آمريكا 
براساس توافقنامه دوحه متعهد شد همه نيروهاي آمريكايي 
و ناتو را از افغانســتان خارج كند. قرار بر اين بود كه به شرط 
پايبندي طالبان به تعهداتش در كاهش خشونت و محدوديت 
فعاليت القاعده در مناطق تحت كنتــرل طالبان، به تدريج 
نيروهاي آمريكايي و ناتو طي 14 ماه از افغانستان خارج شوند. 
براســاس توافقنامه دوحه، قرار بود نيروهاي خارجي تا روز 
يازدهم ارديبهشت سال 1400به كلي از افغانستان خارج شده 
باشند اما اين اتفاق با تأخير رخ داد و همين تأخير موجب خشم 
اعضاي طالبان شد. بااين همه تا 6مرداد 1400بيش از ۹5درصد 
از نيروهاي آمريكايي از افغانستان خارج شده بودند. رويترز در 
اوايل مرداد ماه 1400گزارش كرد طالبان در راستاي پايبندي 
به تعهداتش درباره ممانعت از فعاليت هاي تروريستي عليه 

آمريكا و متحدينش، پس از امضــاي توافقنامه از پايگاه هاي 
نيروهاي غربي در افغانستان در برابر حمالت گروه هاي مختلف 
محافظت كرده اند. اما اين به معني كاهش خشونت،  به شكلي كه 
در توافقنامه ذكر شده نبوده است. درواقع كشتار افغانستاني ها 
در اين كشور به دست نيروهاي طالبان همچنان ادامه دارد و از 
همان زمان آغاز خروج رسمي نيروهاي خارجي از افغانستان، 
حمالت طالبان به شــكل هاي مختلف در كشــور نمود پيدا 
كرد. ســاعاتي پيش از خروج رســمي نيروها از افغانستان، 
موتورسيكلتي مملو از مواد منفجره در منطقه لوگر منفجر شد 
و جان 24غيرنظامي را گرفت و 110نفر را مجروح كرد. طالبان 
درباره اين حمله ســكوت كرد اما دولت افغانستان طالبان را 
مقصر اين حمله اعالم و اين اقدام را تهديدي براي مذاكرات 
صلح افغانســتان توصيف كرد. پس از اين رويداد، حمالت و 
رويداد هاي خشونت بار بيشتري در افغانستان رخ داد و تا به 
امروز كه طالبان رسما سرتاسر افغانستان را تحت تصرف خود 
درآورده است،  همچنان ادامه يافته است. درحقيقت مروري بر 

حمالت طالبان در افغانستان پس از آغاز خروج رسمي نيروهاي 
آمريكايي و ناتو از اين كشور نشان مي دهد نيروهاي طالبان و 
حاميان پشت پرده اين گروه براي آغاز حمله گسترده و تصرف 
افغانستان ثانيه شماري مي كرده اند؛ زيرا در زمان نوشتن اين 
مطلب و حدود 3  ماه پس از آغــاز روند خروج نيروهاي غربي 
از افغانستان، سرتاسر افغانستان به تصرف نيروهاي طالبان 
درآمده است و رئيس دولت مركزي هم از كشور گريخته است، 
تعداد زيادي از غيرنظاميان كشته شده اند و اموال بسياري از 
شهروندان افغانستاني به دست نيروهاي طالبان به غارت رفته 
است. نكته دردناك اينجاســت كه در ميان اخبار ، گزارش ها 
و تحليل هايي كه از روند توافق صلح ميان افغانســتاني ها يا 
ميان طالبان و آمريكا در جهان منتشر مي شود، زندگي و مرگ 
غيرنظامياني كه قرباني سياست هاي فاسد دست اندركاران 
وضعيت فعلي افغانستان هســتند، همواره در حاشيه قرار 
مي گيرد و در پايان اين سؤال باقي مي ماند كه نتيجه توافقنامه 

صلح ميان آمريكا و طالبان دقيقا چه بود؟

سميرا مصطفي  نژاد
روزنامه نگار

 پس از انفجار خودروي بمب گذاري 
شده در شــهر پل اعلم در واليت لوگر 
در روز 11ارديبهشــت 21نفر كشته و 
۹0مجروح شدند. طالبان مسئول اين 

حمله شناخته شد.
 حمله غيرمستقيم نيروهاي طالبان به 
فرودگاه قندهار در روز 11 ارديبهشت 
تلفات جاني و خسارت جاني به دنبال 

نداشت.
 حمله به يك پاسگاه در واليت فراه 
در روز 13 ارديبهشــت به مرگ 7نفر 

منجر شد.
 طي حمله اي به يك پاسگاه در مركز 
بغالن در روز 14ارديبهشــت 20نفر 

كشته و 16نفر اسير شدند.
 انفجارهاي زنجيــره اي در نزديكي 
مدرسه دخترانه اي در كابل با بيش از 
85كشته و بيش از 145مجروح در روز 
18 ارديبهشت افغانستان را عزادار كرد. 
طالبان دست داشتن در اين انفجارها را 

تكذيب كرد.
 انفجار بمب كنــار جاده اي در واليت 
زابل و واليت پــروان در روزهاي 1۹و 
20ارديبهشت كه بيش از 25كشته و 
41مجروح به جا گذاشت و هيچ گروهي 
مســئوليت اين حمــالت را به عهده 

نگرفت.
 شهرستان نرخ در واليت ميدان ورك 
روز 22 ارديبهشت به دست نيروهاي 

طالبان افتاد.
 درگيري ارتش افغانستان با نيروهاي 
طالبان در شهر مهتارالم در روز سوم 
خرداد و تسخير 37ايستگاه بازرسي 

امنيتي در اين شهر توسط طالبان.
 تسخير منطقه شهرك واقع در واليت 
غور توســط طالبان در روز 17خرداد 
و بمب گذاري در ايســتگاه پليس در 
منطقه خاص بلخ واليت بلخ كه منجر 
به مرگ 4 نفر و مجروحيت 50نفر ديگر 

شد.
 در فاصله روزهــاي 17و 18خرداد، 
درگيري طالبان بــا نيروهاي دولتي 

افغانســتان در 26واليت اين كشور 
دست كم 157سرباز افغانستاني كشته 

يا مجروح شدند.
 شهرســتان جغتو در 18كيلومتري 
شــهر غزني روز 18خرداد به تصرف 

طالبان درآمد.
 تسلط طالبان بر منطقه توالك و زاري 
واقع در واليت هاي غور و بلخ و كشته 
شدن دســت كم 20نيروي امنيتي و 
اسارت 10نيروي ديگر در روز 22خرداد 

ماه.
 روز 26خرداد طالبان 22كماندوي تسليم 
شده افغانستاني را در استان فارياب در 
نزديكي مرز افغانســتان و تركمنستان 
اعدام كرد. در ايــن روز همچنين دانش 
صديقي، خبرنگار هندي رويترز توسط 

طالبان شكنجه و كشته شد.
 درگيري طالبان با نيروهاي افغان در 
منطقه دولت آباد واليت فارياب در روز 
28خرداد منجر به كشته شدن 23نفر 
شد. در همين روز طالبان به فرمانداری 
شهرســتان زنده جان در هرات حمله 

كرد و جان 3 نفر را گرفت.
 طالبان روز 6تير مــاه ادعا كرد طي 
يك ماه گذشته نزديك به 40شهرستان 
را به تصرف خود درآورده اســت. در 
همين تاريخ طالبان شهرستان شورتپه 

از توابع بلخ را هم تصرف كرد.
 رســانه هاي محلي افغانســتان در 
نخستين روز تابســتان از پيشروي 
طالبان به ســمت مركز بلخ و نزديك 
شــدن آنها به دروازه هاي مزارشريف 
خبر دادند.گذرگاه شيرخان بندر كه 
گذرگاه مرزي اصلي ميان افغانستان 
و تاجيكستان اســت هم در اين روز 
به دست طالبان تصرف شد. شهرستان 
چهاردره آخرين شهرســتان واليت 
قندوز هم در اين روز به تصرف طالبان 

درآمد.
 طالبــان در روز دوم تير ماه ادعا كرد 
چندين منطقه از 3 واليت قندوز، بغالن 

و بلخ را تصرف كرده است.
  طالبان روز نهم تيرماه و چند روز پس 
از اعالم سقوط 13شهرستان به دست 
طالبان، اعالم كرد در كمتر از يك روز 
4 شهرستان در سمنگان، بلخ، كبيسا 

و غزني را تصرف كرده است.
 نيروهاي طالبان روز 16تيرماه تقريبا 
تمامي بخش هــاي واليت بادغيس را 
تصرف كردند و خود را به شهر قلعه نو 

در مركز اين واليت رساندند.
 طالبــان روز 18تيرماه خــود را به 
گذرگاه مرزي اسالم قلعه ميان ايران و 
افغانستان واقع در هرات غربي رساند و 

آن را تسخير كرد. همزمان حوزه هفتم 
قندهار به ميدان نبرد ميان طالبان و 
ارتش افغانستان تبديل شد و 2 پاسگاه 
پليس در اين منطقه سقوط كرد. طالبان 
در اين روز ادعا كرد كنترل 85درصد از 

افغانستان را به دست گرفته است.
  نيروهاي طالبان روز 1۹تيرماه ادعا 
كردند كنترل بيش از 150منطقه را در 

اين كشور به دست گرفته اند.
 طالبان 80زندانــي كه طي تصرف 8 
واليت افغانستان اسير شده بودند را 
در آخرين روز تيرماه به مناسبت عيد 

قربان آزاد كرد.
  روز 31تيرماه نيروهاي طالبان ادعا 
كردند كنترل ۹0درصــد از مرزهاي 
افغانستان با كشورهاي همسايه ازجمله 
تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان و 
ايران را كامال در دست دارند و مرزهاي 
پاكستان جز بخش هايي كوچك هم در 

كنترل آنهاست.
  سهيل پرديس، مترجم افغانستاني 
كه به استخدام ارتش آمريكا درآمده 
بود اما درخواست ويزاي او براي خروج 
از افغانستان توسط ارتش آمريكا رد 
شده بود، روز سوم مرداد توسط طالبان 

سر بريده شد.
 درگيري ميــان نيروهــاي دولتي 

براساس توافقنامه دوحه، قرار 
بود نيروهاي خارجي تا روز 

يازدهم ارديبهشت 1400 به كلي 
از افغانستان خارج شده باشند. 

اما اين اتفاق با تأخير رخ داد و 
همين تأخير موجب خشم اعضاي 

طالبان شد

به جز پنجشير، كم كم همه شهرها و منطقه ها 
 دســت طالبان افتاد و تمام تصويرهاي تلخ 
20ســال پيش دوباره زنده شــدند. مردم 
افغانستان، موج موج، در هواپيماها، در ون ها يا پاي پياده مجبور به فرار شدند كه البته خيلي 
از آنها هرگز مقصد را نديدند. در نيمه هاي مرداد تا واليت نيمروز به دست طالبان بيفتد، موج 
تازه اي از افغانستاني ها به ايران پناه آوردند و به دنبال سقوط اين شهر، مرز ايران و افغانستان 
در محدوده ميلك سيستان دچار پريشاني و تنش  بسيار شد. در اين ميان، آمارهاي مختلفي 
از حضور مردم افغانستان در ايران منتشر شد. مثال در ميانه مرداد ماه، روزنامه نيويورك تايمز 
نوشت كه قبل از آغاز دور تازه حمالت طالبان، روزانه 200خودرو از زرنج به سمت مرز ايران 
حركت مي كرد و در ابتداي هفته سوم مرداد ماه سال جاري اين عدد به 450خودرو رسيده 
است. سازمان ملل هم آماري منتشر كرده كه براساس آن، هر هفته به طور ميانگين 4هزار آواره 

افغانستاني از مرز ايران و افغانستان رد مي شوند و به ايران پناه مي آورند. اين در حالي است 
كه حسن اسفنديار، مديركل عمليات و برنامه هاي بشردوستانه هالل احمر ايران به همشهري 
مي گويد: اين آمار به هيچ عنوان صحت ندارد و توضيح مي دهد: در مرزهاي شرقي معموال، 
در حالت عادي هم، ميزان ورودي افراد خارجي )چه قانوني چه غيرقانوني( روزانه بين 2تا 
5هزار نفر است. وقتي كه طالبان بر افغانستان چيره شد، همان ابتداي كار، گمركات و مرزها را 
گرفت. مرز ميلك در سيستان و بلوچستان، مرز ماهيرو در خراسان جنوبي و مرز اسالم قلعه 
در خراسان رضوي به سرعت در اختيار نيروهاي طالبان قرار گرفت تا آنها بتوانند به نوعي مانع 
تردد اتباع افغاني شوند. عليرضا ميربهاءالدين، رئيس جمعيت هالل احمر استان سيستان و 
بلوچستان هم مي گويد: هالل احمر آمادگي خود را براي برپايي اردوگاه هاي مرزي اعالم كرده 
است اما فعال تصميم مسئوالن بر اين است كه تنها 24ساعت ميزبان افغانستاني هايي باشيم 

كه از مرز ميلك به ايران پناه مي آورند.

مائده اميني
روزنامه نگار

خارج از تعاريف حقوقي آواره 
مديركل عمليات و برنامه هاي بشردوستانه هالل احمر ايران: بيشترين تردد افغانستاني ها از مرز ميلك انجام مي شود

24ساعت در ايران؛  از  وحشت طالبان
آنها جنگ زده و ترسيده بودند و در حالي از مرزهاي مجاور وارد 
ایران مي شدند كه نه مي  شد آنها را آواره خواند، نه پناهنده؛ ابهامي 
كه رویكرد حقوق بين  الملل را هم نسبت به آنها تغيير مي  دهد. 
در شرایط جنگي،  قوانين آرام ممكن است چندان به كار نياید و 

اوضاع تغيير كند. 
چراكه واكنش هاي كشــورهاي پذیرنده در مرزهاي كشورهاي 
جنگ زده متفاوت خواهد بود. ایران هم امروز در همين محدوده 
ایستاده است؛ از سویي اجازه قانوني پذیرش مهاجران افغان صادر 
نشده است و از سوي دیگر مسئوليت اجتماعي حكم مي كند كه 

به آوارگان غذا و پناه داده شــود. عليرضا ميربهاءالدین، رئيس 
جمعيت هال احمر استان سيستان و بلوچستان هم در این باره 
به همشهري توضيح مي دهد: ما در دهه80 هم تجربه اي مشابه 
این تجربه داشته ایم. اســكان دادن یا برپا كردن اردوگاه قواعد 

خودش را دارد. 
در آن زمان ما با برنامه ریزي اســكان 2یا 3ماهه براي مهاجران 
افغانســتاني فراهم كرده بودیم اما امروز شرایط مرزهاي ایران 
به دالیل سياســي فرق مي كند. هم اكنون ورود مهاجران افغان 
به ایران ممنوع اســت و تنها مي توانيم به واســطه مسئوليت 
اجتماعي و با رویكرد انسان دوستانه، ميزبان آنها براي 24ساعت 

باشــيم و بعد از آن باید این عزیزان به كشور خودشان برگردند. 
ميربهاءالدین ادامه مي دهد: ما از روز اول اعام آمادگي كرده ایم. 
پانزدهم مرداد در جلسه رســمي در هيرمند برگزار كردیم و به 
همه مسئوالن گفتيم كه به ما اگر دستور برسد مي توانيم پذیراي 
مهاجران و آوارگان افغانستاني باشيم. البته اداره امور اتباع شرایط 
بهتري براي پذیرایي از آوارگان دارد و در نهایت تصميم نهایي 
با آنها و فرمانداري است. ما فعا بازارچه هاي مرزي و 60غرفه با 
ســالن هاي بزرگ را براي این موضوع در اختيار داریم. به گفته 
او هم اكنون، آب معدني، كلوچه، كنســرو و لوازم بهداشتي به 

آوارگان افغانستاني داده مي شود.
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 تحوالت
افغانستان

این شماره

خطر هم جوار شدن طالبان با مرزهاي ايران

همزمان با آغــاز روند خروج نظاميان خارجي از افغانســتان 
شاهد بودیم كه طالبان، مناطق گسترده اي از خاك این كشور 
را تصرف كرد و 15مرداد نيز كنترل شــهر زرنج، مركز والیت 

نيمروز - مناطق هم مرز با ایران - را به طور كامل در اختيار گرفتند. استراتژي طالبان این 
بود كه در مراحل اول بتواند بر مناطق مرزي افغانستان با كشورهاي همسایه مسلط شود و 
از این طریق ارتباط دولت افغانستان با كشورهاي همسایه را قطع كند. طالبان تمام مناطق 
مرزي با ایران كه در جوار استان هاي سيستان و بلوچستان و بخش هایي از خراسان رضوي 
بود را تحت تصرف درآورد. این شيوه عمل طالبان براي نخستين بار رخ داد و نشان دهنده 

برنامه ریزي گسترده طالبان براي تحت فشار قرار دادن دولت افغانستان است.
سخنگوي طالبان نيز در روزهاي ابتدایي حضور طالبان در مرزها اعالم كرده بود كه ما به 
همه اطمينان مي دهيم و مشكلي از سمت ما وجود نخواهد داشت. او همچنين تأكيد داشت 
كه طالبان به همه همسایگان اطمينان مي دهد كه آرامش نسبي در مرزها برقرار خواهد 
بود. در مقابل چنين صحبت هایي شــاهد بودیم كه فرمانده قرارگاه منطقه شمال شرق 
ارتش ایران در جریان بازدید از مرزهاي شرقي كشور و مرز دوغارون تأكيد كرد: »نيروهاي 
زميني ارتش در قالب تيپ هاي متحرك هجومي در سراسر نوار مرزي شمال شرق و شرق 
كشور مستقر هستند و با همه قوا در حال پاسداري از مرزهاي ایران اسالمي هستند و جاي 

هيچ گونه نگراني نيست.«
در داستان حضور نيروهاي طالبان در مناطق مرزي افغانستان، این نكته كه نيروهایي كه 
اكنون تحت نظر طالبان مرزها را در دست گرفته اند، نيروهاي قومي كشورهاي همسایه 
هستند، مورد غفلت واقع شده است؛ به عنوان مثال منطقه واخان در دست نهضت تركستان 
شرقي و گروه هاي وابسته به آن اســت، در منطقه آســياي مركزي نيز نهضت اسالمي 
ازبكستان و حزب التحریر و در بخشي از مرزهاي تاجيكستان و تركمنستان نيز گروه هاي 
قومي مانند انصار)مخالفان تاجيكستان( تســلط یافته اند، مرزهاي غربي افغانستان نيز 
تحت سلطه گروه هاي مخالف ایران و بلوچ هاي پاكستان هستند. در واقع گروه هاي قومي و 
مخالف كشور همسایه در مسير همكاري با طالبان قرار گرفته اند و از این طریق توانسته اند 
قدرت را در مرزهاي مشترك افغانســتان به دست بياورند. این تحليل مبتني بر اطالعات 
موجود از ماهيت نيروهاي حاضر در مرزهاي مشــترك افغانســتان است اما نمي توان با 

قطعيت در رابطه با آن صحبت كرد.
شروع درگيري ها در شــهرهاي مرزي افغانســتان با ایران، نگراني هاي ایران را افزایش 
خواهد داد زیرا با تسلط طالبان بر شهر تجاري اسالم قلعه، تمامي ارتباطات اقتصادي ایران 
و افغانستان به دســت طالبان افتاد. طالبان گروهي ایدئولوژیك است و نزدیك شدن این 
گروه به مرزهاي ایران بي خطر  نيست و نوعي تهدید براي امنيت ملي كشور تلقي مي شود. 
طالبان ســعي كرد براي به دســت آوردن قدرت در افغانســتان راه هاي ارتباطي و بنادر 
اقتصادي دولت را تصرف كند و با به دست گرفتن اسالم قلعه، یكي از مسيرهاي تجاري مهم 
را به دست گرفت. در چند هفته گذشته و همزمان با سقوط مرزهاي ماهيرود و دوغارون 
افغانستان از سوي طالبان و متواري شدن مسئوالن افغانستاني این دو مرز مشترك با ایران، 
مسئوالن راهداري بخشنامه اي منتشر كردند كه از بسته بودن مرزها خبر مي داد و در این 
بخشنامه تأكيد شده بود با توجه به نبود امكان تردد از مرزهاي مذكور، درصورت صدور 
سند حمل و اعزام ناوگان و سرگرداني رانندگان در مرز مذكور مسئوليت تبعات بعدي با 
شركت حمل ونقل صادركننده سند حمل است. این شرایط چندان پایدار نماند و بعد از 
گذشت چند روز شاهد بازگشایي مرزها بودیم. براساس گفته سخنگوي گمرك به دليل 
اینكه این درگيري ها درداخل خاك افغانستان و خارج از قلمروي سرزميني ما بود، طبق 
كنوانسيون ها و قوانين بين المللي، سازمان ها و ادارات ایراني مستقر در مرز به فعاليت خود 

ادامه دادند و مرزهاي ایران و افغانستان باز شد.
تمام این اتفاقات را باید كنار تصویري قرار داد كه چندي پيش در شــبكه هاي اجتماعي 
منتشر شد، این تصویر نشان مي داد كه طالبان دست به انتشار نرخ جدید تعرفه گمركي در 
مرز نيمروز با ایران زده است، با قرار دادن این اطالعات در كنار صحبت هاي سران طالبان، 

باید قبول كنيم كه طالبان بر منافع مالي مرزها حساب باز كرده است.
فارغ از بحث اهميت اقتصادي تســلط طالبان بر مرزهاي مشترك با كشورهاي همسایه، 
باید دانست كه یكي از اهداف طالبان از حضور در مرزها این بود كه با محاصره كامل و تحت 
فشار قرار دادن دولت مركزي، دولت افغانستان را مجبور به كناره گيري كند.  این واقعيت را 
نمي توان نادیده گرفت كه حضور طالبان در مرزها منجر به قطع منابع مالي دولت مركزي 

شد و این موضوع شرایط را براي تسلط طالبان بر افغانستان مهيا كرد.
استراتژي طالبان براي حضور در مرزهاي مشــترك، موجب بروز چالش هاي امنيتي در 
كشورهاي همسایه شد. در رابطه با ایران نيز مرور تعامالت ایران و طالبان نشان مي دهد 
كه ایران به منظور بهبود شرایط افغانستان دست به رایزني با طالبان زد و حتي برخي تالش 
كردند تا نگاه ها را نســبت به طالبان تلطيف كنند چرا كه گمان مي كردند سياست هاي 
طالبان تغيير كرده است و امكان همكاري وجود دارد اما اگر دقيق تر به بررسي این موضوع 
بپردازیم باید قبول كنيم كه این نگاه چندان پایدار نيســت. نيروهاي حاضر در مرزهاي 
افغانســتان زنگ هشــدار را براي ایران به صدا درآورده اند چرا كه بدنه اصلي این نيروها 

متشكل از مخالفان ایران هستند.
برخي این نگراني را مطرح مي كنند كه ممكن است طالبان خواهان نفوذ به ایران هم باشند. 
در پاسخ به این نگراني ها باید گفت كه چنين اتفاقي نمي تواند توجيه پذیر باشد. طالبان باید 
شرایط خود را در افغانستان تثبيت كنند و به فكر ســاماندهي نيروهاي خودشان باشند و 
بنابراین نمي توانند طمعي به داخل ایران داشته باشند. طالبان مي داند كه توان چنين كاري را 
ندارد و عاقالنه هم نيست. تا زماني كه طالبان به طور كامل در افغانستان مسلط شوند، نگاهي 
به ایران نخواهند داشت اما حضور طالبان در مرزهاي مشترك با ایران در بلندمدت مي تواند 
بحران هایی جدي براي ایران رقم بزند. در واقع باید دانست كه طالبان در اوضاع كنوني و با 
توجه به تنش هاي داخلي افغانستان قصد ندارد با كشورهاي همسایه و منطقه ازجمله ایران 
وارد جنگ شــود و اگر طالبان بخواهد در طوالني مدت و به دليل اختالفات ایدئولوژیك، به 

مرزهاي ایران تعرض كند به صورت رسمي وارد عمل نخواهد شد.
در واقع بهتر است بگویيم، در آینده دور و زماني كه حضور طالبان تثبيت شود، ممكن است 
خطراتي براي ایران رقم بخورد و اما در كوتاه مدت نباید نگران بود. در شرایط كنوني بخشي 
از این طالبان از طریق پاكستان این اطمينان را به ایران داده اند كه عليه ایران دست به اقدام 
نخواهند زد و تهدیدي متوجه ایران نخواهد شد. اما تضمين هایي كه ایران از پاكستان دریافت 
كرده با آینده روشني روبه رو نيست. ایران همينطور نباید نسبت به امنيت مرزها به دليل عبور 
مواد مخدر غافل شود، چرا كه منطقه هلمند بخش زیادي از تریاك دنيا را تامين مي كند و 
یكي از مسيرهای ترانزیت هم از ایران است، چنين روندي براي ایران مشكل ساز خواهد بود 

و ایران باید انرژي بيشتري براي كنترل مرزها صرف كند.
با تسلط كامل طالبان، ایران یك نيروي تندرو در شرق خود خواهد داشت كه همين امروز 
نيز به نظر مي رسد فعاليت هاي خود را در مرزهاي ایران آغاز كرده اند. به خاطر داشته باشيم 
كه این طرح طالبان براي تسلط بر مرزها را نباید ناشي از تفكر آنها بدانيم چرا كه طالبان 
چنين پشتوانه فكري ای ندارد و این ایده را باید ناشي از موافقان طالبان در پاكستان بدانيم، 

چرا كه طالب ایدئولوژي را درك مي كند و فاقد تفكر نظامي و استراتژي است.

پيرمحمد مالزهي
كارشناس مسائل افغانستان

شروع درگيري ها 
در شهرهاي مرزي 
افغانستان با ايران، 
نگراني هاي ايران را 
افزايش خواهد داد زيرا 
با تسلط طالبان بر شهر 
تجاري اسالم قلعه، 
تمامي ارتباطات 
اقتصادي ايران و 
افغانستان به دست 
طالبان افتاد. طالبان 
گروهي ايدئولوژيك 
است و نزديك شدن 
اين گروه به مرزهاي 
ايران بي خطر نيست 
و نوعي تهديد براي 
امنيت ملي كشور 
تلقي مي شود

استراتژي طالبان براي 
حضور در مرزهاي 
مشترك، موجب بروز 
چالش هاي امنيتي در 
كشورهاي همسايه 
شد. در رابطه با ايران 
نيز مرور تعامالت ايران 
و طالبان نشان مي دهد 
كه ايران به منظور بهبود 
شرايط افغانستان دست 
به رايزني با طالبان زد و 
حتي برخي تالش كردند 
تا نگاه ها را نسبت به 
طالبان تلطيف كنند 
چرا كه گمان مي كردند 
سياست هاي طالبان 
تغيير كرده است و 
امكان همكاري وجود 
دارد اما اگر دقيق تر به 
بررسي اين موضوع 
بپردازيم بايد قبول كنيم 
كه اين نگاه چندان 
پايدار نيست

افغانستان و طالبان در نزديكي شهر 
هرات در روز هشتم مرداد ماه منجر به 
متواري شدن بخشــي از ساكنان اين 
شهر شد. همزمان نيروهاي طالبان در 
اين روز توانستند خود را به لشكرگاه، 

پايتخت واليت هلمند برسانند.
 روز نهم مرداد دفتر سازمان ملل در 
هرات مورد هدف گروهي از نيروهاي 
ضد دولت افغانســتان قرار گرفت اما 
گروه خاصي مســئوليت اين حمله را 

نپذيرفت.
 دهم مــرداد همزمان بود با شــدت 
گرفتن درگيري ها ميان سربازان دولتي 
افغانســتان و طالبان در شهر هرات و 
ورود نيروهاي طالبــان به بخش هاي 

جنوبي اين شهر.
 افزايــش درگيري ميــان نيروهاي 
طالبان و نيروهاي دولت افغانســتان 
در كابل و تالش طالبان براي حمله به 
زنداني در لشكرگاه در روز 11مرداد ماه 
كه منجر به كشــته شــدن 40نفر از 
نيروهــاي طالبان شــد. در اين روز 
همچنين طالبان شدت حمالت خود 
براي تصرف 3 شهر در هرات، لشكرگاه 

و قندهار را افزايش داد.
 ساختمان تلويزيون و مركز راديوي 
شهر لشكرگاه در مركز واليت هلمند 

روز 12مرداد ماه توسط طالبان تصرف 
شــد. در اين روز همچنين نيروهاي 
طالبان به خانه بسم اهلل خان محمدي 
وزير دفاع افغانستان حمله كردند و در 
جريان اين حمله 8 نفر كشته و 20نفر 

مجروح شدند.
 شــهر زرنج مركز واليــت نيمروز و 
شبرغان مركز واليت جوزجان در روز 

14مرداد ماه به تصرف طالبان درآمد.
 دواخــان مينه پال رئيــس مركز 
اطالعات و رسانه هاي دولت افغانستان 
روز 16مرداد توسط نيروهاي طالبان 
ترور شــد. در همين روز طالبان ادعا 
كرد كنترل شهرهاي زرنج و شبرغان 
پايتخت واليت هاي نيمروز و جوزجان 
در شمال افغانستان را به دست گرفته 
است. درگيري طالبان با نيروهاي دولتي 
در شبرغان ادامه يافت و طالبان زنداني 

محلي در اين منطقه را تصرف كرد.
 حميــد اهلل عظيمي خلبــان ارتش 
افغانســتان در روز 17مــرداد بر اثر 
انفجار بمبي در خودروي شخصي اش 
كه توسط نيروهاي طالبان كار گذاشته 
شده بود، در كابل كشته شد. در همين 
روز نيروهاي طالبان وارد بخش هايي از 
واليت قندوز و ســرپل شدند. طالبان 
خــود درحالي كه هنوز بــا نيروهاي 

دولتي افغانستان در اين مناطق درگير 
بود ادعا كرد اين 2 شــهر كه پايتخت 
واليت هاي قندوز و ســرپل هستند و 
شــهر تالقان، پايتخت واليت تخار را 
تصرف كرده  اســت. به اين ترتيب با 
احتساب اين شهرها طالبان طي 2 روز 
5 پايتخت واليت در افغانستان را در 

كنترل خود گرفتند.
 درگيري نيروهاي دولتي افغانستان 
با نيروهاي طالبان در شهرهاي هرات، 
قندهار و لشــكرگاه در روز 18مرداد 
همچنان شــديد و اوضــاع هرات 
نامساعد اعالم شده است. در همين 
روز طالبان در تالش به نفوذ به واليت 
سمنگان شهر ايبك مركز اين واليت 
 را تحت كنترل خود گرفت. همچنين از
 4 جهت به مزار شريف مركز واليت بلخ 
حمله كرد. درصورت سقوط بلخ، كل 
 شمال افغانستان تحت سلطه طالبان 

خواهد بود.
 طالبان در روز 18مرداد مدعي شــد 
ميدان هوايي قندوز را پس از تسليم 
شدن سربازان ارتش افغانستان تصرف 
كرده است. همزمان توفان عمر مدير 
شــبكه راديويي پكتيا گاج به ضرب 
مستقيم گلوله در كابل توسط نيروهاي 
طالبان به قتل رســيد و يك خبرنگار 

محلي به نام نعمت اهلل همت در واليت 
هلمند توســط اين گروه ربوده شد. 
طالبان مســئوليت ترور عمر و ربوده 

شدن خبرنگار را بر عهده نگرفت.
 مركز واليت فره روز 19مرداد به دست 
طالبان افتاد. همزمان طالبان اعالم كرد 
هنوز تصميمي براي ورود به كابل ندارد.

  طالبان روز 20مرداد ادعا كرد واليت 
بدخشــان را تصرف كرده است. اين 
نهمين واليت افغانستان بود كه طي يك 

هفته به دست طالبان افتاد.
 شهر غزني در 150كيلومتري كابل روز 
21مرداد تصرف شد. شهر هرات هم در 

اين روز به دست طالبان افتاد.
  قندهار پس از هرات، غزني و قلعه نو 
در روز 22مرداد توسط طالبان اشغال 
شــد و واليت لوگر به تصرف طالبان 
درآمد و طالبان به 50كيلومتري كابل 

رسيد.
 مراكز واليــت پكتيــكا و كنر روز 
23مرداد به دست طالبان سقوط كرد. 
طالبان در اين روز عــالوه بر افزايش 
تســلطش بر واليت هــاي مختلف 
افغانســتان ادعا كرد بر مزارشريف و 
ميمنه مركز واليت فارياب هم مسلط 

شده است.
 ميدان وردك در 40كيلومتري كابل 
روز 24مرداد به دست طالبان تصرف 
شــد. در همين روز با ورود طالبان به 
كابل و تصرف كاخ رياست جمهوري، 
اشرف غني رئيس جمهور افغانستان 

كشور را ترك كرد.
 طالبان روز 25مــرداد خبر از پايان 
جنگ در افغانســتان داد. با اين همه 
هنوز واليت پنجشير، به عنوان يكي از 
نماد هاي افغانستان در مبارزه با طالبان 
به تصرف نيروهــاي طالبان در نيامده 
است. احمد مســعود پسر احمد شاه 
مسعود روز 26مرداد اعالم كرد در كنار 
مردم خود در پنجشــير حضور دارد و 
قيام جديدي را عليــه طالبان به راه 

خواهد انداخت.

كشتار افغانستاني ها در اين كشور 
به دست نيروهاي طالبان همچنان 
ادامه دارد و از همان زمان آغاز 
خروج رسمي نيروهاي خارجي 
از افغانستان، حمالت طالبان به 
شكل هاي مختلف در كشور نمود 
پيدا كرد 

وز  ورود 1500  پناهجو در يك   ر
هم اكنون بيشترین تردد افغانســتاني ها از مرز ميلك به خاطر 
نزدیكي نيمروز به ایران انجام مي شود. اسفندیار مي گوید: براي 
مثال روز شــنبه 23مرداد ماه همزمان 1600افغانستاني وارد 
ایران شدند كه 100نفر آنها از مرز برگردانده شدند و 1500نفر 

در ایران، در كمپ ادیبي شهرستان هيرمند پناه گرفتند و بعد 
از 24ساعت به كشور خودشان بازگشــتند، چرا كه نمي توانيم 

پذیراي آنها بيشتر از 24ساعت تا نهایتا 72ساعت باشيم.
او ادامه مي دهد: ما در ســال 2001، از مهر 80تا اردیبهشــت 
81به 3هزار خانوار پناه دادیم و براي آنها اردوگاه برپا كردیم اما 

امسال و در این مقطع زماني، شرایط فرق مي كند و البته فراموش 
نكنيد كه هزینه خوراك، اســكان، سالمت و... براي هالل احمر 
بسيار زیاد اســت و كووید-19 هم خطر بسيار بزرگي است كه 
با افزایش حضور مهاجران در ایران مي تواند تبدیل به تهدیدي 

جدي براي مرزنشينان شود. 

ظرفيت پذيرش 30هزار خانواده افغانستانی 
در مرزها 

سيستان و بلوچســتان تنها اســتان درگير با موضوع مهاجرت 
افغانستاني ها در جنگ با طالبان نيســت. استان هاي خراسان 
رضوي و خراســان شــرقي هم باید در این خصــوص چاره  اي 
اندیشيده باشند. اســفندیار دراین باره به همشهري مي گوید: 
سازمان هالل احمر ایران اعالم كرده است كه به ازاي هر استان 
مرزي، 10هزار خانوار افغانستاني مي توانند به ایران بيایند چرا 
كه هم اكنون براي اردوگاه هاي تعبيه شــده این ميزان ظرفيت 
تعبيه شده است اما فعال نه این اردوگاه ها پر شده اند نه سياستي یا 
قانوني بر پذیرش این تعداد پناهجو وجود دارد. او ادامه مي دهد: 
در عمل اما هرگز ظرفيت همه این اردوگاه ها پر نشد چرا كه به 
واسطه جلوگيري از شيوع كرونا همه مرزهاي درگير بسته شدند و 
این تعداد افغانستاني نتوانستند از این سد عبور كنند اما درصورت 

لزوم، چنين ظرفيتي وجود دارد كه قابل استفاده است.
اسفندیار توضيح مي دهد: براي ساماندهي پناهندگان در ميلك 
2اردوگاه برپا كرده ایم كه ظرفيت كافي براي پذیرش مهاجران 
احتمالي را داشته باشــد. براي مثال جمعه پانزدهم مرداد ماه، 
تعدادي از آوارگان افغانســتاني - حدود 40، 50خانوار به ایران 
آمدند و مستقر شدند اما در نهایت بعد از چند روز كه آتش جنگ 

در آن سوي مرزها فروكش كرد دوباره به كشور خود بازگشتند.
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 تحوالت
افغانستان

این شماره

فغان و خفقان در افغانستان
با چند نفر از افغانستانی های مقیم ایران درباره تحوالت 

اخیر در كشورشان صحبت كردیم؛ مردمانی كه از جنگ، 
آوارگی، مهاجرت، تحقیر و تبعیض خسته اند

بخش اعظم افغانستان به تسخیر طالبان 
درآمد. 2 دهه استقرار دمكراسی وارداتي، 
عایدی چندانی برای مردمان افغانستان 

نداشت و حاال باید بی امید به آینده به استقبال تعصب و خشونت بروند.

ما همه آدم های »بی كجا«یی هستیم
آقامعلم كتاب شــعرش را می بندد و درحالی كه به عكــس روی جلد كتاب 
زل زده، می گوید: »ما، همه ما افغانســتانی ها، در هر كجای این جهان، »بی 
كجا«ییم، وطنی نداریم، در هر موقعیت و طبقه ای كه باشیم، تعلیق هویتی و 
حقوقی، مشخصه بارز همه ماست، ما به اجبار تن داده ها به كوچ، از فردایمان 
خبر نداریم، مجبوریم امكان زیســتن را خودمان ایجاد كنیم؛ امكانی كه در 
هیچ كجا، هیچ كس، هیــچ دولت و حكومتی در اختیارمــان قرار نمی دهد، 
ما مهاجراِن شــهرونِد درجه چندم برای هیچ موفقیت یا شكستی نمی توانیم 
برنامه ریزی كنیم، نمی توانیم بی دلهره آینده زندگی كنیم، یا بی نگاِه از ســر 
تحقیر و ترحم دیگران، در جایی حاضر شویم و حتی عاشق شویم و این یعنی 

تعلیق همیشگی و دائمی هویتی و حقوقی.« 
آقامعلم آه بلندی می كشد و ادامه می دهد: »خیلی بد است كه لجتان بگیرد 
از همه دنیا، از ابرقدرت شان كه روی شما، روی مادر و پدر و فرزند و خاك تان 
با طالبان معامله كنند و تو نتوانی هیچ كاری جز تماشای شعله های جنگ در 
سرزمین مادری ات بكنی! اینقدر برایشان بی ارزش بودیم كه با عجله مذاكرات 
را تمام كرده و ما را بــه طالبان فروختند. طالبان هم با اســتفاده از موقعیت 
بادآورده، بر زیاده خواهی هایش افزود و به جانمان افتاد. 20ســال خاك ما را 
اشغال كردند، همین آمریكایی ها را می گویم، هزار شعار، وعده و وعید دادند و 
اما دست آخر، هم عملیات نظامی شان علیه طالبان را متوقف كردند و هم در 
حوزه سیاسی، به این افراط گراها، مشروعیت دادند. آمریكایی ها خاك ما را 
ترك كردند درحالی كه دستاورد 2 دهه حضورشان تنها ویرانی زیرساخت ها 
و آوارگی و كشتار مردم و ده برابر شــدن تولید و قاچاق موادمخدر و ناامنی و 

بدبختی برای افغانستان بود.«  
لحظه ای مكث می كند تا چشمان ترش را پاك كند. صحبتش را از سر می گیرد 
و می گوید: »می دانید درد بزرگ، همراهی طیفی از مردم با طالبان از سر ترس 
جان، نان و گرسنگی است. افغانستان 20سال است كه در دور باطلی افتاده 
كه نتیجه اش به سود طالبان است؛ یعنی فقر و بیكاری ناشی از ناامنی و نبود 
زیرساخت ها سبب شده كه طالبان برای گروهی از مردم و جوانان به امید كار 
و پول جذاب شود؛ درحالی كه پول در گرو توسعه اقتصادی است و طالبان هم 
دشمن قسم خورده توسعه است؛ به این صورت كه در این دور باطل در نهایت 
چیزی جز ســلطه طالبان باقی نمی ماند. تا قبل از خروج نظامیان آمریكایی، 
22درصد جغرافیای افغانستان و حدود 5/5میلیون نفر تحت سلطه طالبان 
قرار داشت، امروز اما بر كل افغانستان مسلط شده است. هرچند، آینده اینطور 
به كام طالبان نخواهد بود؛ نسل آینده سلطه و تفكر طالبان را بر نخواهد تابید، 
اما برای رسیدن آن روز مردم افغانســتان ناچارند هزینه های زیادی بدهند و 

شب های زیادی با كابوس بخوابند.«

بازگشت به روزگار تجربه شده
سلطه طالبان بر افغانستان، احتماال زنان را بیش از هر گروه دیگری در رنج و 
عذاب قرار می دهد، آزادی های كوچكی كه زنان بهای بزرگی به خاطرشان 
داده بودند، در معرض خطر قرار گرفته و نســل جوان مشــخص نیست چه 

آینده اي را تجربه خواهد كرد.
 مریم بغضش را قورت می دهد و صورتش را میان دستانش پنهان می كند و 
می گوید: »دورنمایی كه برای زنان در دوران حكومت طالبان می شود متصور 
شد این است كه حقوق شهروندی و حتی انسانی خود را از دست خواهند داد؛ 
همانگونه كه قباًل این طور بوده است. طالبان در دوره گذشته حكومت خود 
قواعد سختی علیه زنان اجرا كرد. زنان از محل كار و از دانشگاه اخراج شدند 
و خروج شان از منزل بدون همراهی یكی از مردان خانواده ممنوع بود. امروز 
هم هر كار كه بكنی نمی توانی تصویر ســیاه كردن پنجره خانه زنان، حجاب 
اجباری برقع یا پوشیه و ممنوعیت كار پزشكان و پرستاران زن برای مردان، 
ممنوعیت فعالیت سیاسی یا سخنرانی را از یاد ببری، آیا خیلی زود با سلطه 

مجدد طالبان بر افغانستان مجدداً همه آن محدودیت ها برقرار می شود؟«

غم غربت به كنار، با تحقیر و توهین چه كنیم؟
جاوید، كارگر ساختمان است. او كمردرد، دیابت و 4بچه دارد. جاوید پیش تر 
سرایدار یك شــركت تولید مواد بهداشــتی بود كه به دلیل ساعت كار زیاد، 

حقوق كم از آنجا بیرون آمد و حاال كار ساختمانی می كند. 
او سعی می كند لهجه غلیظش را پنهان كند كه راحت تر بفهمم و می گوید: 
»نمی دانم قبل از مرگم می توانم باز هم در افغانستان با آرامش و صلح زندگی 
كنم یا نه. در جایی كه اوراق هویتی داشته باشــم و بچه هایم بتوانند درس 
بخوانند و مجبور نباشــند به ســختي كار كنند. غم غربت هیچ زمان عادی 
نمی شود؛ یعنی نمی گذارند كه بشود، كارفرماها بیشتر از كارگرهای ایرانی از 
ما كار می كشند و كمتر حقوق می دهند. خیلی ها مخصوصاً در همین جنوب 
شهر، ما را به چشــم موجودات بدبخت نگاه می كنند و حتی بدشان می آید 
كه بچه هایمان در یك مدرسه با بچه هایشان درس بخوانند. كارگرهای دیگر 
مدام می گویند چرا ورود شــماها به ایران را ممنوع نمی كنند یا چرا همتان 
را جمع نمی كنند در یك محله ای خارج از شــهر. تحمل این حرف ها آسان 
نیست، اما من سكوت می كنم چون آواره و بی وطنم، چون خانه ام در اشغال 
یك مشت خدانشناس است. با این وضعیتی كه االن در افغانستان است، من 
خیلی غصه هموطنانم را می خورم كه به اجبار به ســمت كشــورهای دیگر 
ســرازیر شــده اند. من برای همه مهاجران جدید نگرانم چون می دانم چه 

شرایطی در انتظارشان است.«

مرضیه ثمره حسینی
روزنامه نگار

برگ آخر

تراژدی 24سالگی جبران 
جوان افغانستانی كه برای رسیدگی به حال پدرش از ایران به 

زادگاهش رفته بود به ضرب گلوله طالبان كشته شد

نگار حسینخانی
روزنامه نگار

هر روز خبر تــازه ای از ســرزمین 
دوست می رســد؛ خبرهای دل آشوب؛ از اینكه 
آمریكایی ها بارشان را بســته  بودند كه بروند، 
طالبان آمد. یاران افغانستان از خانه رانده شدند، 
رو به خانه های دوست آوردند و خیلی هایشان 
پشــت درها ماندند. افغانســتان دارد پوست 
می شكافد. میان بیم و امیدها به نظرتان چه روی 

خواهد داد؟
از ابتدا دو سناریو وجود داشــت. یكی تداوم جنگ 
كه فرسایشی شدن آن، كه طبیعتا برای افغانستان 
كه همه این سال ها چنین وضعیتی را تحمل كرده، 
بیش از توان و تحمل مردم بود و كشور را به وضعیت 
بحرانی خواهد می برد. ســناریوی دیگــر كه قابل 
پیش بینی بود، تسلط طالبان در كشور كه برای عموم 
مردم افغانســتان مقبول نبود، به خصوص برای آن 
دسته كه رفتارهای تحجرآمیز، خشن، تبعیض آمیز و 
دور از حقوق انسان ها را از این گروه دیده اند، تسلط 

طالبان ناگوار است. اما سناریوی بدتری كه قابل تصور 
است و باید دعا كرد كه آن اتفاق رخ ندهد، این است 
كه در افغانســتان نیز جریان افراط گرایی از جنس 
آنچه در عراق و سوریه رخ داد شكل بگیرد و طالبان 
در واقع همواركننده مســیر داعش باشد. وضعیت 
بسیار پیچیده ای است و اگر این اتفاق سوم رخ دهد 
از هر سه ناگوارتر اســت. به هر حال به نظر نمی رسد 
كه روزنه  امیدی مانده باشد، جز یك خیزش عمومی 
مردمی و حركتی كه خارج از حكومت و طالبان باشد 
و بتواند مملكت را به سمت صلح و وفاق پیش ببرد. 
این امر نیز طبیعتا به عزم و همت مردم و روشنگران 
و اهالی علم و رسانه بستگی دارد كه تا چه حد بتوانند 

در این مسیر هدایتگر باشند.
كم نبوده لحظه هــای تلخی كه دل ما 
ایرانی ها را نیز لرزانــده. از آن جمله »جان پدر 
كجاســتی؟« كه پدری خطاب به فرزندش كه به 
دانشگاه رفته بود و بازنگشته بود، فرستاده بود 

و موج تازه ای در میان كاربران ایرانی در همدلی 
با همســایه، در فضای مجازی ایجاد كرد. چقدر 
هنرمند در ایجاد چنین همدلی مؤثر است؟ آیا 
تصویر درستی بین ما و همســایه دیرینه مان 
وجود دارد؟ اگر این تصویر كامل نیست، آیا مقصر 

هنرمندان، فعاالن و كنشگران نبوده اند؟
این تصویر در چند دهه پیش، بسیار ناقص، مخدوش 
و معیوب بود. به مرور زمان، رسانه های ایران، اهالی 
ادبیات، هنر و فرهنگ بسیار برای بهبود این تصویر 
تالش كردند. البتــه فرهنگیان افغانســتان نیز در 
بهتر شدن این تصویر تالش كردند تا تصویر كامل تری 
از كشــور خود ارائه كنند. هرچند هنوز به وضعیت 
مطلوبی نرســیده ایم و شــناخت نســبت به كشور 
افغانســتان كامل نیست، اما از ســال های گذشته 
وضعیت بهتر شده است و امیدوارم این مسیر تداوم 

پیدا كند.
به نظر شما در این سال ها پیوند ادبیات 

طالبان در دوره 
پیش هم كه در 
كشور مستقر 
شدند، مدعی 

برقراری امنیت 
در افغانستان 

بودند. برای 
مردم افغانستان 

كه در این 
سال ها از ناامنی 
رنج كشیده اند، 

دستیابی به امنیت 
خوشایند است. 

اما مسئله این 
است كه بخش 

بزرگی از ناامنی 
افغانستان حاصل 
همین جنگ های 

طالبان با حكومت 
بوده است. اینگونه 
نیست كه این افراد 
بهترین گزینه برای 

حفظ امنیت در 
افغانستان باشند

گپ و گفت با محمدكاظم كاظمی، شاعر و نویسنده  زاده هرات درباره آینده مبهم مردم افغانستان

وی نقشه  جغرافیا دوید و هنر میان این دو همسایه چگونه بوده است؟ آیا شمشیر ر
انتظاری از هنرمندان و نویسندگان و شاعران 

ایرانی در ایجاد همدلی بیشتر دارید؟
به نظر این همراهی حاال پررنگ تر شده. در 2واقعه 
اخیر كه در كابل رخ داد؛ عملیات تروریســتی در 
دانشگاه كابل و مكتب سیدالشهدا در دشت برچی، 
به اندازه دو مجموعه شعر از شاعران ایرانی در سوگ 
این شهدا و واقعه سروده شد كه پدیده ای كم نظیر 

و بی سابقه بود.

با آمدن طالبان، چه از افغانستان رخت 
خواهد بست؟ مردم افغانستان باید در انتظار چه 

اتفاق هایی باشند؟
حقیقت این اســت كه طالبــان در دوره پیش هم 
كه در كشور مستقر شدند، مدعی برقراری امنیت 
در افغانســتان بودند. برای مردم افغانستان كه در 
این سال ها از ناامنی رنج كشــیده اند، دستیابی به 
امنیت خوشایند اســت. اما مســئله این است كه 
بخش بزرگی از ناامنی افغانســتان حاصل همین 
جنگ های طالبان با حكومت بوده اســت. اینگونه 
نیست كه این افراد بهترین گزینه برای حفظ امنیت 
در افغانســتان باشــند. اگر طالبان در این سال ها 
رفتارهای خشن، تروریستی و توأم با جنگ افروزی 
را انجام نداده بودند، كشــور بعــد از خروج طالبان 
و روی كار آمدن حكومت جدیــد در امن و امنیت 
می بود. امروز هم طالبان مدعی برقراری امنیت است 
اما در مقابل بســیاری از حقوق مردم و آزادی هایی 
كه در این سال ها مردم افغانستان در حوزه رسانه، 
حقوق مدنی، مسائل اجتماعی و آموزشی به دست 
آورده اند، دوباره محدود خواهد شــد. رویه طالبان 
نشــان دهنده آن اســت كه آنها افرادی متحجر و 
ضد پیشــرفت و آزادی های اجتماعی هستند. در 
درازمدت اســتبداد در دل خود ناامنــی به همراه 
خواهد آورد، زیرا علیه استبداد مقاومت خواهد شد، 
مانند دوره پیش كه در قســمت هایی از افغانستان 
مقاومت در برابر آنها تا زمان خروج آنها وجود داشت. 
پس به نظر این تصــور كه پی از اســتقرار طالبان 
امنیت پایدار در كشــور ایجاد شــود، خوش بینانه 
به نظر می رسد. تازه این درصورتی است كه طالبان 
راه داعش را باز نكنند و نقشــه هایی كه از ســوی 
خارجی ها برای آســیای میانه كشــیده شده كه 
جنگ ها را در این سو گسترش دهد، رخ ندهد. اگر 
چنین شــود كشور بســیار به عراق و سوریه شبیه 
خواهد شد. درهرحال چشم انداز روشنی با حضور 
طالبان در كشور وجود ندارد. بنابراین كمتر كسی 
را می توان سراغ داشــت كه شناخت دقیقی درباره 
طالبان و نقش آنها در آینده افغانســتان داشته و از 

روی كار آمدن آنها خوشحال باشد.
شما كه آدم سیاسی نیستید، دوست 
دارید چه رخ دهد؟ افغانســتان دلخواه تان را 

برایمان تصویر كنید.
افغانستان دلخواه، در چنین وضعیتی، افغانستانی 
اســت كه در آن صلح و امنیت حاكم شود و وفاق 
قومی، مذهبــی و زبانی میان مردم شــكل بگیرد. 
زیرا این كشور همواره از این ســه اختالف در رنج 
 بوده اســت. دخالت های بیگانه نیــز در این میان 
بی تأثیر نبوده. اگر این ســه اختالف از میان مردم 
رخت بربندد، مملكت به سوی آرامش پیش خواهد 

رفت.

محمدكاظم كاظمی، شاعر و نویسنده، 
 زاده هرات است. نبض تپنده افغانستان 
در ایران كه در هــوای ادبیات نفس 
می كشد. او عضو گروه علمی برون مرزی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و برگزیده 
نخستین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر در بخش فارسی زبانان است. تا امروز 
نیز مجموعه های بسیاری از شعرهای خودش و دیگران منتشر كرده و در استحكام 
رابطه های همسایگی و همدلی نقش بسیار داشته است. با او درباره تحوالت افغانستان 
صحبت می كنیم؛ اینكه چه خوابی برای افغانستان دیده شده و آیا این خواب است یا 

كابوسی در پی كابوسی دیگر كه قرار نیست این كشور را 
رها كند. كاظمی با اینكه سیاسی نمی اندیشد و همواره 
در حلقه كلمات و ادبیات زندگی كرده، این بار با ما درباره 
تحوالت افغانستان و آینده مبهم آن صحبت می كند، 
چنان كه بارها در شعرهایش به گونه ای دیگر صحبت كرده 
است. چون قصیده اش:»... شمشیر روی نقشه جغرافیا 

دوید/این سان برای ما و تو میهن درست شــد/ ... /تیر و كمان به دست من و توست، 
هموطن/لفظ دری بیاور و بگذار در كمان/... «

می گویند تیر مستقیما به قلبش خورده است. می گویند جرمش حضور در خیابان های محل زندگی اش، »تخار«، 
بوده؛ شهری كه به تازگی به دست طالبان سقوط كرد تا جوان های بسیاری به كام مرگ كشیده شوند. خیلی ها مثل 
ِجبران اگرامی این روزها در كوچه ها و برزن های افغانستان به ضرب گلوله كشته شدند. بدون آنكه بخواهند سهمی 
در این جنگ نابرابر داشته باشند. داستان زندگی اش اما به گوش همه ما آشناست؛ یك تراژدی افغانی تكراری. جبران آمده بود به ایران تا سركار برود، هزینه 
زندگی خواهر و برادرهای كوچك تر از خودش را تامین كند و برایشان پول بفرستد اما عمرش به دنیا نبود؛ یعنی نگذاشتند كه باشد. اسفند ماه سال گذشته، به 
او خبر دادند كه پدرش تصادف كرده و به كما رفته است. او هم آشفته، خودش را با هزار و یك دردسر به قندوز رساند تا كنار خانواده اش باشد. حاال پدرش بعد 
از گذشت پنج ماه از كما درآمده، حال خواهرها و برادرهایش خوب است، اما خودش دیگر از آن سفر برنمی گردد. به روایت شاهدان در ایران، جبران در یك 
آموزشگاه طالسازی در خیابان فرشته كار می كرده است. او به تازگی با دختردایی افغانستانی خودش نامزد كرده بود و می خواست سر و سامان بگیرد اما گلوله 
طالبان امانش نداد. تصرف والیت تخار یكی از مهم ترین پیشرفت های نظامی طالبان در سال های اخیر ارزیابی می شود. طالبان قبال هم این شهر را تصرف كرده 
بودند و حاال دوباره با تانك ها و اسلحه هایشان در این شهر مستقر شده اند و كنترل این والیت را هم مثل نیمروز در دست گرفته اند. روایت از دست رفتن جبران 
شاید روایت از دست رفتن خیلی از افغانستانی ها در این روزهای تلخ باشد؛ روایت های تلخی كه تكرار آنها در آینده دور و نزدیك، دور از ذهن نیست و تراژدی 
شاید همین نقطه است كه هرگز تمام نمی شود. حاال پای صحبت های سام رحیمی یكی از همكارانش نشسته ایم. او یكی از مدیران آموزشگاه طالسازی است 

كه جبران در ایران در آن به كار مشغول بوده و خاطره های شیرینی از خود در آنجا به جا گذاشته است.

وقتی برای كار آمد، 15ساله بود 
»نه به خاطر اینكه امــروز دیگر قلبش نمی تپد، 
واقعا همیشــه ذكر خیرش اینجا بود.« رحیمی 
حرف هایــش را اینگونه آغاز می كنــد. یكی از 
مدیران آموزشگاه طالسازی كه جبران اگرامی 
هفــت ســال در آن كار كرده اســت می گوید: 
هیچ كس در مجموعه ما نیســت كه از او خاطره 
بدی داشته باشد یا به نیكی از او یاد نكند. جبران 
اوایل سال 93 به آموزشگاه طالسازی ما معرفی 
شد. وقتی آمد حدود 15سال داشت و چندسالی 
هم ســابقه كارهای دیگر را داشــت. حاال اما.. 

23ساله بود. كه طالبان جانش را گرفت... .
او درباره علت حضور جبران در این آموزشــگاه 
می گوید: او برای خواهرها، برادرها و حتی پدرش 
پول می فرستاد و مدام دغدغه آینده آنها را داشت. 
در ابتدا برای نظافت آمده بود اما به زودی قلق كار 
دســتش آمد و همه  چیز را یاد گرفت. در نتیجه 
خیلی كارها را اینجا او انجام می داد؛  و این اواخر 
یك كمك مربی شده بود. او در هشت نمایشگاه 
طال و جواهر هم شركت كرده و از روسای اتحادیه 
طــال و جواهر لوح تقدیــر دریافت كــرده بود. 
بعدازظهرها كه كارش در آموزشگاه طالسازی 
ما تمام می شد، می رفت سر ساختمانی حوالی 
باغ فردوس برای سرایداری. در واقع روزی بیش 
از 12ساعت كار می كرد. رحیمی ادامه می دهد: 
ِجبران، مهربان، نجیب، باشــخصیت و به شدت 

بی حاشیه بود. خانم های زیادی در محیط كاری 
ما حضور دارند اما هرگز كسی از حضور او احساس 
ناامنی نمی كرد. یعنی اگر قرار باشد همه ما روی 
یك ویژگی مشخص درباره او اتفاق نظر داشته 

باشیم، آن ویژگی نجابت است.

سختی های زندگی جبران در ایران 
جبران برای هر بار از افغانســتان به ایران آمدن 
باید هزار بار می مرد و زنده می شد. این را خودش 
به خوبی می دانست؛ مثل همه افغانستانی های 
درمانده. رحیمی ناگفته هایی در این باره دارد؛ 
یك بار فروردین ماه ســال 99 وقتی جبران به 
همراه یكی از همكاران ما برای بازدید از معدن 
ســنگ به كرمان رفته بود؛ در زمان بازگشــت 
جبران را - چون به طور غیرقانونی در ایران ساكن 
بود- دســتگیر كردند و با ماشین به افغانستان 
دیپورت كردند. چند ماهی اگرچه نتوانســت 
سركار برگردد اما ارتباطش را با ما حفظ می كرد 
و مدام می گفت كه برمی گردم. در نهایت بعد از 
طی كردن هفت خان رستم، خودش را به ایران 
رساند. 21روز در راه بود و بعد از عبور پرخطر و 
دشوار از سه مرزبانی و آسیب های فراوان توانست 
دوباره برگردد. او دربــاره وضعیت جبران بعد از 
چنین تجربه تلخ و دشــواری توضیح می دهد: 
یك سال طول كشــید تا دوباره خودش را پیدا 
كند. می گفت ما به ســختی، مرگ و خونریزی 

عادت  كرده ایم. تا اینكه اسفند ماه سال گذشته، 
به او خبر دادند كه پدرش تصادف كرده و به كما 
رفته است. جبران تمام آن روز ضجه زد و گریه 
كرد و در نهایت هم نتوانست طاقت بیاورد. دوباره 
شال و كاله كرد و گفت می خواهم برگردم تخار. 
باید باالی سر پدرم باشــم. نگران خواهر و برادر 
كوچك ترش بود. رفت سفارت خودش را معرفی 
كرد. گفت اوضاع بهتر می شــود برمی گردم. اما 

هیچ وقت برنگشت... . 

گلوله را مستقیم به قلبش زدند 
جبران به تازگی نامزد كرده بود. آنقدر جلوتر از 
شرایطش بود كه تاریخ عقدشان را موكول كرده 
بود به زمانی كه نامزدش دیپلمش را گرفته باشد 
و ازدواج مانع ادامه تحصیلش نشــود. رحیمی 
می گوید: هرگز اما نتوانست طعم ازدواج را بچشد. 
هفدهم مرداد ماه طالبان شهر جبران را محاصره 
كردند. جبران به نیروهای مردمی پیوسته بود تا 
از شــهرش دفاع كند. حین دفاع از شهر بود كه 
طالبان او را به ضرب گلوله كشت. می گویند تیر به 
قلبش خورده است و می گویند شدت درگیری ها 
در تخار آنقدر باالست كه پدر از كما برگشته او 
هنوز نتوانسته جسد پســرش را تحویل بگیرد. 
همیشه می گفت همه زندگی من پر از بدبختی 
و تیرگی بوده است. انگار راست می گفت. جبران 

آرزوی صلح برای افغانستان داشت.

مائده امینی 
روزنامهنگار



دوشنبه   1 شهریور 1400    14  محرم 1443      سال بيست و نهم        شـماره  8295         4صفحه

  پرسپولیس، منتظر اسدی
گویا خبر خوبی که گل محمدی قولش     در تيم گل محمدي، جایي براي جوانان نيست

را داده بود، پرسپوليسی شدن 
رضا اسدی است اما این بازیکن 

24ساعت دیگر مهلت خواسته است

  بسكتبال دوباره
با مربي ايراني 
گفته مي شود فدراسيون به دنبال جایگزین براي 
شاهين طبع است، اما با توجه به وضعيت مالي، مربي 
جدید هم ایراني و احتماال مصطفي هاشمي  است
2019

  پاي طاووس يحیي

 در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته، با حضور  پررنگ فرهاد مجیدی
عالوه بر تمدید قرارداد یزدانی و رضاوند، زبیر نیک نفس، امیرحسین حسین زاده، عارف آقاسی و علیرضا رضایی 

وز گفته شد مذاکرات برای جذب اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد هم استارت خورده است هم پیراهن آبی پوشیدند. دیر

عملیات 2+4 در استقالل
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   اولین خرید؛ 20ساله از سایپا
امیرحسین حسین زاده بازیکن جوان سایپا اولین خرید 
استقالل در پنجره تابستانی1400 بود که شنبه شب 
قراردادش را با آبی ها رسمی کرد. این بازیکن 20ساله 
فصل قبل در 9بازی به عنوان هافبک تهاجمی، در 2بازی 
به عنوان هافبک چپ و 2بازی هم به شــکل تعویضی 
برای سایپا بازی کرد. حسین زاده در این 792دقیقه ای 
که بازی کــرد، گل نزد ولی 13مرتبــه با پاس کلیدی 
موقعیت ســاخت که حاصل آن ثبت 2 پاس گل برای 
او بود. حســین زاده از بازیکنان تکنیکی سایپا بود که 
بخش زیادی از فصل گذشته را به دلیل مصدومیت از 
دســت داد. به گواه آمارهای متریکا او در دریبل موفق 
)میانگین 0/9( و شــوت )میانگین 2/3( هم عملکرد 

قابل قبولی داشت.

   دومین خرید؛ هافبک دفاعی تیم نکونام
اما دومین بازیکنی که یکشنبه شب با استقالل قرارداد 
امضا کرد زبیر نیک نفس هافبک دفاعی فوالد خوزستان 
بود. نیک نفس 2۸ساله فصل قبل در 12مسابقه بازیکن 
اصلی فوالد بود و 11بار هم به عنــوان یار تعویضی به 
زمین رفت. او در دقت پاس و تکل موفق )توپ گیری( 
بین بازیکنان فوالد رتبه دوم را داشت، ضمن اینکه 2گل 
زد و یک پاس گل هم داد. نیک نفس فصل گذشته نمره 
6/97 را از متریکا دریافت کرد و با این نمره جزو 6 بازیکن 
برتر تیمش بود. در مقام مقایســه بد نیست بدانید در 
همین پست هافبک دفاعی مسعود ریگی فصل گذشته 
27بازی برای استقالل انجام داد و با کسب نمره7/15 
سومین بازیکن برتر آبی ها و بیست وهفتمین بازیکن 

برتر لیگ بود. گفته می شــود احتمال سپاهانی شدن 
ریگی باالست و اســتقالل به همین دلیل نیک نفس را 

برای جانشینی او جذب کرده است.

    رشید می ماند یا حسینی؟
اما بعد از 2 خرید شنبه، از صبح یکشــنبه هم دوباره 
حضور بازیکنان متعدد در باشگاه استقالل و مذاکره برای 
جذب یا تمدید قرارداد با این بازیکنان آغاز شد. در حالی 
که مدیرعامل استقالل و فرهاد مجیدی بعد از بازگشت 
از سفر امارات در باشگاه حاضر بودند، ساعتی قبل از ظهر 
آرش رضاوند اولین بازیکنی بود که در باشــگاه حاضر 
شد و خیلی سریع برای تمدید قراردادش با استقالل به 
توافق رسید. پیش از این شنیده می شد رضاوند پیشنهاد 
خوبی از فوالد دارد اما او تمدید کرد و در استقالل ماندنی 
شد. نفر بعدی حسین پورحمیدی بود که فصل گذشته 
به طور قرضی در آلومینیوم بازی کرد و دیروز برای تعیین 
تکلیفش به باشــگاه اســتقالل رفته بود. پورحمیدی 
بعد از خروج از باشگاه اســتقالل به خبرنگاران گفت 
فصل آینده قطعا در تراکتور خواهد بود. بالفاصله بعد 
از پورحمیــدی، 2 دروازه بان دیگر بــرای مذاکره وارد 
باشگاه شدند. ابتدا رشید مظاهری به مالقات مدیرعامل 
و سرمربی رفت اما مذاکرات او به نتیجه نهایی نرسید تا 
رشید همچنان بالتکلیف باشد. او البته در هنگام خروج 
از باشگاه امیدوارانه درباره ماندن در استقالل حرف زد 
اما همه می دانند که این دروازه بان هنوز مطالباتش را 
دریافت نکرده و سپاهان هم به طور جدی خواهان اوست. 
دروازه بان بعدی علیرضا رضایی دروازه بان جوان پیکان 
بود که به شکلی غیرمنتظره وارد باشگاه استقالل شد و 

یک ساعت بعد هم قراردادی 2ساله با این تیم امضا کرد. 
با جذب این دروازه بان، احتمال می رود استقالل از بین 
مظاهری و حسینی فقط با یک نفر تمدید قرارداد خواهد 

کرد تا رضایی هم گلر ذخیره تیم در فصل آینده باشد.

   آقاسی آمد، دانشگر نرفت، یزداني تمدید كرد
اما بعد از خرید یک دروازه بان جوان، خرید بعدی آبی ها 
یک مدافع بود که او هم ماننــد زبیر نیک نفس از فوالد 
خوزســتان می آمد. عارف آقاســی مدافع میانی فوالد 
که ســابقه بازی در تیم ملی امید و دعوت به تیم ملی 
بزرگســاالن را در کارنامه دارد خرید بعدی آبی پوشان 
بود. آقاسی فصل گذشته 19بازی برای فوالد انجام داد و 
به میانگین امتیاز6/70 از سایت متریکا رسید. او جانشین 
عارف غالمی مصدوم شده که فصل گذشته نمره6/۸5 را 
از متریکا دریافت کرده و پایین تر از دیگر مدافعان میانی 
استقالل یعنی یزدانی و مرادمند قرار گرفته بود. جالب 
اینکه درســت در لحظه ورود عارف آقاســی به باشگاه 
استقالل محمد دانشــگر در حال خروج از دفتر باشگاه 
بود و برخوردش با خبرنگاران نشان می داد نتیجه خوبی 
از مذاکره با مدیران استقالل نگرفته است. بعد از رفتن 
دانشگر گفته شد او با حضور در سازمان لیگ برای فسخ 
قراردادش با اســتقالل اقدام کرده و به دنبال حضور در 
تیم دیگری است. اما این مدافع عصر دیروز بار دیگر به 
باشگاه برگشت و در مصاحبه ای تاکید کرد در استقالل 
می ماند و از جمع آبی پوشان جدا نمی شود. جالب اینکه 
لحظاتي بعد سازمان لیگ اعالم کرد دانشگر قراردادش 
با استقالل را فسخ کرده و براي ماندن باید قرارداد جدید 
امضا کند. سیاوش یزداني هم که شنیده مي شد احتمال 
رفتنش بیشتر از ماندنش شده، عصر دیروز قراردادش را 
براي 2 فصل دیگر با آبي ها تمدید کرد تا شــاید پرونده 

مدافع وسط هاي استقالل براي فصل آینده بسته شود.

   مهاجم 22ساله، جانشین شیخ
اما پنجمین بازیکنی که به استقالل پیوست محمدرضا 

آزادی بود کــه نام او هم در رســانه ها مطــرح نبود و 
کسی نمی دانست باشگاه اســتقالل در حال مذاکره با 
اوست. آزادی 22ساله اســت و به عنوان مهاجم ثابت 
 در تیم ملــی امید ایــران طی 11بــازی 6گل به ثمر

 رسانده است. 
او 3سال برای تراکتور بازی کرده و طی 50بازی در لیگ 
برتر، 7بازی در جام حذفــی و 3بازی در لیگ قهرمانان 
آسیا 5گل برای تراکتور زده است. این مهاجم آخرین 
بازی اش بــرای تراکتور را در فینال جام حذفی ســال 
گذشته مقابل اســتقالل انجام داد و بعد از قهرمانی در 
آن جام با خداحافظی از تراکتور بــه لیگ یونان رفت. 
آزادی حاال بعد از یک فصل بازی در پانتولیکوس یونان 
)11بازی، بدون گل زده( به ایران برگشــته و به عنوان 

سهمیه زیر 23سال به استقالل پیوسته است. 
آزادی که به گفته خودش با آبی ها قرارداد سفید امضا 
کرده پنجمین خرید اســتقالل طی 24ساعت است. 
5بازیکنی که در 5خط مختلــف )دروازه بان، مدافع، 
هافبک دفاعــی، هافبک تهاجمــی و مهاجم( جذب 
استقالل شده اند. البته باشگاه استقالل هنوز جذب این 

بازیکن را به صورت رسمي اعالم نکرده است.

   مذاكره با اشکان و گوچي
فرهاد مجیدي پس از تمدید قرارداد یزداني محل باشگاه 
استقالل را ترك کرد تا در ظاهر پرونده نقل و انتقاالت 
اســتقالل در عصر یکشنبه بسته شــود. جالب اینکه 
لحظاتي بعد برخي از منابع خبري مدعي شدند مجیدي 
در یکي از هتل هاي تهران با مدیربرنامه هاي اشــکان 
دژاگه و رضا قوچان نژاد وارد مذاکره شــده تا مقدمات 
حضور آنها در استقالل را فراهم کند. مجیدي که به نظر 
مي رسد نفر اول نقل و انتقاالت استقالل است و توافقات 
ابتدایي را با بازیکنان انجام مي دهد، براساس شنیده ها 
روي لوسیانو پریرا یا همان شیمبا هم نظر دارد. جالب 
اینکه این اخبار عصر دیروز از سوي استقاللي ها نه تایید 

و نه تکذیب شده است.

نکته بازي

آماربازي

كمكمداردكاپيتانميشود

گيتارماندگار

كميهمديكتهكاركنيد

هر سال در پرســپولیس و استقالل 
تمدید قرارداد با بازیکنان آزاد تبدیل 
به یک پروژه پر استرس مي شود. 
در این میان هــر بازیکني هم که 
راهي باشگاه مي شــود و قراردادش 
را تمدید مي کند، موجي از خوشحالي 
نزد هواداران آن تیم ایجاد مي شود. البته این قاعده، استثناهایي 
هم دارد. مثال وقتي خبر رســید مهدي شــیري براي تمدید 
قراردادش در راه باشگاه پرسپولیس اســت، هواداران این تیم 
فورا بحث را عوض کردند و ســراغ پیگیري اخبار هواشناسي یا 
تحوالت افغانستان رفتند! نهایتا اما شیري زهر خودش را ریخت 
و قراردادش را 2 ســال دیگر تمدید کرد. احتماال این قرارداد 2 
ساله، به پاس 2 پاس گلي است که مهدي طي دوران حضورش در 
پرسپولیس ارسال کرده! خارج از شوخي براي شیري که کم کم 

دارد کاپیتان پرسپولیس مي شود، آرزوي موفقیت مي کنیم.

به ســالمتي به نظر می رسد ارسالن 
مطهري هم در استقالل ماندگار شد 
تا یک بار دیگر مشخص شود کلمات 
در فصل نقل وانتقاالت همان معناي 
همیشگي را ندارند. مثال در این فصل 
از سال، واژه »خداحافظ« لزوما به معناي 
عبارتي براي جدایي نیست. مي تواند معنایش این باشد که: »کمي 
رقم قرارداد مرا باالتر ببرید لطفا.« همین آقاي ارســالن مطهري 
یکي دو هفته قبل پستي با مضمون خداحافظي گذاشت و خیلي ها 
مدعي شدند او در مسیر جدایي از استقالل است. همان زمان اما 
با توجه به انبوه تجربیات مشابه نوشتیم زیاد نباید این حرف ها را 
جدي گرفت. ارســالن احتماال با برآورده شدن توقعات مالي اش 
در اســتقالل ماندگار شــده و گیتار هم مي ماند؛ فقط حیف که 
مدت هاست از آن سر و صداي درست و حسابي بلند نشده! کاش 

بازیکنان ایراني فقط موقع امضاي قرارداد »تیتر« نشوند.

بعد از آنکه در رسانه ها به طور رسمي 
اعالم شــد محمد آبشــک گزینه 
پرســپولیس براي نقل وانتقاالت 
تابستاني اســت، این بازیکن در 
صفحه اینستاگرامش یک استوري 
منتشــر کرد و رکورد تکرار غلط در 
کمترین فضاي ممکن را شکســت. آبشــک با انتشار تصویر 
مشترك خودش و احمد نوراللهي نوشــت: »زمانبندیه خدا 
خوبه، نه زمانبندیه ذهن من.« طبیعتا منظور استاد از کلمه اي 
که 2 بار هم تکرارش کرده، »زمانبندي« بوده که کسره به شکل 
حرف »ه« به آن اضافه شده اســت. این اشتباه البته در فضاي 
مجازي زیاد تکرار مي شود و شاید نشانه اي از سطح رو به زوال 
سواد عمومي در کشورمان باشد، اما براي یک فوتبالیست خوب 
نیست که چنین گاف هایي بدهد. یا کمي دیکته تمرین کنید، 

یا مطالب تان را قبل از انتشار به یک فرد با سواد نشان بدهید.

متریكا

آیاندا پاتوســي با کســب امتیاز 7/21از 

10بهترین بازیکــن خارجي لیگ برتر در 7/21
فصل گذشته شد. البته در فصل گذشته 
گادوین منشا شروعي بســیار درخشان 
داشت و به لطف امتیازات خوبي که در ابتداي فصل جمع کرد از 30هفته 
تقریبا در 2۸هفته جزو نفرات برتر لیگ و بهترین خارجي فصل بود. اما در 
دو سه هفته پایاني پاتوسي توانست از او سبقت بگیرد و با حضور در رتبه 
شــانزدهم جدول بازیکن ها، بهترین رتبه را در بین خارجي ها به دست 
بیاورد. منشا با امتیاز7/16در رتبه23قرار گرفت و دومین خارجي برتر 
لیگ شد. موسي کولیبالي دیگر بازیکن فوالد هم سومین خارجي برتر 
فصلي شد که تعداد خارجي هایش کمتر از همیشه بودند. در ابتداي فصل 

پاتوسي پیش بیني کرده بود دیاباته بهترین خارجي فصل خواهد شد.

موســي کولیبالي و جورجي ولســیاني، 

2بازیکن خارجي بودند که در جمع برترین 7/11
مدافعان میاني لیگ بیستم جاي گرفتند. 
۸مدافع میاني برتر در فصلي که گذشت 
به ترتیب سیدجالل حسیني با نمره7/11)پرسپولیس(، محمدحسین 
کنعانــي زادگان بــا نمره7/09)پرســپولیس(، موســي کولیبالي با 
نمره7/09)فوالد(، ســیاوش یزداني با نمره7 )استقالل(، عزت پورقاز با 
نمره7 )سپاهان(، حامد شیري با نمره6/9۸)نساجي(، جورجي گولسیاني 
با نمره6/9۸)سپاهان( و رضا یزدان دوست با نمره6/9۸)پدیده( بودند. آمار 
فوق العاده سیدجالل این بود که بیش از 70درصد دوئل هایش را برد و از 
این حیث بهتر از 7مدافع دیگر بود. همچنین از 20مرتبه اي که در این 
فصل مهاجمان حریف قصد دریبل او را داشتند، حسیني 17مرتبه آنها را 

ناکام گذاشت و فقط 3بار دریبل خورد.

اما اگر پرسپولیسي ها در دفاع میاني موفق 

بودند، در عــوض بهترین مدافعان کناري 7/36
لیگ گذشــته از ســپاهان آمدند. دانیال 
اسماعیلي فر در سمت راست و امید نورافکن 
در سمت چپ بهترین مدافعان کناري لیگ بیســتم بودند. نورافکن با 
نمره7/36بهترین مدافع لیــگ در تمامي خطوط هم بــود و بعد از او 
اسماعیلي فر قرار گرفت که میانگین نمراتش به 7/32رسید. در دفاع راست 
فرشــاد محمدي مهر بــا نمره7/22)ذوب آهن(، ســیامک نعمتي با 
نمره7/20)پرسپولیس( و وریا غفوري با نمره7/15)استقالل( نفرات بعدي 
بودنــد. در دفاع چــپ هم بعــد از امیــد نورافکن، میــالد زکي پور با 
نمره7/19)گل گهر(، ابوالفضل جاللي با نمره7/09)سایپا( و پوریا آریاکیا 

با نمره7/07)آلومینیوم( بهتر از دیگران عمل کردند.

برنامه بازي ها

دوشنبه 22 شهریور

سه شنبه 23 شهریور

استقالل ایران - الهالل عربستان

استقالل تاجیكستان - پرسپولیس ایران

النصر عربستان - تراکتور ایران 

لیگ قهرمانان-یک هشتم

21:30

19:30

20:30

۱۱ شهریور ۱۴00

۱۶ شهریور ۱۴00 

۱۵ مهر ۱۴00

20 مهر ۱۴00

20 آبان ۱۴00 

2۵ آبان ۱۴00 

۷ بهمن ۱۴00

۱2 بهمن ۱۴00 

۴ فروردین ۱۴0۱ 

۹ فروردین ۱۴0۱

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 نهایي

دوست داریم قائدي بماند
آرش رضاوند، هافبک استقالل مدعي است از تیم هاي خارجي هم پیشنهاد داشته اما تصمیم گرفته قراردادش را تمدید کند

امیر حســین اعظمی|  آرش رضاوند كه 
قراردادش با اســتقالل تمام شده بود، 
صبح دیروز به باشــگاه رفت تا نخستین 
بازیکني باشد كه رســما قراردادش را با 
این تیم تمدید مي كند. او در گفت و گوي 
اختصاصي با همشــهري ورزشي از روند 
تمدید قراردادش و شرایط این روزهاي 

استقالل صحبت كرده است.

 چرا پروسه تمدید قراردادت 
كمي طوالني شد؟

چندان هــم طوالني نشــد چون مــن براي 
نخستین بار شنبه شب با آقاي مجیدي صحبت 
کــردم و روز یکشــنبه هم به باشــگاه رفتم و 

قراردادم را تمدید کردم.

 این موضوع صحت دارد كه 
پیشنهاد ســنگین مالي به استقالل 

داده بودي؟
بحث من با استقالل اصال به این چیزها نکشید 
و هرگز پیشنهاد سنگیني ندادم. من اولین بار 2 
روز پیش با آقا فرهاد صحبت داشتم و در نهایت 

هم قراردادم را تمدید کردم. حتي صحبت هایم 
با ســرمربي تیم هم 5 تا 10دقیقه طول کشید 
و مسائلي که در این مدت در صفحات مجازي 

منتشر شد حقیقت نداشت.

 از تیم هاي دیگر هم پیشنهاد 
داشتي؟

بله، پیشنهادهاي خوب داشتم و اتفاقا بیشتر از 
استقالل هم به من پول مي دادند. یک پیشنهاد 
خارجي هم داشتم و آقاي صالح مصطفوي در 
جریان هستند ولي در نهایت در استقالل ماندم 

و بابت این موضوع خوشحالم.

 برخي از هواداران استقالل از 
روند جذب بازیکن ناراحت هستند. نظر 

تو در این مورد چیست؟
هواداران دنبال اسم هاي بزرگ هستند ولي دیدگاه 
آنها با دیدگاه ســرمربي تیم تفاوت دارد. سرمربي 
تیم دنبال این اســت که با جذب بازیکن مشکالت 
فني تیمش را برطرف کرده و در پست هاي مختلف 
بازیکناني را جذب کند که ضعف تیم از بین برود. 
مطمئنا فرهاد مجیدي بهتر از هر فردي مي داند که 

استقالل چه بازیکناني مي خواهد.

 آیا به این خوش بین هستي 
كه استقالل براي فصل جدید یک تیم 

خوب داشته باشد؟
هم اکنــون مهم ترین مســئله بــراي ما لیگ 
قهرمانان آســیا و بازي با الهالل است. مطمئنا 
هدف کادر فني این است که خیلي زود تیم را 
جمع کنند تا براي بازي با الهالل آماده شویم. 
ما تا همین 2هفته پیش در شــرایط مســابقه 
بودیم و اگر لیســت تکمیل شــود هماهنگي 
بازیکنان در 20روز آینده کار چندان ســختي 
نیست. امیدواریم با شروع تمرینات خیلي زود 
به آمادگي کامل برسیم و بعد از بازي با الهالل 
هم این فرصت را داریم کــه خودمان را آماده 

شروع لیگ کنیم.

 قبول داري قیمت بازیکنان 
ایراني بیش از حد باال رفته است؟

به هر حال شما باید تورم را هم درنظر بگیرید. 
تا چند سال قبل با یک یا 2 میلیارد خیلي کارها 
مي شــد انجام داد ولي االن دیگر شرایط فرق 

کرده اســت. بازیکن حــق دارد روي خودش 
قیمت بگذارد و باشــگاه هم نظــر خودش را 
مي گوید تا اگر توافق حاصل شد قرارداد امضا 

شود.

 ظاهرا جدایي مهدي قائدي 
منتفي شــده و این به سود استقالل 

خواهد بود. درست است؟
قائدي بازیکن خوب و توانمندي اســت که ما 
دوست داریم همچنان کنارمان باشد ولي باید 
بحث پیشرفت این بازیکن را هم درنظر گرفت. 
امیدوارم در هر شرایطي بهترین اتفاق ها براي 
اســتقالل و قائدي رخ دهد. اگر مهدي بماند 
خوشحال مي شویم و اگر هم جدا شود برایش 

آرزوي موفقیت داریم.

 فکر مي كني استقالل از سد 
الهالل بگذرد؟

بازي سختي اســت و همه مي دانند الهالل از 
لحاظ پول و امکانات با ما قابل قیاس نیســت. 
با این حــال هدف ما چیزي جز برد نیســت و 

مي جنگیم تا به این هدف برسیم.

عملیات ۲+۴ در استقالل
در کمتر از 24 ساعت گذشته، با حضور پررنگ فرهاد مجیدی، عالوه بر تمدید قرارداد یزدانی و رضاوند، زبیر نیک نفس، امیرحسین حسین زاده، عارف 

آقاسی و علیرضا رضایی هم پیراهن آبی پوشیدند. دیروز گفته شد مذاکرات برای جذب اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد هم استارت خورده است

باشگاه استقالل كه در ۱0روز اول نقل وانتقاالت كامال بی سروصدا پیش می رفت و حتی یک 
خرید رسمی هم انجام نداده بود، از شنبه شب این هفته ناگهان دست به كار شد و یک 2۴ساعت 
شلوغ و پرخبر را پشت سر گذاشت. شنبه شــب اولین خریدهای استقالل با عقد قرارداد 
حسین زاده و نیک نفس رقم خورد و صبح یکشنبه این خریدها با سرعت و شدت بیشتری ادامه 

یافت تا آبی ها عقب ماندگی خود را در بازار نقل وانتقاالت به نوعی جبران كنند.
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در شنبه فوتبالی اتفاقات زیادی رخ داد و آمار و عددهای 
بسیاری جابه جا شــد. این ها را بخوانید؛ جالب است، 
چون به آمار فوتبال بیشــتر از آمار اقتصادی می توان 

اعتماد کرد.

  ممفیس وردست فتبرگاس و سانچس
ممفیس اولین گل اللیگایی اش را هم برای بارسلونا زد. او به 
دلیل نمایش ضعیف تیمش اظهار کرد که نمی تواند از این 
گل خوشحال باشد چون بارسا در تساوی یک-یک با بیلبائو 
جوری بازی کرد که همه یاد مسی افتادند. ممفیس دیپای 
حاال پس از سسک فابرگاس و الکسیس سانچس به سومین 
بازیکن بارسلونا تبدیل شد که در هر دو بازی اول خود روی 

گل های تیمش تاثیر مستقیم دارد؛یک گل و یک پاس گل.

  بارسای بی دفاع
پیکه مصدوم و اریک گارســیا اخراج شدند تا رونالد کومان 
برای هفته سوم 2 مدافع اصلی اش را در اختیار نداشته باشد. 
در 13بازی آخری که پیکه در اللیگا برای بارســا به میدان 
رفته، 6بار آن پیش از پایان مســابقه زمین را ترک کرده که 

دقیقا برابر است با 111مسابقه پیش از آن.

  جوان ترین بعد از مسی
یوسف دمیر جوان ترین غیراسپانیایی بارسلونا بعد از مسی 
در این تیم لقب گرفت. او در بازی با اتلتیک با 1۸ سال و ۸۰ 
روز سن به این رکورد رسید ولی از رکورد 17سال و114روز 
مسی عبور نکرد. دمیر اتریشی است و خرید او از راپیدوین 1۰ 

میلیون یورو خرج روی دست باشگاه گذاشته است.

  هاکان شبیه زالتان
هاکان چالهان اوغلو هم که به میالن خیانت کرده و به اینتر 
رفته، در اولین بازی اش با پیراهن جدید درخشید و یک گل 
زیبا به ثمر رســاند و یک پاس گل هم داد تا در کنار ژکو 2 
تازه واردی باشــند که نقش اصلی را در برد 4 بر صفر مقابل 
جنوا به عهده داشته اند. او پس از 15سال به اولین بازیکنی 
تبدیل شد که در نخستین بازی اش برای تیم جدید در سری آ 
هم گل می زنــد و هم پاس گل می دهد. آخریــن بار زالتان 
ایبراهیموویچ در سال2۰۰6 با پیراهن اینتر مقابل فیورنتینا 

چنین عملکردی از خود بر جای گذاشته بود.

  رکورد خرید جدید
ادین ژکو که مورینیو او را نخواست، در اولین بازی اش برای 
اینتر نمایشی عالی داشت و موفق شــد یک گل بزند و یک 
پاس گل بدهد. این دویســتمین بازی او در سری آ بود. او از 
سال2۰15 به این طرف در 2۰۰بازی  ۸6 گل و 4۰پاس گل 
به نام خودش ثبت کرده است. در جریان پیروزی 4 بر صفر 
برابر جنوا، 3 بازیکن اینتر موفق به ثبت گل و پاس گل شدند؛ 
ژکو، چالهان اوغلو و ویدال. اینتر در هر 7 بازی اخیر برابر جنوا، 

با نتیجه مجموع 25 بر صفر به پیروزی رسیده است. 

  بهترین مدافع بازیساز
الکســاندر ترنت-آرنولد که یک مدافع راســت است، شاید 
کلیدی ترین مهره هجومی لیورپول باشــد. از ابتدای فصل 
2۰19-2۰1۸ به این ســو تنها کوین دی بروین که هافبک 
بازیســاز و گاهی مهاجم کاذب تیم منچستر سیتی است، 
پاس گل های بیشتری ثبت کرده. آرنولد با 33پاس گل تنها 
یکی از آمار دی بروین کم دارد. اندی رابرتســون، دوقلوی 
آرنولــد در دفاع چپ لیورپــول هم با 3۰پــاس گل در این 
مقطع زمانی سومین رکورد را در اختیار گرفته است. تعداد 
پاس گل های آرنولد از ابتدای فصل قبل اکنون ۸ مورد بوده 

که بیش از هر مدافع دیگری است.

  عبور مانه از نیستلروی
سادیو مانه هم با گلزنی به برنلی در پیروزی 2 بر صفر مقابل 
این تیم تعداد گل هایش را با پیراهــن لیورپول به عدد 96 

رساند و از رکورد 95گل نیستلروی عبور کرد.

  بدون باخت با ویرجیل
با بازگشــت ویرجیل فان دایک، جو گومــز و ماتیپ از بند 
مصدومیت، وضعیت دفاعی لیورپــول کامال بهبود یافته. از 
4ســال پیش که ویرجیل به آنفیلد رفته، لیورپول هرگز در 
دیدارهای خانگی بازنده نبوده؛  4۸ بازی،  43 برد،  5 تساوی،  
23 کلین شیت. تنها لی شارپ، مدافع چپ اسبق منچستر 
یونایتد آمار بهتری نســبت به او دارد که در 59بازی پیاپی 

خانگی تیمش متحمل شکست نشده بود.

  منظم مثل برنلی
در حالی که مد شده بازیکنان شــماره های عجیب بردارند، 
برنلی در بازی با لیورپول ســنتی رفتار کرد و همه بازیکنان 
حاضر در ترکیب اولیه این تیم شــماره های یک تا 11 را بر 
تن داشــتند. اولین و آخرین بار چارلتون در هفته دوم فصل 
99-199۸ بود که در بازی با ساوتهمپتون چنین رویه ای در 

پیش گرفته بود.

  ساعت خوشبختی
گواردیوال پس از 2 شکست اول فصل مقابل لستر و تاتنهام 
دوباره روند بردهای 5گلــه اش را آغاز کرد. بــازی پریروز 
ســیتی مقابل نوریچ که ســاعت1۸:3۰ برگزار شد، مثل 
تمام 4بازی قبلــی این تیم در همین ســاعت و همین روز 
 هفته به سود سیتیزن ها به پایان رســید؛ 9 گل زده و بدون 

گل خورده. 
گواردیوال در دیدارهایی که در این ساعت و شنبه ها برگزار 
شده میانگین 2/7 امتیاز در هر بازی را به دست آورده است؛ 
31 بازی، 2۸ برد،  3 مساوی، یک باخت. این بیست وسومین 
برد پپ با اختالف حداقل 5گل در لیگ برتر بود که 47درصد 
همه بردهای ممکن با اختالف 5گل به باال در مقطع حضور 

گواردیوال روی نیمکت سیتی محسوب می شود.

یورگن کلوپ مدتي است مثل دوران اوج مورینیو علیه 
سایر باشگاه ها و مربیان حرف مي زند و به نوعي در کارشان 
دخالت مي کند. سرمربي آلماني لیورپول که خودش زماني 
ویرجیل فان دایك و آلیسون را به عنوان گران ترین مدافع 
و دروازه بان تاریخ براي لیورپــول خریده بود و خیلي 
زود رکوردش توسط مگوایر و کپا شكسته شد، حاال به 
خریدهاي منچستر یونایتد و ســیتي گیر داده است. 
بعد از متلك انداختن به گواردیوال و خرید 100 میلیون 
پوندي گریلیش با این جمله که »معلوم نیست چرا 
آنها مي توانند از این خریدها بكنند و ما نمي توانیم«، 
این بار نوبت بند کردن به منچستریونایتد بود که چرا 
این باشگاه نزدیك 120میلیون پوند براي جذب واران 
و سانچو هزینه کرده است. دفعه اول گواردیوال جوابش 
را به این شكل داد و به سودجویي مالكان لیورپول طعنه 
زد: »مالكان ما اهل سود بردن مانند برخي مالكان دیگر 
نیستند! براي فیرپلي محدودیت داریم. اگر قانع نشده اند 
مي توانند شكایت کنند تا ما در دادگاه دفاع کنیم.« این بار 
هم سولسشایر از او خواست که سرش به کار خودش باشد 

و در مسایل باشگاه هاي دیگر دخالت نكند.

خود کلوپ در پاسخ به خبرنگاري که پرسیده بود چرا 
در این فصل نقل وانتقاالت بازیكن نخریده، پاسخ داده 
بود: »شــما بگویید در کدام پست باید بازیكن بخرم؟« 
منظورش این بود که تیمش در تمام پســت ها بازیكن 
باکیفیت به اندازه کافي دارد. فان دایك و گومز و ماتیپ از 
مصدومیت طوالني برگشته اند، بازیكن خاصي تیم را ترك 
نكرده و حتي جیمز میلنر با 35سال و 7 ماه سن در هفته 
اول لیگ برتر مقابل نوریچ 12/7کیلومتر دوید که بیش 
از هر بازیكني در هفته اول لیگ برتر بود. تازه؛ لیورپول 
در همین پنجره نقل وانتقاالتي بازیكني به نام ایبراهیما 
کوناته را با مبلغ 36میلیون پوند از الیپزیش خرید که براي 
یك مدافع رقم باالیي به حساب مي آید. سولسشایر در 
جواب همتاي آلماني اش گفت: »ما باشگاهي هستیم که از 
لحاظ اقتصادي روي دور قرار دارد. هواداران زیادي اینجا 
و در خارج کشور داریم و اسپانسرهاي خوبي از ما حمایت 
مي کنند. به عنوان مربي خیلي کم پیش مي آید از مالكان 
باشگاه پاسخ منفي بشنوم. باشگاه هاي دیگر ممكن است 
جور دیگري خود را اداره کنند.« او براي پاسخ به کلوپ 
از یك مثال غیرفوتبالي هم استفاده کرده و گفته مردم 

این روزها به خودروهاي برقي روي آورده اند و این یعني 
شــرایط زمانه فرق کرده و دیگر نمي شود به روش هاي 
سنتي در بازار نقل وانتقاالت فعال بود. منچستریونایتد 
ترکیبي در اختیار دارد که خریــد تك تك آنها هزینه 
باالیي روي دست باشگاه گذاشته و بازار را هم خراب کرده 
است. 89/3میلیون پوند براي پل پوگبا، 90میلیون پوند 
براي هري مگوایر، 75تا براي لوکاکو، 73میلیون براي 
سانچو، 47میلیون فرد و همین مقدار براي خرید برونو 
فرناندز، 42میلیون واران، 40تا ماتیچ، 39تا فان دبیك و 

50میلیون ون بیساکا.
منچسترسیتي هم بیشترین ریخت وپاش را در دهه اخیر 
براي خرید بازیكن داشته؛ ادرسون 34/9میلیون پوند، 
کانسلو 60میلیون، مندي 49/3، روبن دیاز 64/5، آکه 
40، فرناندینیو 30، گوندوغان 20/4، جك گریلیش 100، 
رحیم استرلینگ 49، ریاض محرز 60، فران تورس 20/8و 
احتماال هري کین به زودي150میلیون پوند. غیراز مورد 
آخري، بقیه نام هایي که فهرست شد ترکیب 11نفره این 
تیم مقابل تاتنهام بود که سیتي این بازي را در هفته اول 
لیگ برتر با 530میلیون پوند بازیكن )623میلیون یورو( 

باخت و این اتفاق در حالــي رخ داد که پپ 300میلیون 
پوند هم بازیكن روي نیمكت داشــت. این گران ترین 
ترکیبي بود که یك تیم در تاریخ فوتبال با آن به مصاف 
حریفان رفته است. کلوپ با اینكه پس از آغاز کارش در 
لیورپول از تعدادي بازیكن ضعیف و گمنام ستاره ساخت، 
بازیكنان زیادي را هم با هزینه هاي باال خرید. ویرجیل 
76/19میلیون پوند، آلیسون بكر 56/25میلیون، نبي 
کیتا 54میلیون، فابینیو 40، ژوتــا 40، صالح و مانه هر 
کدام 37، کوناته 36، چیمبرلیــن 34، واینالدوم 24و 
تیاگو 19بازیكني هستند که او در این سال ها خریده یا 
آنها را در اختیار داشته. تفاوت وجود دارد اما نه در آن 
حد که کلوپ مظلوم نمایي کند. داستان این رجزخواني ها 
شبیه نمونه هاي ایراني است که هر فصل مربیان و مدیران 
و مالكان باشگاه ها ادعا مي کنند کم هزینه ترین تیم را 
بسته اند اما ارقام زیرمیزي چیز دیگري مي گوید. خوبي 
لیگ برتر این است که دســت کم رقم ها شفاف است و 
کسي نمي تواند خودش را نسبت به دیگران مظلوم جلوه 
دهد. حق پخش در لیگ برتر به گونه اي است که اجازه این 

ریخت وپاش ها را به مربیان و مالكان مي دهد.

    علي دایي چه کرد؟
علي دایي طي 2دوره ســرمربیگري اش در پرسپولیس، 2 قهرماني جام 
حذفي و یک نایب قهرماني لیگ برتر براي این تیــم به ارمغان آورد. در 
مجموع سخت است که بتوان دایي را در زمره مربیان موفق پرسپولیس 
قرار داد. او حتي پاي بازیکنان متوسط زیادي را هم به این تیم باز کرد. با 
این حال جسارت شهریار در جوانگرایي باعث شد، مهدي طارمي و احمد 
نوراللهي به 2سوپراستار براي پرسپولیس تبدیل شوند. دایي همچنین 
امید عالیشــاه را هم که از دیگر کشــف هاي خودش بود به پرسپولیس 
آورد که این بازیکن نیز در جمع سرخپوشــان دوران درخشاني داشته 
است. سهم دایي از ساخته شــدن یک پرسپولیس خوب در این سال ها 

کم نبوده است.

    میراث درخشان چه بود؟
بــدون تردید حمید درخشــان ازجملــه ناموفق ترین مربیــان تاریخ 
پرسپولیس بوده است؛ کســي که بزرگ ترین کمکش به تیم، رفتن از 
پرسپولیس بود و باعث شد سرخ ها متحول شوند! درخشان در تنها پنجره 
نقل وانتقاالتي اش تا مي توانست خرید بد انجام داد؛ از مسعود همامي تا 
مبین میردورقي. با این حال حتي او هم پاي بازیکني مثل علي علیپور 
را به پرســپولیس باز کرد که تبدیل به یکي از برترین گلزنان تاریخ این 
باشگاه شد. علیپور به خوبي جاي خالي طارمي را پر کرد و آقاي گل لیگ 

برتر هم شد.

    امضاي برانكو پاي معرفي چه کساني بود؟
برانکو ایوانکوویچ به معناي واقعي کلمه معمار پرســپولیس نوین بود و 
حتي اگر هیچ بازیکن جواني را به این تیم معرفي نکرده باشــد، باز هم 
نمي توان از او ایراد گرفت. با این حــال کارنامه مربي کروات هم چندان 
خالي نیست. محمد انصاري در قامت یک بازیکن تستي نظر برانکو را جلب 
کرد، به ستاره سرخپوشان تبدیل شد و حتي به تیم ملي هم رسید. صادق 
محرمي هم ازجمله دیگر بازیکنان جوان پرســپولیس بود که با اعتماد 

برانکو رشد کرد. ایوانکوویچ در مقطعي صادق را حتي به رامین رضاییان 
هم ترجیح مي داد.

    کالدرون هم یادگاري داشت؟
دوران بســیار کوتاه و در عین حال عجیــب حضور گابریــل کالدرون در 
پرسپولیس هم با معرفي یک استعداد مهم همراه شــد. نیازي به یادآوري 
نیست که مهدي عبدي را اعتماد این مربي آرژانتیني به سطح اول فوتبال 
ایران معرفي کرد. روزي که او عبدي را در آخرین دقایق داربي تهران به زمین 
فرستاد، شاید هیچ کس در ورزشگاه آزادي این بازیکن جوان را نمي شناخت، 

اما او تک گل همان بازي را زد و بعد داستانش در فوتبال ایران شروع شد.

    یحیي چه مي کند؟
دومین دوره حضور گل محمدي روي نیمکت پرسپولیس از یک فصل ونیم 
تجاوز کرده اســت، اما هنوز نمي توان جواني را پیدا کرد که امضاي این 
مربي پاي ظهورش در پرسپولیس باشــد. یحیي البته بعضا خریدهاي 
خوبي داشته و برخي خریدهایش هم موفقیت خاصي کسب نکرده اند. 
جالب است که بین دسته دوم هم بیشتر اسم جوانان به چشم مي خورد؛ از 
محمد شریفي و مهدي مهدي خاني تا علي شجاعي. در دوره گل محمدي 
همچنین بازیکنان جوان پرسپولیس به سایر تیم ها قرض داده شدند که 
از این بین مي توان به احسان حسیني، سعید حسین پور و آریا برزگر اشاره 
کرد. پرسپولیس در خریدهایش هم توجه چندان به سن بازیکنان ندارد؛ 
تا جایي که بحث استخدام آبشک 34ساله به میان مي آید. این در حالي 
است که شریفي و حسین پور در همین پست مي توانستند ذخیره هاي 
خوبي براي کمال کامیابي نیا و میالد سرلک باشند. از سوي دیگر میانگین 
سني پرسپولیس در فصل گذشته باال بود و انتظار مي رود این تیم براي 
فصل جدید پیرتر هم شــود. یحیي جز اینکه نیاز به کسب نتایج خوب 
دارد، باید به تدریج تیمي بسازد که آینده پرسپولیس را شکل بدهد. ارزش 
این اتفاق دوم کم از قهرماني نیست، اما به نظر مي رسد مربي سرخ ها اصال 

چشم اندازي در این مورد ندارد.

پرسپولیس، منتظر اسدی
گویا خبر خوبی که گل محمدی قولش را داده بود، پرسپولیسی شدن رضا اسدی است اما این بازیکن 

24ساعت دیگر مهلت خواسته است
امید عالیشاه بعد از وحید امیری و مهدی شیری، سومین بازیکنی بود 
که روز گذشته به باشگاه پرسپولیس رفت و بعد از توافق با مسئوالن این 
باشگاه، قراردادی 2ساله امضا کرد. عالیشاه سال92 اولین قرارداد رسمی 
خودش را با پرسپولیس امضا کرد و از آن زمان تنها یک فصل و آن هم 
به خاطر خدمت سربازی از پرسپولیس دور بوده است. تنها بازیکن از 
جمع تمدیدی ها که هنوز به باشگاه نرفته، کمال کامیابی نیاست و باید 

دید وضعیت این بازیکن برای تمدید به کجا خواهد رسید.

    اسدی امضا می کند؟
در حال حاضر جذب رضا اســدی و سجاد شــهباززاده 2 هدف مهم 
پرسپولیس در فصل نقل و انتقاالت است. اسدی دیروز در مصاحبه ای 
گفت: »من تیمم را انتخاب کرده ام و مدیر برنامه هایم شــبانه روز در 
حال انجام کارهاست تا بتواند قراردادم بسته شود. فقط با این هدف به 
ایران برمی گردم که قهرمانی بیاورم و موفقیت های بزرگی کسب کنم. 
در هر تیمی باشم، اگر و اما ندارد و باید آن تیم قهرمانی بیاورد. من در 
نفت تهران و تراکتور قهرمانی حذفی را به دســت آوردم؛ در سایپا هم 

االن هم به چیزی با علی دایی سهمیه آسیا را گرفتم؛ 

که فکر می کنم، فقط قهرمانی تیمی است.« هرچند اسدی اشاره ای به 
نام تیم جدیدش نکرده ولی گفته می شود که این بازیکن با مسئوالن 
پرســپولیس به توافق رســیده و قرار اســت ظرف یکی دو روز آینده 
قراردادش را امضا کند. این در حالی است که گفته می شود استقالل هم 

به شکل جدی خواهان جذب اسدی است.

    وضعیت مبهم شهباززاده
پرسپولیس همچنان برای جذب شــهباززاده هم تالش می کند ولی 
هنوز اتفاق جدیدی رخ نداده و وضعیت ایــن بازیکن همچنان مبهم 
است. شهباززاده در مورد وضعیت فعلی اش می گوید: »پیشنهادهایی 
دارم و همه آنها از ایران نیست. اما موضوع اینطور نیست که در روزهای 
اخیر در صفحات مجازی و رســانه ها می بینم. راستش را بگویم خیلی 
از بابت این شایعات ناراحت و دلگیرم. اصال دنبال بازارگرمی نیستم و 
شاید با هر تیمی دو ســه بار حرف زده باشم اما اینطور نبوده که دنبال 
بازارگرمی باشم و طبیعی است دنبال این هستم تا بهترین تصمیم را 
بگیرم. اینکه چه زمانی به طور دقیق درباره تیم آینده ام تصمیم می گیرم 

مشخص نیست.«

هوادار فقط بايد پول بدهد؟
یک سؤال از مدیرعامل پرسپولیس در مورد لحن نامناسبش

در شــرایطي که برخي هواداران پرســپولیس از خریدها 
و روند مذاکرات این باشــگاه براي جذب بازیکنان جدید 
راضي نبودند، در برخورد با جعفر سمیعي تصمیم گرفتند 
این نگراني و ناراحتي را به مدیرعامل باشگاه انتقال بدهند. 
با این حال واکنش ســمیعي قدري عجیب و تامل برانگیز 
بود. او گفت: »با احترام به شــما، کادر فنــي باید براي ما 
تعیین تکلیف کند؛ نه خبرنگار و هوادار.« این جمله از چند 

جهت جاي بحث دارد؛
اول اینکه اصوال هیچ کجاي دنیــا کادرفني براي مدیریت 
باشــگاه »تعیین تکلیف« نمي کند و چنین اظهارنظري با 
این ادبیات از سوي مدیرعامل پرسپولیس، به معناي نقض 
داوطلبانه چارت سازماني است. طبیعتا سرمربي تیم لیست 
خریدش را به باشــگاه مي دهد و بعد در موردش چانه زني 
صورت مي گیرد. تصمیــم نهایي را هم مدیران باشــگاه 
مي گیرند. البته معموال آنها براي ســلب بهانه از کادرفني، 
ســعي مي کنند نظر ســرمربي را حتي به صورت مکتوب 
بگیرند و نگه دارند، اما اســتفاده از عبــارت تعیین تکلیف 
جالب نیســت. این عبارت، در دل خود سلطه جویي مربي 

بر باشگاه را مي رساند؛ آنچه مهدي رسول پناه نپذیرفت و 
البد جعفر سمیعي مشکلي با پذیرش آن ندارد. در نتیجه 
امیدواریم استفاده از این عبارت تنها یک بدسلیقگي باشد و 
مدیرعامل پرسپولیس  شأن خودش را در حد عامل اجرایي 

فرامین کادرفني پایین نیاورد.
دوم اینکه در مورد هواداران هم مي شد با لحن مهربانانه تري 
صحبت کرد. طبیعتا مسئولیت فني بر عهده سرمربي است، 
اما هوادار هم نگراني هایي دارد و بابت ابراز آنها، ولو به شکل 
غیرحرفه اي نباید مالمت شود. بزرگ ترین باشگاه هاي دنیا 
هم این موضوع را رعایت مي کنند، چه برســد به مدیران 
پرسپولیس که دست شان همیشه خدا جلوي همین مردم 
دراز اســت. تا جایي که بحث اعانه جمع کردن و دریافت 
کمک نقدي از مردم در میان باشــد، آنها یــار دوازدهم و 
عزیزکرده تیم هستند، اما وقتي مي رســیم به یک اظهار 
نگراني ساده، هوادار هیچ حقي ندارد. حتي اینقدر سزاوار 
نیست که در موردش محترمانه تر بحث شود. بله خب، مردم 
فقط تا زماني خوب هستند که بشود به آنها به شکل نمادین 

بلیت استادیوم خالي را فروخت و پول درآورد!

پاي طاووس يحيي
    در تیم گل محمدي، جایي براي جوانان نیست                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

بهروز رسایلي |   یحیي گل محمدي در لیگ بیستم صفر تا صد کار را در اختیار داشت و توانست پرسپولیس را به پنجمین قهرماني 
پیاپي اش برساند. در نتیجه او با هر متر و معیاري یك مربي موفق محسوب مي شود و حامیان و هواداران خودش را هم دارد. با این 
حال اینطور نیست که کار یحیي هیچ عیب و ایرادي نداشته باشد. طبیعتا انتقاداتي به سرمربي پرسپولیس وارد است که شاید 
مهم ترین آنها، بي توجهي یحیي به جوانگرایي و نسل سازي در پرسپولیس باشد. همه مربیان پرسپولیس در این سال ها، اعم از 
موفق ها و ناموفق ها، باالخره رد پایي از خود باقي گذاشته اند و بازیكناني ساخته اند که به درد آینده این تیم بخورند. یحیي اما هنوز 
در این مورد چیز خاصي ارائه نكرده است؛ نه نوع استفاده او از بازیكنان و نه حتي خریدهاي جدید گل محمدي براي پرسپولیس، 
نشاني از آینده نگري ندارد. بازیكناني که 2یا 3 سال دیگر باید بدنه پرسپولیس را تشكیل بدهند و موفقیت این تیم را تضمین 
کنند، الزم است که امروز میدان ببینند، اما گل محمدي اعتقادي به این ماجرا ندارد و در حال فروختن آینده تیم به زمان حال است.

مظلومنماييكلوپ
پاسخ قاطعانه سولسشایر و گواردیوال به انتقادات سرمربي لیورپول در ریخت وپاش نقل وانتقاالتي

جهان
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مديريت كالنجلو

جري كالنجلو با 2 عنوان قهرمانــي در رقابت هاي جام جهاني 
بسكتبال و 4مدال طالي پياپي المپيك، از »مديريت فني« تيم 
ملي آمريكا كناره گيري كرد و جاي خود را به »گرنت هيل« داد. 
كالنجلو زماني وارد تيم شد كه آمريكا طالي المپيك2004را از 
دست داده بود. يكي از خاطرات مديريتي او در همان ابتدا با كوبي 
برايانت ستاره فقيد NBA جالب است: »كوبي، اگر به تو بگويم كه 
شايد ما مي خواهيم تو بيشتر پاس بدهي تا گل بزني، چه تصميمي 
مي گيري؟ كوبــي گفت من هر كاري كه شــما بخواهيد انجام 
مي دهم زيرا من فقط مي خواهم بخشي از تيم باشم.« مديريت در 
تيم به همين اندازه رفتاري صميمي و صادقانه مي طلبد، چيزي 

كه ما كمتر در بسكتبال ايران مي بينيم.

مزيت تاريخي

مقايسه حضور تيم ملي بســكتبال در المپيك توكيو با تيم هاي 
المپيكي ايران در 1948و 2008و »مزيت تاريخي« برشمردن 
اين دوره به نسبت 2 دوره قبلي كار اصولي نيست. اين نوع مواجهه 
با موضوع تماميت خواهي اســت. تاريخ و جامعه شناسي درهم 
تنيده اند و شما بدون مطالعات جامعه شناختي، نمي توانيد تيم 
73سال پيش را با امروز مقايسه كنيد. هر دوره اي از تاريخ پيروزي، 
شكست، سختي  يا مشقت هايي دارد و در گذشت دوران ها، ورزش 
در كنار ساير نهادهاي اجتماعي نقش آفريني دارد. هر تيمي در 
هر سطحي با هرگونه تالشي و در زمان خود قابل احترام است و 
تالش براي »مزيت تاريخي« جلوه دادن يك دوره به نسبت حضور 

قبلي ها، آن هم با معدوديت استدالل، قياس نادرستي است.

زير حلقه

عملكرد تيم ملي بســكتبال در المپيك توكيو اهل فن را راضي 
نكرد. در برنامه هاي راديويي هم شــنيدم مــردم راضي نبودند. 
چرا در توكيو بسكتبالي كه دوست داشتيم، نديديم؟ از تيم ملي 
باتجربه كه ساختارش 15سال پيش تنظيم شده بود، چه انتظاري 
مي رفت و براي حضور در المپيك پاريس توقع مان چيست؟ در 
سطح سياستگذاري ها چگونه بايد عمل كرد؟ با وجود حواشي كه 
بعد از بازي ها توسط برخي بازيكنان بيان شد، زخم كهنه ضعف 
مديريت و ارتباط در تيم، همچنين ضعف تسلط و نداشتن كنترل 
كادر فني روي نفرات در طول اردوها و بازي هاي تيم ملي، سر باز 
كرد. با خواندن و شنيدن بسياري از حرف هاي  بازيكنان معلوم 
شد چرا تيم ملي در زمان مسابقه »روح« و »حس بازي« نداشت.

حس بازي

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال 
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افقي:
 1- هزينــه- تهنيــت و 

تبريك- افسرده
2- خورشــيد بي غــروب 

كربال- سوبسيد
3- قد و باال- بزرگ تر- همه

4- خراب و ويران شــدن- 
فالكت و خواري- دانه گياه

5- الفباي گوشنواز- آسان- 
ظاهر سازي  كردن

6- در توضيــح كالم به كار 
مي رود- بازتاب- يازده

7- نيكو- زنده بــه آب- از 
فروع دين اسالم

8- مرگ- نوعــي كارد نوك 
تيز- احترام و اعتبار اجتماعي

9- نقدكننــده- خدمتكار 
زن- حكمت ارسطو

10- عددي مفرد- ديگ سنگي- 
پسنديدن در فضاي مجازي

11- ازهم پاشيده- رسوم- 
بادمجانش آفت ندارد

12- پيشــوندي معــادل 
ميليــون- ســخن، گفتار- 

چشمه اي در بهشت
13- ورزشي با توپ بيضي- 
شــيريني لوله اي- حروف 
اختصاري نيــروي انتظامي 

كشورمان
14- شاه پيشــدادي- نام 

اسب امام حسين)ع(

15- تاريــك- يــك نــوع 
شناساگر اسيد و باز- قطعه 

كوچكي از زمين زراعي
  

عمودي:
1- لقب پادشــاهان چين 
و تركســتان بود- جنبش 
مقاومت اسالمي فلسطين- 

بازسازي
2- ســبكي ادبي و هنري 
كــه تكيه بــر عواطــف از 
ويژگي هــاي آن اســت- 

عمومي
3- پوشــاك- افسار- شاعر 
بزرگ هند و سراينده ماه نو 

و مرغان آواره
4- خداشناس- همسرگزيدن- 

كودك
5- بخيل- قاره ما- شيريني 

تبريز
6- نام هــا- پركــردن فاصله 
بين آجر هاي يك ساختمان- 

برهنه
7- خروس عربي- اهل ري- 

پنجمين  ماه سرياني
8- نوعي شيريني شكالتي- 
از گياهان تك لپه اي- آخرين 

شاه پيشدادي
9- از واجبات نماز- بي كس- 

رنگ
10- چيــز- موجــود زنده 

ذره بينــي و موجــب بيمــاري- 
آسياب دستي

11- پرهيزكردن- آب گوارا- تكرار 
حرفي

12- پــول قديمــي- شــادماني- 
دستگاه اندازه گيري چگالي مايعات

13- تن پوش زمستاني- سبز تيره- 
مؤسسه پولي

14- فيلمي ساخته مجيد مجيدي- 
شهري در استان گيالن

15- شريك- آمارگيري- بانمك بودن

همدقمهذبركمرك
وياردمرزااحما
ارددنواحيرضر
كزانقاتاانربد
شاهسيربلغااك

ينامبناديميش
اشترابيصنهاگن
ليبتاووليكزاب
هروالكشتفادها

اكبلكسانامهم
مزسونوقافوشم
نيگرگرفيكناتك
اودوجراثننزا
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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4004
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

681254379
945637812
237189564
412378956
578946231
396512487
164825793
753491628
829763145

متوسط

3     4    
4  1   5 3   
 9   8    2
   3    6 4
  7    1   
8 1    9    
1    7   3  
  8 5   7  9
   2     6647329815

318654279
295871463
971243586
456187932
823596741
532768194
769412358
184935627

ساده

متوسط

386724951
421695378
795183642
952317864
647852193
813469527
164978235
238546719
579231486

سخت

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

ساده

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

كادر فني تيم ملي تغيير مي كند؛ اين خبري است كه از 
فدراسيون بسكتبال به بيرون درز كرده است. حتي گفته 
مي شود كه جايگزين مهران شاهين طبع يك مربي ايراني 
اســت؛ مصطفي هاشــمي. نتايج تيم ملي در بازي هاي 
المپيك قابل پيش بيني بود؛ 3شكست در بازي با آمريكا، 
فرانسه و چك، اما عملكردي كه تيم در چند ماه گذشته 
داشته، چه در المپيك و چه در پنجره هاي كاپ آسيا قابل 
دفاع نيست. داليل مختلفي براي ضعف تيم مطرح است؛ 
مديريت ضعيف فدراسيون، پا به سن گذاشتن ستاره هاي 
تيم ملي و... اما مهم ترين نقد به كادر فني است، به مهران 
شاهين طبع، سرمربي تيم. باخت به سوريه و بازي ضعيف 
مقابل عربستان در پنجره هاي انتخابي كاپ آسيا را كمتر 
كسي فراموش كرده اســت. در بازي هاي دوستانه قبل 
المپيك، حتي مدافعان شاهين طبع هم از شكست هايي 
با اختالف 30تا40 امتياز شاكي بودند. مسئله منتقدان، 
فقط نتايج نيســت؛ آنها از نظر فني عملكرد تيم را تأييد 
نمي كنند و معتقدند در اين 4ســالي كه شــاهين طبع 
ســرمربي بوده، كيفيت تيم با افت شديدي روبه رو شده 
است. به نظر مي رسد دليل اصلي اين افت، حضور همزمان 
شاهين طبع در تيم ملي و تيم باشــگاهي  است. در اين 
چند سال بارها ايراد گرفته شده كه چرا فدراسيون اجازه 
مي دهد سرمربي تيم ملي در ليگ هم تيم داشته باشد؟ 
محمد جمشــيدي، بازيكن تيم ملي بعــد از باز ي هاي 
المپيك هم مدعي شد شــاهين طبع از روز اولي كه به 
تيم ملي آمد، بيشتر دغدغه تيم باشگاهي اش را داشت و 
اين مسئله در انتخاب بازيكنان و بازي دادن به آنها تأثير 
داشت. در توكيو خيلي به جمشــيدي بازي نرسيد و او 
گفت چون حاضر نشده به تيم باشگاهي سرمربي برود، 

شاهين طبع از او كمتر بازي گرفته است.
در كنار اين مســائل، اصرار به حضور بازيكنان دورگه اي 
كه كيفيت بااليي ندارنــد، درگيري هاي فيزيكي كه در 

اردوهاي تيم ملي بين بازيكنــان در گرفت، پايين بودن 
روحيه تيم و... حجــم انتقادات از ســرمربي را باال برد. 
بعد از بازي هاي ضعيف در المپيك و قبل از اين بازي ها 
و حرف هاي جنجالي جمشــيدي، ســؤال خيلي ها اين 
بود كه چرا فدراسيون نســبت به اين اتفاقات واكنشي 
نشان نمي دهد؟ حاال گفته مي شود واكنش فدراسيون، 
بركناري شاهين طبع است، اما آيا فدراسيون جايگزيني 
براي او دارد؟ انتظار اين است كه اين بار فدراسيون تيم را 
به مربي درجه يك خارجي بسپارد، اما گفته مي شود خزانه 
نيمه خالي فدراســيون اين اجازه را نمي دهد كه مربي 
خارجي روي نيمكت تيم بنشــيند و مصطفي هاشمي، 

گزينه اصلي براي سرمربيگري تيم ملي است.
با تعويق يكساله كاپ آسيا، تيم ملي تا آذرماه بازي ندارد، 
اما در اين 4ماه تيم به مربي تمام وقت نياز خواهد داشت 
تا براي پنجره هاي جام جهاني آماده شود. اواسط مهرماه 
ليگ آغاز مي شود. اگر انتخاب فدراسيون، هاشمي يا هر 
مربي ايراني ديگري باشد، اين مربيان درگير ليگ هستند. 
حاال اين سؤال پيش مي آيد مربي كه قرارداد باشگاهي 
دارد، حاضر مي شود تمام وقت در اختيار تيم ملي باشد 
و آيا باشــگاه به جدايــي او رضايت مي دهــد؟ يا اينكه 
فدراسيون رويه 4سال گذشته را در پيش مي گيرد و مربي 
همزمان در تيم ملي و باشــگاهي فعاليت مي كند؟ تيم 
ملي ديگر صمد نيكخواه بهرامي را ندارد. حامد حدادي 
هم با اينكه در المپيك ستاره تيم بود، اما گفته است كه 
توان بازي كردن در همه بازي هــا را ندارد. در بازي هاي 
دوســتانه كه بدون حامد برگزار شــد، تيم ضعيف ترين 
نمايش را داشــت. بســكتبال نگراِن نداشتن جايگزين 
براي حامد و بقيه ستاره هاست، نگران پشتوانه هايي كه 
ساخته نشده اند. جامعه بسكتبال منتظر است فدراسيون 
به همه اين سؤاالت جواب بدهد، ولي تا ديروز كه خبري 

از پاسخگويي نبود.

 گفته مي شود فدراسيون به دنبال جايگزين براي شاهين طبع است، اما با توجه 
به وضعيت مالي، مربي جديد هم ايراني و احتماال مصطفي هاشمي است

 بسكتبال دوباره
با مربي ايراني 

تغيير جرأت مي خواهد

المپيك تمام  شــده است و 
همه كشورها براي المپيك ديدگاه

بعدي برنامه ريزي مي كنند. 
در تيم ملي بســكتبال ايران هم بعضي از 
بازيكنــان اعالم بازنشســتگي كرده اند، 
بعضي  ها هم به المپيك بعدي نمي رسند و اين 
نشان مي دهد ما هم به تغييرات نياز داريم؛ 
چه در كادر فني و چه در سطح بازيكنان. تيم 
ما بيش از هر چيزي به جوانگرايي نياز دارد 
و نگاه به اين جوانگرايي بايد پروسه اي باشد، 
نه پروژه اي. صمد نيكخواه بهرامي از تيم ملي 
خداحافظــي كرد، توقع ما اين اســت كه 
بازيكني در حد صمــد با تجربه به تيم  ملي 
اضافه شود. مگر از روز اولي كه صمد به تيم 
ملي آمد همين صمد امروز بود؟ به او ميدان 
و فرصت داده شد تا صمد با تجربه شود. ما 
نگران رفتن حامد حدادي از تيم ملي هستيم 
و مي گوييم حامد جايگزين ندارد. روزي كه 
حامد جايگزين محسن صادق زاده مي شد، 
همين حرف را در مورد صادق زاده مي زديم. 
قبول دارم مــا به نيازســنجي خوب، به 
برنامه هــاي هدفمنــد و فراهــم كردن 
زيرساخت ها نياز داريم، بايد پشتوانه سازي 
انجام بدهيم، اما جوانان مستعد هم داريم و 
نبايد نگران باشيم. ممكن است پيدا كردن 
جايگزين براي حامد با شــرايط فيزيكي او 
زمان بر باشد، اما 11بازيكن ديگر جايگزين 
دارند، فقط ما جسارت و جرأت مي خواهيم 
تا تيم پوست اندازي كند. درباره تغيير در 
كادر فني هم بايد فدراسيون تصميم بگيرد. 
مهران شاهين طبع نزديك به 4سال سرمربي 
تيم ملي بوده و فدراســيون زمان مناسبي 
براي ارزيابي عملكرد او داشــته است. اين 
ارزيابي بايد منطقي انجام شود نه احساسي. 
اگر نتيجه ارزيابي اين شــد كه كادر فني 
نيروي جديد مي خواهد بايد جايگزين شود 
و اگر نياز به تقويت دارد، بايد تقويت شود. 
قياس مع الفارقي است، اما در رأس كادر فني 
تيم صربســتان هم كه هميشه در سطح 
جهاني مدعي اســت، تغييراتــي ايجاد 
مي شــود، نبايد از تغيير بترسيم. مهم اين 
است كه ببينيم تيم به چه چيزي نيازي دارد. 
در اين بررسي ها در كنار مسائل فني، ارتباط 

كادر فني با بازيكنان را هم درنظر بگيريم.

محمدرضا اسالمي 
كارشناس بسكتبال 
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  كساني كه پيامك دارند با افراد بي نوبت در يك صف واكسن 
مي زنند

چه فرقي هست بين كســاني كه برایشــان پيامك فراخوان تزریق 
واكسن ارسال مي شود و كساني كه ثبت نام نكرده و برایشان پيامكي 
ارسال نشده است؟ چون زمان مراجعه همه باهم دریك صف معطل 

مي مانيم.
حبيب از مشهد

   بيمارستان شفاي پرديس طرف قرارداد بيمه ها نيست
آیا در شهري مانند شــهر تازه پردیس كه اغلب اقشار كم درآمد در 
مسكن هاي مهر ساكن شده اند نباید بيمارستاني باشد كه با بيمه ها و 
به خصوص بيمه تامين اجتماعي طرف قرارداد باشد. تنها بيمارستان 
این شهر به نام شفا طرف قرارداد بيمه نيست و همه هزینه ها به صورت 
آزاد محاســبه مي شــود و اگر بيمار بدحالتان را بخواهيد به تهران 
برسانيد باید 800هزار تومان پول آمبوالنس بدهيد. هزینه بستري 
بسيار گران است و برخورد پرسنل نيز طلبكارانه و غيرمحترمانه است. 
حتي كادر درمان قراردادي آنجا هنوز واكسينه نشده اند. آیا مسئولي 

هست كه جلوي ادامه این روند را بگيرد.
شهروند ساكن پرديس

   برنامه هاي صدا و سيما انرژي محور و شاد باشند
در شرایطي كه تنها دلمشغولي بسياري از مردم رنجور و خانه نشين 
به دليل كرونا و بيماري تلویزیون است توقع مي رود صدا و سيما در ایام 
غيراز دهه محرم و مناسبت هاي مذهبي برنامه هاي شاد پخش كند 

شاید رغبت به دیدن برنامه های تلویزیونی افزایش یابد.
كريمي از شاهرود

   مركز تزريق واكسن نيروي دريايي رشت جمعه بسته بود
این همه اعالم مي كنند تزریق واكسن شبانه روزي و بدون تعطيلي 
صحت ندارد زیرا روز جمعه 28روز بعد از زدن دوز اول واكسن براي 
تزریق دوز دوم به مركز نيروي دریایي رشــت رفتم كه بسته بود. آیا 
نباید چنين تعطيلي اعالم شــود و اصال چرا باید تعطيل باشــد در 
شرایطي كه تزریق واكسن و جلوگيري از شــيوع كرونا اولویت اول 

مسئوالن و مردم است.
محمدرضا خانقاهي از رشت

  پيمانكار پل مكانيزه ظفر جلوي گزارش خرابي به شهرداري 
را مي گيرد

دریك اقدام خيلي خوب شهرداري تهران در كنار هر پل عابر پياده اي 
كه برقي اســت، تابلویي نصب كرده كه عابران خرابــي پله برقي را 
گزارش بدهند و اغلب وقتي گزارش مي دهيــم مي گویند پيمانكار 
باید مشــكل را رفع كند و ظاهرا پيمانكارپله برقي تقاطع مدرس با 
ظفر با مخدوش كردن شماره تلفن خيال خود را از تعميرات راحت 

كرده است.
حميد مهجور از تهران 

   تعطيالت يعني بستن همه راه ها
وقتي به بهانه كنترل شيوع كرونا تعطيالت اعالم مي كنند یعني اینكه 
هر نوع سفري ممنوع باشد چه با خودروي شخصي چه با اتوبوس و 
قطار و پرواز، نه اینكه با پرداخت جریمه اجازه تردد داده شــود. این 
بيشتر كاسبي است تا كنترل شــيوع كرونا. براي 4 جواني كه قصد 
سفر دارند جریمه یك ميليون توماني بازدارنده نيست بلكه جریمه 

و توقيف ماشين به مدت یك ماه مي تواند بازدارنده و كارساز باشد.
حسيني از زنجان

   چه كسي مسئول ساماندهي متكديان چهارراه هاست
چرا هيچ ارگاني متكدیان و شيشــه پاك كن هاي سر چهارراه ها را 
جمع آوري نمي كند؛ درحالي كه هر روز برتعداد آنها افزوده مي شود. 
این افراد كه سال هاست شغلشان این اســت و به صورت باندي كار 
مي كنند درصورتي كه اجازه ندهيد خودروي شــما را پاك كنند با 
ضربه زدن به خودرو تالفي كرده و ده ها ناســزا در حضور زن و فرزند 
نثارتان مي كنند. اجازه هم نمي دهند كه نيازمندي واقعي در بين شان 
كار كند و همگي ساماندهي شده باندهاي كودكان كار هستند كه اگر 

اینگونه بود جا داشت كمكي به آنها بكنيم.
راننده از وليعصر

   ساماندهي وضعيت كارگران در دستور كار باشد
از دولت انتظار داریم ساماندهي وضعيت اشتغال و معيشت كارگران 
به صورت ضربتي در دستور كار باشد زیرا ادامه این روند به افزایش فقر، 
 اعتياد، افسردگي، طالق و... دامن مي زند. سرنوشت ميليون ها كارگر 

مستاصل، وابسته به تصميم دولتمردان جدید است.
شهباز از كرج 

ستاد اشياي پيدا شده مترو در ايســتگاه امام خميني )ره( 
مستقر است

روابط عمومي شركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران و حومه 
پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان اشــياي گمشــده در مترو دیگر 
پيدا نمي شوند، در ستون با مردم روز 9مردادماه پاسخ داده است: 
ضمن تشكر از مســافر گرامي، درخصوص پيام مندرج در روزنامه 
همشهري مبني بر عدم دریافت پاسخ مناسب ارباب رجوع به سؤال 
درخصوص اشياي پيدا شــده از طرف مأمورین و پرسنل مترو، به 
اطالع مي رساند ستاد اشياي پيدا شده شركت بهره برداري راه آهن 
شهري تهران و حومه در ایستگاه امام خميني )ره( مستقر بوده و 2 
نفر از پرسنل این شركت در آن ستاد مسئوليت تحویل گيري اشياء، 
اسناد و مدارك و سایر موارد پيدا شده در ایستگاه ها و اماكن مترو را 
از پرسنل مدیریت انتظامات در محل ستاد برعهده دارند و مسافران 
محتــرم مي توانند به آنــان مراجعه كنند. این افــراد ضمن ثبت 
اطالعات اقالم یادشده در سامانه اشياي پيدا شده نسبت به ارسال 
ليست اقالمي كه صاحبان آنها تا پایان هر ماه براي تحویل مراجعه 
ننمایند، جهت درج در سایت شركت و آگهي در جراید كثيراالنتشار 
اقدام مي نمایند. الزم به توضيح است عالوه بر موارد فوق، پرسنل 
مذكور موظف به پاســخگویي به تماس هاي تلفني شهروندان و یا 
مراجعين حضوري به آن ستاد درخصوص اشياء پيدا شده هستند 

و برابر نظارت هاي مستمر، همكاري الزم با ارباب رجوع را دارند.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

اعترافاتقاتلحواسپرت

پسر نوجوان، فرشته نجات 
بيماران نيازمند شد

 نوجوان افغان كه براي پيدا كردن 
كار از خانــه بيرون رفتــه بود در داخلي

جریان تصادفي دلخراش به شدت 
مصدوم و دچار مرگ مغزي شد و خانواده اش در 
اقدامي انســاني اعضــاي بدن او را بــه بيماران 

نيازمند افغان اهدا كردند.
به گزارش همشــهري، این نوجوان 14ساله كه 
مهدي هزاره نام داشت و از مهاجران افغان بود، 
همراه خانواده اش در منطقه مهــدي آباد قزل 
حصار در استان البرز زندگي مي كرد. او از 3سال 
قبل كه پدرش سكته كرد و فوت شد مرد خانواده 
شده بود و چشم اميد مادر و خواهرش به او بود. 
مادر، مغازه ميوه فروشي كوچكي را كه داشتند 
اداره مي كرد و او با سن كمي كه داشت از همان 
موقع كمك مادر مي كرد. بــا وجود این، مهدي 
دوست داشت خودش كار مستقلي داشته باشد و 
گوشه اي از مخارج خانواده را گردن بگيرد و كمك 
حال مادر باشد. با اینكه عموي مهدي چندبار از 
او خواســته بود كه در كارگاهش مشغول به كار 
شود، اما او زیر بار نمي رفت و مي گفت مي خواهم 
كار مستقلي داشته باشم و دســتم توي جيب 

خودم باشد.
روز 23مردادماه امسال پســر نوجوان كه پيش 

از این كمتر از خانه دور شــده بود از خانه شــان 
خارج شــد تا به مغازه ميوه فروشي كه به او قول 
كار داده بود، برود. ميوه فروشي آن طرف آزادراه 
كرج- قزوین بود. او با اشتياق زیاد خودش را به 
آنجا رساند. قرار بود مهدي در آنجا در جابه جایي 
هندوانه كمك كند. او به شكل آزمایشي كارش 
را شرو ع كرد، اما هنوز زمان زیادي نگذشته بود 
كه صاحب ميوه فروشي عذر او را خواست. مهدي 
جثه كوچكي داشت و هنوز بنيه اش آنقدري نبود 
كه بتواند كار ســنگين جابه جایي هندوانه ها را 

مثل یك كارگر انجام دهد.
پسر نوجوان كه ساعتي قبل با شوق زیاد به خاطر 
شاغل شدن خودش را به ميوه فروشي رسانده بود 
دمق و سرخورده به سوي خانه به راه افتاد. او برای 
اینكه سر كار برود همه تالشش را كرده بود، اما 
باز هم به بن بست خورده بود. مهدي همينطور 
كه قدم زنان به ســوي خانه حركــت مي كرد به 
آزادراه كرج- قزوین رســيد. عرض جاده را كه 
عبور مي كرد، كمي بعد به خانه مي رســيد. در 
فكر و خياالتش غرق شــده بود كه ناگهان یك 
پژو206 از راه رسيد و به شدت با او برخورد كرد. 
در یك چشم به هم زدن آرامش آنجا به هم خورد. 
راننده هــاي دیگر به زحمت خودروهایشــان را 

متوقف كردند و راه بند آمد. مهدي بيهوش روي 
زمين افتاده و دچار خونریزي شــده بود. در این 
شرایط بود كه امدادگران اورژانس از راه رسيدند 

و او به بيمارستاني در كرج منتقل شد.
مهدي شرایط خوبي نداشت و حالش هر لحظه 
بدتر مي شد. پزشكان اعالم كردند ضربه شدیدي 
به سرش وارد شده است و هوشياري پایيني دارد. 
با اینكه آنها همه تالش خود را براي نجات پسر 
نوجوان انجام دادند، اما ســرانجام بعد از 2روز او 
دچار مرگ مغزي شــد. مادر و خواهر مهدي از 
دست دادن او را باور نداشــتند. آنها 3سال قبل 
ناباورانه پدر خانــواده را از دســت داده بودند و 
حاال رفتن مهدي زندگي را براي شــان تلخ تر از 
گذشته مي كرد. در این شرایط بود كه مسئوالن 

بيمارستان شروع به رایزني با عموي مهدي براي 
اهداي اعضاي بدن او بــه بيماران نيازمند افغان 
كه در ایران ســكونت داشــتند، كردند. وی كه 
در این شرایط ســخت تالش مي كرد جاي برادر 
مرحومش را پر كند وقتي با مادر مهدي صحبت 
كرد او بالفاصله راضي شد. نجفعلي هزاره، عموي 
مهــدي در این باره به همشــهري مي گوید: كار 
راحتي نبود، اما مادر مهدي رضایت نامه را امضا 
كرد و قرار شد هر كدام از اعضاي بدن برادرزاده ام 
كه به درد بيماران نيازمند مي خورد جداسازي و 
به آنها پيوند زده شــود. با اینكه از دست دادن او 
براي مان تلخ و ناگوار است، اما همين كه او باعث 
نجات چندین بيمار نيازمند شده خوشحاليم. ما 

راضي هستيم به رضاي خدا.

به گفته زمانــي، عالوه بــر این باید 
تزریق دوز سوم یا بوستر براي كادر 
درمان هــم در اولویت قرار گيرد تا سيســتم ایمني آنها 
تقویت شــود. باید واكســن هایي با كيفيت باالتر براي 
این گروه درنظر گرفته شــود. پدرام طالبيان، متخصص 
جراحي عمومي بــه نكته دیگــري اشــاره مي كند. او 
مي گوید:»آسيب هاي كرونا را نباید تنها در كادر درماني 
پرتالش بخش هاي كرونا دید، دیگر متخصصان پزشكي 
هم با آسيب و مشكالت جدي مواجه شده اند. مراجعه به 
مطب ها و بيمارستان ها كم شده و این مسئله را حتي در 
جراحي هاي ارتوپدي كه اورژانسي و نيمه اورژانسي است، 
مي توان مشاهد كرد. آن هم درحالي كه هيچ حمایتي از 
این افراد نشــده و حتي تخفيف مالياتي برایشان درنظر 

گرفته نشده است.«

كادر درمان؛ دروازه بان سالمت
آخرین آمار از جان باختن نيروهاي ســالمت مربوط به 
اسفند سال گذشته است. براساس اعالم بنياد شهيد، از 
277پرونده اي كه از شهداي مدافع سالمت كه براي آنها 
فرستاده شده بود، 144مورد تأیيد شد. معاون حقوقي و 
امور مجلس بنياد شهيد و امور ایثارگران خرداد ماه امسال 
هم گفته بود كه تاكنون 170شــهيد مدافع سالمت زیر 
پوشش بنياد شــهيد قرار گرفتند و بررسي پرونده سایر 

شهدا هم در دست اقدام است.
عباس آقــازاده، رئيــس مجمع عمومي ســازمان نظام 
پزشــكي كه خود مبتال به كروناســت، تأســف بارترین 

اتفاق كرونا را مرگ و ابتــالي كادر درمان مي داند؛» ما 
پيش از واكسيناسيون، پزشكان و پرستاران زیادي را از 
دست دادیم و در دیگر بخش هاي درماني و بهداشتي هم 
دوستان زیادي ما را ترك كردند. امروز آمار مرگ روزانه 
نزدیك به 700نفر رسيده اســت و تمام این اتفاقات رنج 
جامعه پزشــكي از مشــكالت مدیریتي با پاندمي كرونا 
را چند برابر كرده اســت.« به گفتــه او، طرح هاي نظام 
سالمت هيچ وقت به سرانجام نرسيده و در اپيدمي كرونا 
ما تنها شــاهد اقدامات روزمره اي بودیــم كه با آزمون و 
خطا همراه شــد و جان افراد زیادي را گرفت. آقازاده به 
عملكرد كادر درمان در دوران كرونا نمره قبولي مي دهد 
و مي گوید:»كادر درمان مــا در خط مقدم مقابله با كرونا 
مثل بازیكناني بودند كه به دليل تصميمات اشــتباه در 
پســت غيرتخصصي جا گرفتند امــا 90دقيقه از دروازه 
سالمتي دفاع كردند و در پایان به جاي عرق از بدن شان 
خون چكيد. كادر درمان با وجود فشاري كه در این ماه ها 
متحمل شد، حداقل جلوي مردم سربلند است كه از جان 
و سالمت خود و خانواده هایشــان مایه گذاشت تا جان 

هموطنان مان را نجات دهد.« 

 اضطراب مضاعف كادر درمان با مرگ بيماران 
خسرو صادق نيت، رئيس بيمارستان امام خميني )ره( هم 
معتقد است كه كرونا متفاوت از سایر بيماري هایي است 
كه تاكنون در جهان شایع شده؛ چرا كه به دليل ماهيت 
بيماري، جان كادر درمان به خطر افتاده اســت؛»كمتر 
بيماري ای داریم كه پزشك به دليل فعاليت هاي درماني 
احتمال ابتال و مرگ داشــته باشــد و در این مدت عمال 
كادر درمان ازجمله پزشــكان از جان خودشــان براي 

حفظ سالمت مردم گذشتند. تاكنون بخش قابل توجهي 
از كادر درمان مبتال شــده اند و برخي بدحــال و تعداد 
قابل توجهي هم جانشــان را از دست داده اند. این مسئله 
هنوز هم ادامه دارد و پزشكان و كادر درمان همچنان در 
معرض خطر ابتال و مرگ قرار دارند.« به گفته صادق نيت، 
مسئله دیگري كه موجب شد شرایط روحي و رواني كادر 
درمان شكننده تر شــود، جدایي از خانواده و عزیزانشان 
به دليل فعاليــت در محيط هاي بيمارســتاني بود؛» ما 
شاهد بودیم بســياري از این افراد بيشتر از نگراني براي 
خودشــان نگران خانواده هایشــان بودند و برخي از آنها 
با مرگ پدر، مادر یا همسرشــان هم مواجه شدند. درد 
این فقدان ها هميشــه با آنهــا خواهد بود و این فشــار 
روحي همچنان وجود دارد. عالوه بر این رنجي كه كادر 
درمان از مرگ بيمــاران تحمل مي كند، ســختي ها را 
مضاعف كرده است؛ بيماراني كه شاید در یك روز وضعيت 
عمومي خوبي داشته باشــند اما در كوتاه مدت وضعيت 
جسمي شان وخيم مي شود و از دست مي روند. بشخصه 
شاهد ســاعت ها گریه و ناراحتي آنها از چنين وضعيتي 
بودم و عالوه بر آن ضجه هــاي نزدیكان بيمار كه دائم در 
حياط بيمارستان بي تابي مي كنند هم تأثير گذار است.« 
صادق نيت معتقد اســت كه كادر پزشكي كشور، یكي از 
بهترین ها در دنياست؛»بســياري از پزشكان ما به دليل 
نامهرباني هایي كه با آنها شده، كشــور را ترك كردند و 
با استقبال كشورهاي دیگر مواجه شدند. تنها در همين 
پاندمي كرونا خيلي از توانایي هاي تيم پزشــكي ما براي 
مسئوالن و مردم شناخته شده تر شد و بسياري از دانش 
 یافته هاي علمي پزشــكان ما در كل دنيا مورد استفاده 
قرار گرفت. در این مدت بهترین اتفاق براي مسئوالن ما 
رخ داد و نسبت به توانایي  كادر درمان ما آگاه تر شدند.« 

جنايت به خاطر يك جفت كتاني 
دعواي نوجوان 17ساله با دوستش بر سر یك جفت كتاني به قيمت از 

دست رفتن جانش تمام شــد. به  گزارش همشهري، وقوع این جنایت جنايي
بعدازظهر دوشنبه گذشته به  قاضي حبيب اهلل صادقي بازپرس جنایي 
پایتخت اعالم شد. به گفته شــاهدان عامل جنایت پسري 19ساله بود كه با نوجوان 

17ساله بر سر یك جفت كتاني درگير شده و با چاقو به او ضربه زده و گریخته بود.
دستور بازداشت عامل جنایت صادر شد اما او پس از قتل، وسایلش را جمع و خانه شان 

را ترك كرده بود كه تحقيقات براي دستگيري وي ادامه دارد.

خانم مشــاور كه به دليل بي احتياطي هنگام رانندگي با فردي 
تصادف و او را مصدوم كرده بود، از سوي دادگاه به تحمل یك ماه 
حبس محكوم شــد، اما قاضي به جاي زندان مجازات جالبي را 

براي او درنظر گرفت.

به گزارش همشــهري، چندي پيش و به دنبــال تصادف یك 
خودروي ســواري با عابري پياده در شهرستان علي آباد كتول 
در استان گلستان، عابر پياده مصدوم شد. این در حالي بود كه 
كارشناســان پليس راهور، بي احتياطي و تخلف خانم راننده را 

علت وقوع این تصادف اعالم كردند.
  فرد مصدوم به بيمارســتان منتقل و تحت درمان قرار گرفت.
پرونده  تصادف هم به دادسرا فرستاده شــد. متهم با توجه به 
تخلف رانندگي كه مرتكب و باعث مصدوميت فردي شده بود، 
باید از لحاظ جنبه عمومي جرم محاكمه مي شــد. دادگاه پس 
از رســيدگي به پرونده، این خانم جوان را از جنبه خصوصي به 

پرداخت دیه و از لحاظ جنبه عمومي به یك ماه تحمل حبس 
محكوم كرد.

رئيس كل دادگستري استان گلستان گفت: متهم سابقه كيفري 
نداشــته و مجازات او از نوع مجازات كوتاه مدت بود. با توجه به 
قانون مجازات اســالمي، قاضي پرونده این فرد را كه در زمينه 
امور آموزشي و مشاوره شاغل است به جاي زندان به ارائه مشاوره 

مكلف كرد.
حيدر آســيابي، ادامه داد: براســاس رأي قاضي، این فرد باید 
50ساعت در امور خانواده به زوج هاي جوان كه در آستانه ازدواج 

هستند مشاوره رایگان ارائه دهد.

وي گفت: قاضي در رأي خود براي این فرد نوشته است این 
رأي از نظر انساني پســندیده تر و از نظر قضایي قابل دفاع تر 

است.
به گفته رئيس كل دادگستري گلستان، این رأي با نظارت اداره 
بهزیستي شهرســتان و واحد اجراي احكام علي آبادكتول اجرا 

مي شود.
آسيابي افزود: قضات اســتان گلستان از ابتداي سال تاكنون 
نزدیــك بــه 1800رأي جایگزین حبس صــادر كرده اند و 
مجازات هاي جایگزین حبس براي كساني كه جرایم سبك 

مرتكب مي شوند و سابقه دار نيستند، صادر مي شود.

مشاورهبهزوجها؛
مجازاترانندهمتخلف

   اعتراف به قتل 
متهم به قتل جواني است كه مي گويد از كودكي 
به آلمان مهاجرت كرده بود اما چند ماه قبل به 
خاطر سرقت در آنجا دستگير و ديپورت شده و 
به ايران برگشته بود. او با دستور قاضي مصطفي 
واحدي بازپرس شعبه يازدهم دادسراي جنايي 
تهران در اختيار مامــوران اداره دهم پليس 
آگاهي تهران قرار داشت. اما هر روز كه تحت 
بازجويي قرار مي گرفت خــودش را بيگناه 
مي دانست و مدعي بود كه قاتل نيست.  حتي 
وقتي تيم جنايي، فيلم لحظه جنايت را براي 
او نمايش دادند متهم خــودش را به ديوانگي 
مي زد و مي گفت قاتل نيســت.  با اين وجود 
وي ديروز اسرار جنايت را فاش كرد و گفت به 
شدت پشيمان است. متهم در بازجويي ها گفت: 
چند وقتي مي شد كه وسايل يكي از دوستان 
مشترك من و مقتول نزد من بود. مي خواستم 
هرچه زودتر آنها را به دست صاحبش كه هاشم 
نام داشت برسانم. روز حادثه هرچه به موبايل 
هاشــم زنگ زدم جواب نداد بــراي همين با 
مقتول تماس گرفتم و از او خواســتم سر قرار 

بيايد تا وسايل را به او تحويل دهم و وي آنها را 
به هاشم برساند. 

متهم ادامه داد: وقتي سر قرار رفتم يك دفعه 
يادم افتاد كه وسايل هاشم همراهم نيست. به 
مقتول گفتم بايد به خانه بروم و آنها را بياورم. 
راستش دچار اختالل حواس شــده بودم و 
اصال حالم خوب نبــود و به خاطر حواس پرتي 
يادم رفته بود كه وســايل را با خودم ببرم. اما 
مقتول عصباني شد و فكر كرد من او را سركار 
گذاشته ام. به همين دليل با لحن تندي با من 
حرف زد و ناســزا گفت و من كه در يك لحظه 
كنترلم را از دســت داده بودم، با چاقويي كه 
همراهم بود ضربه اي بــه او زدم. بعد از اينكه 
مقتول خون آلود روي زمين افتاد ترسيدم و 
فرار كردم اما مردم دستگيرم كردند. در اين 
چند روز هم مي ترسيدم به قتل اعتراف كنم 
چون از قصاص وحشت داشتم اما حاال به شدت 

پشيمانم و عذاب وجدان دارم. 
با اعترافات متهم، براي او قرار قانوني صادر شد 

و تحقيقات از وي همچنان ادامه دارد.

ايستاده در ميانه بال

ادامه از 
صفحه 12

كالهبرداري ميلياردي 
بازرس قالبی

زني كه با معرفي خود به عنوان بازرس وزارت 
بهداشــت اقدام به كالهبــرداري از چندین 
داروخانه كرده بود، دســتگير شد. به گزارش 
همشهري، صبح روز شــنبه متصدي یكي از 
داروخانه ها در جنوب تهران با مركز فوریت هاي 
پليسي110 تماس گرفت و گفت زني با مراجعه 
به این داروخانه خود را بازرس وزارت بهداشت 
معرفي كرده، اما به جاي بازرسي از داروخانه 
درخواســت وجه نقد كرده است. آنطور كه او 
مي گفت به نظر مي رســيد زن جوان بازرس 

قالبي و هدفش اخاذي باشد.
دقایقي بعد و در شــرایطي كه زن جوان هنوز 
در داروخانه حضور داشــت مأموران كالنتري 
ابوذر به آنجا اعزام شــدند و به بررسي مدارك 
شناسایي وي پرداختند. بررسي ها نشان مي داد 
همه مدارك زن جوان كه ادعا مي كرد بازرس 
وزارت بهداشت بوده جعلي است و او به دروغ 
خودش را بازرس معرفي كرده اســت. در این 
شرایط بود وي بازداشت و به كالنتري منتقل 
شد. وقتي زن جوان تحت بازجویي قرار گرفت 
درحالي كه همه شواهد و مدارك را عليه خود 
مي دید اعتراف كرد كه تاكنون با همين شيوه 

از 3داروخانه كالهبرداري كرده است.
بنابر اعالم مركز اطالع رساني پليس پيشگيري 
تهران بزرگ، شــواهد به دســت آمده نشان 
مي دهد كــه متهــم از 3داروخانــه بيش از 
10ميليارد ریال كالهبرداري كرده اســت و 

تحقيقات در این باره همچنان ادامه دارد.

متهم به قتلي كه پس از دستگيري به طرز 
عجيبي جنایت را انكار مي كرد سرانجام داخلي

اعتراف كــرد كه به خاطــر حواس پرتي 
دست به قتل دوستش زده است. 

به گزارش همشهری، این جنایت شامگاه  پانزدهم مرداد 
ماه در جنوب تهران رخ داد. مقتول جوانی 21 ساله بود 
كه بر اثر اصابت ضربه چاقو جانش را از دست داده بود و 
عامل جنایت كسي جز دوست او نبود. متهم به قتل بعد از 
جنایت چاقو را همانجا رها كرده و گریخته بود اما فرارش 
خيلي طول نكشــيده و كمی آن طرف تر توسط مردم 

دستگير شده بود.
تيم جنایي كه با دریافت گزارش این حادثه راهي محل 
جنایت شــده بود در بازبيني دوربين هاي مدار بســته، 
تصاویر لحظه حادثه را به دست آورد. تصاویر نشان مي داد 

كه قاتل و مقتول چنــد لحظه با یكدیگر صحبت كردند 
و ناگهان قاتل چاقویي از جيبش بيرون كشــيده و با آن 

ضربه اي به گردن مقتول زده است. 
او سپس متواري شد اما مردمي كه شاهد این درگيري 
بودند موفق شــدند او را با لباس هاي خون آلود دستگير 
كنند.  به رغم وجود همه این شــواهد، قاتل اما به طرز 

عجيبي قتل را انكار مي كرد. 
در این شرایط ماموران به تحقيقات خود ادامه دادند تا 
اینكه یكي از دوستان مقتول جزئيات بيشتري از ماجراي 
درگيري مرگبار را فاش كرد. وي گفت: من و دوســتم 
)مقتول( در خانه ســرگرم بازي با پلي استيشن بودیم 
كه سجاد )متهم به قتل( به او زنگ زد. سجاد از دوستان 
مقتول بود و با او در خيابان قرار گذاشت. او مي خواست 
وسایل متعلق به یكي از دوستان مشتركشان را به مقتول 

بدهد تا او این وسایل را به دست صاحبش برساند. 
وي ادامــه داد: من و مقتول براي دیدن ســجاد از خانه 
خارج شدیم و به نزدیكي خيابان قيام كه محل قرار آنها 
بود رفتيم. قاتل آنجا بود و  دوستم نزد وي رفت و من كه 
گرسنه بودم، براي خرید غذا وارد یك ساندویچي شدم. 
یك دقيقه هم طول نكشيد كه ناگهان صداي درگيري 
شنيدم و وقتي از ســاندویچي خارج شدم دیدم دوستم 

چاقو خورده و سجاد در حال فرار است.
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نوايموريكونهباحضورتورناتوره
مستند »انيو« در هفتاد وهشتمين دوره جشنواره ونيز به 

نمایش در مي آید 

فيلم مســتند »انيو« به كارگرداني چوزپه تورناتــوره در بخش 
غيررقابتي هفتاد و هشتمين دوره جشنواره بين المللي فيلم ونيز به 
نمایش درخواهد آمد. چوزپه تورناتوره كارگردان فيلم انيو، ساخت 
فيلم به یاد ماندني و نوستالژیك »سينما پارادیزو« را نيز با موسيقي 
انيــو موریكونه در كارنامه خــود دارد. وونگ كارواي، فيلمســاز 

برجسته هنگ كنگي نيز یكي از تهيه كنندگان این مستند است. 
تورناتوره كه سابقه همكاري با موریكونه در ساخت 13فيلم خود را 
دارد، در انيو تصویري كامل از زندگي و فعاليت هاي انيو موریكونه، 
آهنگساز مشــهور و مطرح و تأثير گذار ایتاليایي و برنده 2 جایزه 
 اسكار و از پركارترین آهنگسازان ســينماي جهان ارائه مي دهد. 
انيو موریكونه در طول ســال هاي حضور خود در ســينما براي 

500فيلم موسيقي متن ساخته بود. 
در این مستند داســتان »مائسترو« )اســتاد، لقبي كه در ایتاليا 
به آهنگسازان برجسته و رهبران اركســترهاي موسيقي اطالق 
مي شــود(، از طریق گفت وگوي طوالني موریكونه بــا تورناتوره 
و گفته هاي هنرمنــدان و كارگرداناني نظير برنــاردو برتولوچي، 
گوليانومونتالدو ، ماركو بلوكيو، داریو ارخنتــو، برادران تاویاني، 
كارلو وردونه، بري لوینسون، رولند جوفه، اليور استون، كوئنتين 
تارانتينو، بروس اسپرینگستين، نيكوال پيوواني، هانس زیمر و پت 
مسني، روایت شده است. عالوه بر این، براي ارائه روایتي مستند تر 
از زندگي موریكونه از موسيقي هاي ساخته وي براي فيلم هاي برتر 

و فيلم هاي آرشيوي نيز در ساخت فيلم انيو استفاده شده است. 
در این مســتند همچنين تالش شــده تا از زوایــاي دیگري به 
جنبه هاي ناشــناخته تر زندگي موریكونه پرداخته شود. از حمله 
عالقه ویژه وي به بازي شطرنج و برخي ریشه هاي درك و احساس 
دروني وي از موســيقي، ازجملــه چگونگي اینكــه زوزه گرگ 
الهام بخش موریكونه در ســاخت آهنگ فيلم »خوب، بد، زشت« 

شد. 
تورناتوره درباره مستند انيو و ارتباط و همكاري دوستانه  با وي در 
پروژه هاي مختلف سينمایي مي گوید: به مدت 30سال از نزدیك 
با انيو موریكونه كار كردم. تقریبا همه فيلم هاي خود را با همكاري 
وي ساختم، البته بماند كه در ساخت تعدادي مستند و آگهي هاي 
تلویزیوني و تعــدادي پروژه دیگر هم قصد همــكاري با یكدیگر 
را داشتيم كه در این زمينه موفق نشــدیم. در طول این 30 سال 
دوستي ما محكم تر شــد و نظراتمان به یكدیگر نزدیك شده بود. 
فيلم پس از فيلم هرچه جلوتر مي رفتيم شناخت من از شخصيت 
وي به عنوان یك مرد و یك هنرمند بيشتر و عميق تر مي شد. در 
گذشته هميشه به این مسئله فكر مي كردم كه چه نوع مستندي از 
زندگي وي خواهم ساخت و امروز رویایم درباره ساخت مستندي 

درباره زندگي انيو موریكونه به واقعيت پيوسته است. 
او مي افزاید: با ساخت این مستند مي خواستم زندگي موریكونه را 
براي تمامي مخاطبان عالقه مند به موســيقي وي در سراسر دنيا 
به تصویر بكشم. هدف من این نبود كه صرفا از زبان خود موریكونه 
داستان زندگي و ارتباط جادویي اش با موســيقي را شرح دهم، 
بلكه درصدد بودم با جســت و جو در آرشيوها به مخزن غني اي از 
گفت وگوهایي درباره همكاري هاي قبلــي موریكونه با مهم ترین 
فيلمســازان دوران زندگي اش، دســت پيدا كنــم و از آنها براي 

غنا بخشيدن به این مستند استفاده كنم. 
تورناتوره در ادامه توضيح مي دهد: مــن انيو را به مانند یك رمان 
»صوتي - تصویري« ســاختاربندي كردم؛ رماني كه بر فيلم هاي 
كوتاهي از آثار ســينمایي بزرگي كه موریكونه موسيقي متنشان 
را ساخت و تصاویر و كنســرت هاي مهم دوران زندگي وي، تكيه 
دارد. در واقع این مستند را ساختم كه به تماشاگران دوران زندگي 
و فعاليــت هنري منحصر به فــرد یكي از دوست داشــتني ترین 

موسيقي دان هاي قرن بيستم را معرفي كنم. 

دراهميت7دههفعاليتهنرمندانهموريكونه
موریكونه، آهنگســاز نامدار ایتاليایي، در طول نزدیك به 7دهه 
فعاليت حرفه اي براي نزدیك به 500اثر ســينمایي، موســيقي 
ســاخت. آهنگ هاي بســياري از او زبانزد خاص و عام هستند. 
او از معدود آهنگســازان قرن بيستم است كه شــهرتي فراتر از 
مرزهاي ســينما و آهنگســازي حرفه اي دارد و بسياري از مردم 
جهان موســيقي هاي او را شــنيده اند و به خاطــر دارند كه یكي 
از مشهورترین شــان موســيقي فيلم خوب، بد، زشت است كه 
به صورت تم جاودانه اي درآمده كه چند نسل آن را تكرار كرده اند. 
انيو موریكونه، فعاليت حرفه اي خود را با ســاخت موسيقي براي 
فيلم هاي وسترن ایتاليایي كه به وسترن اسپاگتي مشهورند آغاز 
كرد، اما خيلي زود پله هاي شهرت و ترقي را طي كرد و به هاليوود 
رفت و آوازه اي جهاني یافت. بخش مهمي از تاریخ موسيقي فيلم 
در سينماي ایتاليا و ســينماي جهان با نام او پيوند خورده است. 
خوب، بد، زشت، »روزي، روزگاري در آمریكا«، »ماموریت«، »نبرد 
الجزیره«، »به خاطر یك مشت دالر« و »سينما پارادیزو« ازجمله 
مطرح ترین فيلم هایي اند كه موریكونه برایشان آهنگ ساخته است. 
انيو موریكونه به خاطر یك عمر فعاليت هنري و مشاركت درخشان 
و چندوجهي در عرصه موســيقي فيلم، جایزه اســكار افتخاري 
دریافت كرد و در ســال 2016نيز به خاطر موسيقي فيلم »هشت 
نفرت انگيز« جایزه اسكار در رشته بهترین موسيقي فيلم را دریافت 
كرد. او همچنين 6دوره نامزد دریافت جایزه اسكار بوده است. او 
تاكنون 3جایزه گرمي، 3گلدن گلوب و 6جایزه بفتا را از آن خود 
كرده است. 2جایزه فيلم اروپا، یك جایزه افتخاري شير طالیي ونيز 
هم ازجمله جوایزي است كه در طول فعاليت هنري موریكونه به 

وي در مراسم مختلف سينمایي اهدا شده است.

در خيل درگذشــتگان روزهای تعطيل هفته گذشته نام لطف اهلل 
یارمحمدی نيز به چشم می خورد؛ كسی كه خبر درگذشت او در 
ازدحام خبرها و انبوه درگذشــتگان گم شد و كمتر به چشم آمد. 
لطف اهلل یارمحمدی خلوت گزیده ای بود كه عمری دور از هياهو به 
كار علمی مشغول بود و پژوهش ها، مقاله ها و كتاب های بسياری در 

حوزه زبان شناسی و گفتمان شناسی به سرانجام رساند. 
لطف اهلل یارمحمدی در سال1312 در فراهان به دنيا آمد. مدرك 
كارشناسی خود را در رشته زبان انگليســی از دانش سرای عالی 
گرفت و برای ادامه تحصيل به آمریكا رفت و زبان و ادبيات انگليسی 
را تا مقطع كارشناسی ارشد در دانشگاه ایندیانا ادامه داد اما برای 
مقطع دكتری رشته زبان شناسی را انتخاب كرد و موفق به كسب 
مدرك دكتری زبان شناســی از دانشگاه ایندیانا شــد. او پس از 
بازگشت به ایران استاد دانشگاه شيراز شد و سال ها به تدریس در 

آنجا پرداخت و دانشجویان بسياری از درس های او بهره بردند. 
زبان شناســی نظری و به تبع آن گفتمان شناســی، حوزه اصلی 
پژوهش های لطف اهلل یارمحمدی بود. او برای شــناخت گفتمان 
به هر جا كه الزم بود سرك می كشــيد و تالش می كرد آنچه را در 
دانشگاه آموخته است، بر نمونه های بومی كه متناسب با فرهنگ 
ایرانی -اسالمی است، تطبيق كند و نمونه هایی به دست دهد كه 
درك موضوعات گوناگون گفتمان شناسی را برای مخاطبان راحت 
كند.  سادگی اصلی ترین ویژگی پژوهش ها و كتاب های یارمحمدی 
است. او كتاب های خود را به ســاده ترین شكل ممكن می نوشت 
به گونه ای كه فهم آنها برای عموم عالقه مندان و كســانی كه قصد 
یادگيری زبان شناسی و گفتمان شناســی را از این كتاب ها دارند، 
دشوار نباشــد. پرهيز از پيچيدگی های نظری و كوشش برای به 
دست دادن تعریف های ساده و تحليلی و تبيين های ساده از مفاهيم 

و اصطالحات نظری از ویژگی های همه كتاب ها و مقاله های او است. 
فصل بندی های كوتاه و مختصر نيز همواره به كمك می آمد و سبب 

سادگی بيشتر و درك راحت تر نوشته های او می شد. 
لطف اهلل یارمحمدی به رغم سن و سال بسيار و كسوتی كه در عرصه 
گفتمان شناسی داشت بسيار به دیدگاه های تازه توجه می كرد و 
می كوشيد از پژوهش های تازه،  حتی آنها كه پژوهشگران نسل های 
بعد انجام داده اند در آثار خود اســتفاده كنــد؛ كاری كه معموالً 
استادان پيشكسوت كمتر انجام می دهند و گمان می كنند از قدر 
و منزلت و اعتبار اثر آنها می كاهد اما یارمحمدی ابایی از استناد به 
كارهای پژوهشگران جوان نداشت كه نه تنها از فروتنی او بلكه از 

اشراف او به پژوهش های سال های اخير حكایت می كرد.  
»زبــان در عرصه هــای ذهــن و جامعــه«، »درآمــدی بــه 
گفتمان شناسی«، »گفتمان شناسی رایج و انتقادی«،»ارتباطات 
از منظر گفتمان شناســی انتقادی«، »تجزیه و تحليل مقابله ای 
گفتمان شــناختی«، »بررسی مقابله ای ســاخت جمله فارسی و 
انگليسی«، »پژوهشی در صوت شناسی فارسی جدید«، »16مقاله 
در زبان شناســی كاربردی و ترجمه« از جمله كتاب های لطف اهلل 
یارمحمدی است. مقاله های او در مجله هایی چون »نشر دانش«، 
»نامه فرهنگ«، »رشــد آموزش زبان و ادب فارسی« و مجله های 

علمی- پژوهشی دانشگاهی منتشر شده است. 
لطف اهلل یارمحمدی، عضو گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم ایران 
بود، هرچند به نظر می رسد شایسته تر این بود كه عضو فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی باشــد، چه تأمالت او در حوزه زبان شناسی و 
گفتمان و دستور زبان فارسی به او این شایستگی را می داد كه در 
كنار استادبزرگان زبان و ادب فارسی بنشيند و درباره آینده زبان 
فارسی رهنمودهایی بدهد كه به كار سياســتگذاران آینده زبان 
فارسی بياید. نوشته های او ازجمله درباره جایگاه كرسی های زبان 
فارسی در دانشگاه های دنيا، اگرچه سال های زیادی از آن گذشته 

است، هنوز هم می تواند چراغ راه باشد.  

بازي رایانه اي »مختار« كه در حال توليد 
اســت، پس از دهــه اول محرم منتشــر 

مي شود.
به گزارش همشهري، مســئول سازمان 
فضاي مجازي بســيج، با اعالم ســاخت 
ســه گانه بازي رایانه اي »ســفير عشق« 

گفت: بازي فصل قيام، دومين نســخه از 
سه گانه »سفير عشق« محسوب مي شود 
كه روایتگر قيام مختار ثقفي از سلول هاي 
ابن زیاد تا سفر به مكه و آغاز قيام و پيروزي 

آن است.
مســلم بن عقيل توضيــح داد: این اثر در 

سبك اكشــن سوم شــخص شمشيري 
توليد شــده و داراي 12مرحله و بيش از 

6ساعت گيم پلي است. 
فصل قيام بــا محوریــت كاراكتر مختار 
ثقفي داراي 45دقيقه روایت ســينمایي 
است و نسبت به بازي »سفير عشق؛ روز 

واقعه« كه نخستين محصول این تریلوژي 
به شمار مي رود پيشرفت هاي قابل توجهي 

داشته است. 
موسيقي در سبك اكشــن شمشيرزني 
یكي از عناصر حياتي اســت، با توجه به 
فضاي پویا و ســه بعدي كه موقعيت هاي 

متفاوتي براي بازیكن ایجاد مي كند، جهت 
القاي ریتم، تغيير موقعيت و برانگيختن 
احساسات متنوع در مخاطب، موسيقي 
یكــي از اصلي تریــن عناصر محســوب 

مي شود.
به گفته وي در بــازي مختار فصل قيام از 

استادان دوبله كشور با هنرمندي منوچهر 
والي زاده در نقش مهران و ميثم نيكنام در 
نقش مختار و با مدیریت حســام صادقي 
نيكو استفاده شــده و تا پس از دهه اول 
محرم رونمایي از بازي و انتشار دیجيتال 

آن انجام می شود.

بازيرايانهايمختاردرراهاست

»87متر«  و آنتن گمشده
كيانوش عياري: »فكر مي كنم بعد از اربعين »87متر« را پخش كنند

کيانوشعياريدرچندســالاخيــردراکران
فيلمهايســينمايي،کمترينشانسراداشتهو
دارد.2فيلم»خانهپــدري«و»کاناپه«عياريدر
حاليبهاتمامرســيدکهاوليحاشيههايزيادي
راازسال۸۹تاکنوندراکرانداشتودرنهايت
بااکرانبسيارمحدود،آنهمدريكيا2سانس
جشنوارهايبهپايانرسيد.فيلمدوماينفيلمساز
همبهدليلاســتفادهبازيگرانزنازکالهگيس
اجازهاکــراننگرفت.اودرسريالســازينيزبا
مشكالتيروبهروشدهاست.آخرينساختهاش
برايتلويزيون»روزگارقريب«بودکهيكسريال
پرطرفداربهشمارميآيد.ساخت»روزگارقريب«
درآنسالهابســيارطوالنيشدوتوليدايناثر

تلويزيونينزديكبه۶سالزمانبرد.
عياريبعداز۱۳سالبا»۸7متر«قرارشدبازهم
بهتلويزيونبازگردد؛ســاختاينسريالهمبا
توجهبهوضعيتشيوعکرونا۳سالطولکشيد
ودرنهايتآمادهپخششد.قراربوداينسريال
هفتهدوممردادرويآنتنشــبكهيكبروداما
پخشتيزرهايسريال»افرا«خبرازتعويقپخش

اينسريالداد.
عياريدربارهعدمپخشسريال»۸7متر«اظهار

بياطالعيميکمد.اوبههمشهريميگويد:»من
هموقتيتبليغپخشسريال»افرا«راديدممتوجه
عدمپخش»۸7متر«شدم.کسيصحبتيبامن
نكردهاستامافكرميکنمباتوجهبه4۶قسمت
اينسريال؛»۸7متر«بعدازاربعينپخششود.«
ويدرپاسخبهاينســؤالکهآياسريالموضوع
طنزداشتهکهپخشنشده؛يادآورميشود:»قصه
سريالکامالجدياســتامانميدانمچراپخش
نشدهاست.«قراربوداينسريالباپايانفصلدوم
»دودکش«رويآنتنشبكهيكبرود.امابهنظر
شــبكهيكترجيحدادهدراياممحرم»افرا«را
نمايشدهد.بااينحالاينشبكهاعالمکردهبود

کهسريالعياريمشكليبرايپخشندارد.

5شهريور؛افراميآيد
ســريال»افرا«يكدراماجتماعي-خانوادگي
بهکارگردانيبهرنگتوفيقــيوتهيهکنندگي
مشــتركمجيدموالييومحمدکامبيزدارابياز
پنجمشهريورماهراهيآنتنشبكهيكمیشود.
توفيقيکهدرچندسالاخيرفعالبوده،»افرا«را
درشهرهايتهران،الهيجانورشتفيلمبرداري
کردهاست.مهديسلطاني،روزبهحصاري،مينا
وحيد،پيامدهكردي،فريبــامتخصص،پژمان
بازغيواسماعيلمحرابيازبازيگرانشناختهشده

اينسريالهستند.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

 چند سطر در سوگ لطف اهلل یارمحمدی، زبان شناس 
و گفتمان شناس خلوت گزیده ای كه در سكوت و فراموشی درگذشت

گفتمان شناسی برای همه عمر
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كيوسك

رسانه هاي جهاني با گذشت 
یك هفته از سقوط كابل، گزارش

همچنــان با حيــرت به 
تحوالت افغانســتان مي نگرند؛ كشوري 
كه آینده سياســي، اقتصادي، امنيتي و 
حتي اجتماعي آن زیر ســایه حكومت 
طالبان بــه عالمت ســؤال بزرگي براي 
جهان بدل شده اســت. در این ميان اما 
نگاه برخي از رسانه ها بر پيشينه طالبان 
متمركز شده  اســت؛ گروهي كه به رغم 
20ســال جنگ گســترده بــا ائتالفي 
قدرتمنــد از ارتش هاي غربــي، نه تنها 
پيروز شــده بلكه به مراتــب قوي تر از 
گذشته شــده اســت. بدون شك عبور 
طالبان از 2دهه جنگ و محاصره، بدون 
تكيه به منابع مالي و اقتصادي قابل توجه 
ممكن نبوده است. از ســوي دیگر این 
گروه، هرگز از حمایت پایدار و مســتمر 
خارجي نيز برخوردار نبوده است. حال 
این سؤال مطرح  مي شود كه منبع اصلي 
درآمدهاي چنين گروهي كه موفق شده 
عالوه بــر مقاومت عليه اشــغالگران، به 
سادگي بر تمام افغانســتان هم سيطره 

یابد چيست؟ 

منابع چهارگانه
استخراج غيرقانوني معادن 

و فروش منابع ملي: براساس 1
اطالعاتي كه در قالب یك گزارش از سوي 
ناتو منتشر شده، یكي از مهم ترین منابع 
درآمد گروه طالبان طي سال هاي اخير، 
استخراج غيرقانوني معادن افغانستان در 
مناطق تحت سيطره خود و فروش منابع 
كشف شده در بازارهاي سياه بوده است. 
این راهكار به طور گســترده طي 2سال 
اخير و مشــخصا پس از مرگ مال عمر، 
رهبر پيشــين طالبان به منابع درآمدي 
این گروه اضافه شده است. گزارش ناتو 
مدعي است فروش منابع معدني، اموال 
طالبان در ســال2021 را 600ميليون 
دالر افزایش داده اســت. پيــش از این 
درآمدهاي معدني این گروه از 35ميليون 
دالر در سال2016 به 460ميليون دالر 
در سال2020 رســيده بود. مهم ترین 
ثروت هاي معدني استخراج شده توسط 
طالبــان، ســنگ هاي گران قيمــت، 

زغال سنگ و نمك بوده است.
دريافت ماليــات و عوارض: 

طالبان طــي تمام ســال هاي 2
گذشــته از مردم افغانستان و همچنين 
سایر شــهرونداني كه وارد مناطق تحت 
سيطره این گروه در افغانستان مي شدند 
مبالغي را تحت عنوان ماليات و یا عوارض 
عبور و مــرور دریافت كرده اســت. این 
مبالغ براي تجار، بــه ازاي تامين امنيت 
اموال آنان بسيار قابل توجه بوده است. 
در عين حال باید توجه داشت بسياري از 

شبكه هاي تجاري غيرقانوني از مناطق 
تحت ســيطره طالبان به عنوان حياط 
خلوتي امــن و دور از چشــم نهادهاي 
نظارتــي بين المللي اســتفاده و به طور 
طبيعي در ازاي آن مبالغي را به این گروه 
پرداخت مي كردند. نقش پاكســتان در 
همكاري و تقویت شبكه تجاري طالبان 
پر رنگ ارزیابي مي شود. ناتو درآمدهاي 
طالبــان از دریافت ماليــات و عوارض 
تجاري را مجموعا بيش از 400ميليون 

دالر در سال عنوان كرده است.
زمين و امالك: گــروه طالبان 

پس از سيطره نظامي بر مناطق 3
مختلف، براساس احكام دیني بخشي از 
زمين ها و امالك آن منطقه را به تصرف 
خود در مي آورد. این اموال عمدتا متعلق 
به شخصيت ها، نيروها و یا نهادهایي است 
كه به طور علني با طالبان وارد جنگ شده 
و یا از فشــارها عليه این گــروه حمایت  
كرده اند. درهرحال مجموعه این امالك و 
زمين ها طي ســال هاي گذشته یكي از 
منابــع اصلي بــراي درآمدزایي طالبان 
بوده انــد؛ از قراردادهــاي فروشــي و 
اســتيجاري گرفتــه تا انــواع مختلف 
ســرمایه گذاري ها و... ناتو مجموعه این 
درآمدها براي طالبان را ســاالنه بيش از 

80ميليون دالر مي داند.
تجــارت مواد مخــدر: در 

ســال هاي گذشته بســياري از 4
رســانه هاي جهاني و منطقه اي مدعي 
بوده انــد تجــارت مواد مخــدر یكي از 
مهم ترین منابع كســب درآمــد گروه 
طالبان اســت. این در حالي اســت كه 
ســخنگوي گــروه طالبــان در یكي از 
نخســتين اظهارنظرهاي خــود پس از 
سقوط كابل گفته است با برپایي امارت 
اسالمي، تجارت مواد مخدر از افغانستان 
متوقف خواهد شد. به نوشــته روزنامه 

العربي الجدیــد، مهم تریــن مواد مخدر 
توليدي در افغانستان، تریاك و هروئين 
است كه در والیت هلمند در جنوب این 
كشور توليد مي شود. گزارش ناتو در جمع  
بندي نهایــي خود، ســرمایه طالبان را 
یك ميليارد و600ميليــون دالر عنوان 
مي كند. پيش از این سازمان ملل اموال 
طالبــان در ســال2020 را یك ميليارد 

و500ميليون دالر تخمين زده بود.

ســناريوهاي پيــش روي اقتصاد 
افغانستان

تمام آنچه گذشت مربوط به توانایي هاي 
مالي یك گروه نظامي بود؛ توانایي هایي 
كه طالبان بــا تكيه به آنها موفق شــد 
سرانجام به آرزوي حكومت بر افغانستان 
دســت یابد، اما اینها لزومــا به معناي 
توانایي طالبان در اداره اقتصاد یك كشور 
نيست؛ كشوري كه از قضا حتي پيش از 
روي كار آمدن طالبان نيز با بحران هاي 
مالي شدیدي دست و پنجه نرم مي  كرد. 
تمام اینها در حالي اســت كــه وزارت 
خزانه داري آمریكا در نخســتين اقدام 
پس از سقوط كابل، تمامي منابع ارزي 
افغانستان در بانك هاي خارجي را به طور 
موقت مسدود كرده اســت. به گزارش 
خبرگــزاري رویترز، این اموال شــامل 
منابــع ارزي)دالر و یــورو( و همچنين 
طالست كه ارزش آنها بيش از 9ميليارد 
دالر تخمين زده مي شود. از سوي دیگر 
بانك هاي داخلي افغانســتان نيز پس از 
تحوالت اخير تعطيل بوده و حتي حقوق 
كارمندان دولت را هم پرداخت نكرده اند. 
بنابراین روشن نيست طالبان در مرحله 
اول، چگونه باید منابع الزم براي تامين 
مایحتــاج مصرفي مردم افغانســتان را 
بدون دسترسي به منابع ارزي این كشور 
تهيه كند.  حاكمان جدید افغانســتان، 

باید برنامه اي هم براي بازپرداخت بدهي 
1.5ميلياردي این كشــور به مؤسسات 
خارجــي، ازجمله صنــدوق بين المللي 
پول داشــته باشــند. در عين حال باید 
توجه داشت بسياري از كمك هاي ساالنه 
كشــورهاي خارجي به افغانستان، نظير 
آمریكا ممكن است در سایه قدرت گيري 
طالبان كاهش یابد یا حتي به طور كلي 
متوقف شود. این كمك ها طي یك دهه 
گذشته، ساالنه بين 4الي6ميليارد دالر 

بوده است.
روزنامــه العربــي الجدید با اشــاره به 
سناریوهاي پيش روي اقتصاد افغانستان 
پس از تحوالت اخير مي نویسد: طالبان 
مي توانــد در مراحل اوليه، بــا تكيه به 
منابع مالي سرشاري كه خارج از دولت 
به دست آورده دســت كم براي چند ماه 
شرایط را تحت كنترل داشته باشد؛ آن 
هم درحالي كه تمركــز اصلي این گروه 
در مرحله فعلي، تحكيم سيطره نظامي 
خود بر تمام خاك افغانســتان و حذف 
رقبا و دشمنان باقي مانده است. اما بدون 
شك، امكان تداوم حكومت، تامين منابع 
الزم براي خریدهاي خارجي، پرداخت 
حقوق كارمندان، هزینه هاي نظامي و... 
با تكيه به این منابع مالي محدود وجود 
ندارد. بنابراین پيش بيني مي شود طالبان 
درصورت عدم آزادسازي منابع افغانستان 
و قطــع كمك هاي خارجــي، راهي جز 
افزایش ماليات هــاي عمومي و مصادره 
اموال ثروتمندان در این كشــور نداشته 
باشــد؛ امري كه به نوبه خود مي تواند به 
بي ثباتي و آشــوب داخلي در این كشور 

دامن بزند.
از ســوي دیگر اما نمي توان به سادگي 
از رقباي شــرقي آمریكا و نقش آنها در 
آینده افغانســتان چشم پوشيد. روزنامه 
فایننشال تایمز در این زمينه مي نویسد: 
چين و روســيه به عنوان 2قدرتي كه از 
هرگونه بي ثباتي در آسياي ميانه متضرر 
مي شوند با نگراني تحوالت افغانستان را 
دنبال می كنند و بدون شــك برنامه اي 
جامع بــراي تعامل بــا طالبــان مهار 
این گروه در دســتور كار خــود دارند. 
فایننشال تایمز پيش بيني كرده یكي از 
ابزارهاي روسيه و مخصوصا چين براي 
كنترل شــرایط در افغانســتان، اعطاي 
كمك هاي مالــي به طالبــان و یا حتي 
سرمایه گذاري در حوزه هاي مختلف این 
كشور، نظير معادن است. در این زمينه 
باید توجه داشــت ارزش ذخایر معدني 
افغانســتان بيش از 3هزار ميليارد دالر 
ارزیابي مي شود؛ منابعي كه اكنون به طور 
كلي تحت ســيطره طالبان قرار دارند. 
براساس آخرین گزارش سازمان ملل در 
سال2020، نزدیك به 50درصد از مردم 
افغانســتان زیر خط فقر قرار دارند؛ باید 
منتظر ماند و دید شرایط اقتصادي این 
كشــور در دوران طالبان به چه ترتيب 

خواهد بود.

گروه طالبان طي سال هاي گذشته از طریق استخراج معادن و فروش مواد مخدر، درآمد هنگفتي داشته است
امپراتوري مالي طالبان؛ از معدن تا مواد مخدر

توني بلر، نخست وزير اسبق انگليس، در 
نخستين واكنش به خروج نيروهاي خارجي 
از افغانســتان، ضمن انتقاد از عملكرد جو 
بايــدن، ايــن تصميــم را »خطرناك و 
غيرضروري« خوانده است. به نوشته ساندي 
تلگراف، بلر ضمن اعتراف به اشتباهاتي كه 
در گذشــته در مورد جنگ افغانستان رخ 
داده، تأكيد كرد كــه تصميم براي خروج، 
اشتباهي پس از اشتباه ديگر است. نيروهاي 
انگليسی در دوره نخســت وزير توني بلر 
همراه با نيروهــاي آمريكايي عازم جنگ 
افغانستان شدند. بلر از بايدن خواست تا 
همه افغان هايي كه طي سال هاي گذشته با 
غربي ها همكاري داشته اند را از افغانستان 

خارج كند.

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه ساندي تلگراف ]انگليس[

 نفت ايران رو در روي
تحريم لبنان

بلر عليه بايدن

روزنامه االخبار در گزارش نخست خود به 
ماجراي خريد نفت و مازوت ايراني، توسط 
حزب اهلل لبنان پرداخته است. به نوشته اين 
روزنامه، درحالي كه آمريكا و متحدانش اميد 
داشتند تا با تداوم فشارهاي خارجي و ادامه 
ناكارآمدي داخلي، شرايط لبنان وخيم تر 
شود و به سمت فروپاشي حركت كند، خبر 
خريد نفت ايران توسط حزب اهلل، معادالت 
جديدي را بر صحنه سياسي اين كشور حاكم 
كرده است. سيدحســن نصراهلل، دبيركل 
حزب اهلل، در سخنراني تلويزيوني خود به 
مناسبت روز عاشورا، ضمن اعالم اين خبر 
از ورود محموله هاي ديگر در آينده خبر داد.

ادامه اعتراضات فرانسوي ها عليه سياست هاي كرونايي دولت 
هزاران نفر از مردم فرانسه در اعتراض به 

صــدور گذرنامــه ســالمت، بــراي اروپا
دریافت كننــدگان واكســن كرونــا 

درخيابان هاي پاریس تظاهرات كردند.
طبق اعالم مقامات پليس در فرانســه، دســت كم 

170هزار نفر در این راهپيمایي شركت كرده بودند. 
این ششمين هفته اي اســت كه مردم در اعتراض به 
سياست هاي دولت فرانسه در زمينه مدیریت كرونا 
راهپيمایي مي كنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، 
هفته گذشته حدود 200هزار نفر در این اعتراضات 

شــركت كرده بودند. معترضــان معتقدند، اعطاي 
پاسپورت واكســن كه امكان تردد آزادانه افراد را در 
اماكن سرپوشــيده فراهم مي كند، باعث تبعيض در 
جامعه مي شــود. اعتراضات اخير بــا هدایت حزب 
ميهن پرســتان برگزار شده اســت. گروه هاي چپ 
موســوم به جليقه زرد ها نيز در ایــن راهپيمایي ها 

حضور دارند. 

سر كار آمدن طالبان در افغانستان، 
هزاران افغان را به فكر خروج از اين آسيا

كشور انداخته و احتماال دنيا دوباره با 
موجی از پناهجويان افغان مواجه خواهد شد. با وجود 
ژست انسان دوستانه اي كه بسياري از سياستمداران 
در قبال وقايع اخير افغانستان گرفته اند، كشورهای 

كمی در نهايت ميزبان اين پناهجويان خواهند بود. 
هنوز پای اين پناهجويان به اروپا نرسيده، صدراعظم 
اتريش صراحتا گفته كه كشورش نمی خواهد از حتی 
يک پناهجوی افغان استقبال كند. به گزارش رويترز، 
سباستين كورتز گفته اســت: »من صراحتا با قبول 
داوطلبانه پناهجويان مخالفم و اين اتفاق در دوران 

صدارت من نخواهد افتاد.«
اتريش، دومين ميزبان بــزرگ پناهجويان افغان در 
اروپاســت و همين حاال 40هزار پناهجوی افغان در 
اين كشور زندگی می كنند. آلمان، با 148هزار نفر، 

بزرگ ترين ميزبان پناهجويان افغان در اروپاست. 
كورتز، قطعا تنها رهبر اروپايی نيســت كه از موج 
جديد ورود پناهجويان به اين كشور نگران است، اما 
فعال تنها كسی بوده كه با صدای بلند اين نگرانی را 
فرياد زده و صراحتا با قبول مهاجران جديد مخالفت 
كرده است. كشورهای اروپايی همچنان درگير موج 
پناهجويانی هستند كه در سال2015 در اوج جنگ 
سوريه از اين كشــور و ديگر كشورهای خاورميانه 
روانه اين قاره شدند.  كشــورهای اروپايی تصميم 
گرفته اند اجازه ندهند بحران سال2015 تكرار شود 
و مقامات اتحاديه اروپا و كشــورهای عضو، برخی 
راهكارها از جمله تالش برای نگه داشتن پناهجويان 
افغان در منطقه را در دســتور كار قرار داده اند. به 
گزارش آسوشــيتدپرس، يكي از مقام هاي اروپايي 
در همين رابطه پيشنهاد كرده است كه پناهگاه هايی 
برای پناهجويان افغان در كشــورهای همسايه اين 
كشور احداث شود تا جلوی حركت آنها به سمت اروپا 
گرفته شود. با توجه به اينكه اين بار كشورهايی مانند 
فرانســه و حتی آلمان هم نگران سيل پناهجويان 
هســتند، ايده حفظ افغان ها در منطقه با استقبال 
زيادی در سراسر قاره مواجه است.  با اين حال، موج 
انتقال افغان ها ســريع تر از تصميم گيری نهايی در 
بروكسل شروع شده است و همين حاال افغان های 
زيادی كه عموما ســابقه همكاری با ارتش آمريكا و 
ناتو و همينطور كشورهای غربي را داشته اند از كابل 
خارج شــده اند و پروازها برای تخليه آنها همچنان 

ادامه دارد. 
سازمان ملل هم در گزارشي اعالم كرده كه نزديک به 
300هزار افغان در اثر درگيري هاي اخير در داخل خاك 
افغانستان آواره شده اند. انتظار می رود بعد از عادی 
شدن شرايط ، تعداد زيادی از اين افراد به فكر خروج 
از افغانستان باشند. اما فعال تنها كسانی می توانند 
از فرودگاه كابل بيرون بروند كه با كشورهای غربی 

ارتباط داشته باشند. 
به گــزارش گاردين، تاكنون 12هــزار نفر از طريق 
فرودگاه كابل به كشورهای ديگر منتقل شده  اند كه 
بيشتر آنها پناهجويان افغان بودند. مابقی، شهروندان 
خارجی، كارمندان دولت هــای خارجی و همينطور 
آژانس های امدادی بوده انــد. برخی افراد هم كه به 

خاطر ماهيت شغلشان احتماال با خطر برخورد طالبان 
مواجه بوده اند در ميان تخليه شــدگان هستند. از 
جمله آنها می توان به روزنامه نگاران و فعاالن حقوق 

بشر اشاره كرد. 
7هزار نفر توسط پروازهای باری و نظامی آمريكا به 
پايگاه های اين كشــور و چند شهر ديگر در منطقه 
منتقل شــده اند. انگليس 1200نفر را بيرون برده و 
آلمان 1700نفر را. رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور 
تركيه هم گفته كه كشورش 500نفر را تخليه كرده 
است. اســتراليا، كانادا، جمهوری چک، دانمارك، 
لهستان و سوئيس ديگر كشورهايی هستند كه در 

مسئله تخليه مردم از افغانستان فعاليت داشته اند. 
پروازها از كابل عمدتا به مقصد تاشــكند پايتخت 
ازبكســتان، دوحه در قطر و اسالم آباد در پاكستان 
بوده اند. قرار اســت پناهجويان در اين شهرها، از 
طريق پروازهای عادی به كشورهای مقصد فرستاده 
شوند. امارات هم گفته است به صورت موقت ميزبان 
چند هزار پناهجوی افغان خواهد بود تا تكليف كشور 
مقصد آنها مشخص شــود. عالوه بر اينها، آمريكا و 
اســپانيا توافق كرده اند تا بخشی از پناهجويان هم 
به صورت موقت در 2 پايگاه نظامی در اين كشور در 

جنوب اسپانيا مستقر شوند. 
برخی افغان هــا، يعنی بيشــتر غيرنظاميانی كه با 
هيأت هــای آمريكايی يا بين المللــی در كابل كار 
كرده اند، به صورت موقت در آلبانی، كوزوو و مقدونيه 
شمالی مستقر خواهند شد تا پروسه صدور ويزای آنها 
انجام شود. اين سه كشور بالكان، اولين كشورهای 
اروپايی هستند كه با آمريكا توافق كرده اند به عنوان 
پايگاه انتقالی پناهجويان فعاليت كنند. قرار است 
كشــورهای كلمبيا و اوگاندا هم چنين نقشی را در 

آينده داشته باشند. 
با اين حال، مقصد اصلی پناهجويان، كشورهای ديگر 
هســتند. تا حاال، دولت آمريكا وعده داده است كه 
10هزار پناهجو را از افغانســتان قبول كند. استراليا 
همين حاال برنامه ای برای قبول 3هزار پناهجوی افغان 
دارد. تاجيكســتان ماه پيش گفته بود كه برای پناه 
دادن به 100 هزار نفر از مردم كشور همسايه اش آماده 
است.  در اروپا، جايی كه نگرانی از سيل پناهجويان 
موج می زند، تنها كشــورهای اندكی اعالم كرده اند 
كه پناهجويان جديد قبول خواهند كرد. آنگال مركل، 
صدراعظم آلمان به همكارانش در حزب گفته كه اين 
كشــور بايد 100هزار نفر از افراد در معرض خطر در 
افغانستان را قبول كند، اما در عين حال تاكيد كرده 
است كه بيشتر پناهجويان افغان، بايد در كشورهای 
همسايه در همان منطقه مستقر شوند. انگليس گفته 
است كه در سال های پيش رو، 20هزار پناهجوی افغان 
را قبول خواهد كرد و البته تمركزش بيشتر روی قبول 
زنان، كودكان و اقليت های مذهبی خواهد بود. كانادا 
هم وعده داده است همين تعداد پناهجو را قبول كند. 
مشكل بزرگ اما در تركيه اســت؛ جايی كه رجب 
طيب اردوغان، رئيس جمهــور آن در روزهای اخير 
فعاليت هايــش را در همين زمينه زيــاد كرده و از 
اروپايی ها خواســته به وعده هايشان برای كمک به 
پناهجويان در كشورهای مبدأ و منطقه عمل كنند. 

تركيه در حال ساخت ديوار در مرز ايران است. 

پناهجویان افغان کجای جهان آرام خواهند گرفت؟

سياوش فالح پور
روزنامه نگار
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جانورشناس ها روي هر  فرضيه اي شك و شبهه مهدیاگلمحمدی
داشته باشند، روي اثبات يك فرضيه متفق القول اند. اين 
فرضيه كه طبيعت براي هر موجود زنده اي كه زياد از حد 
تكثير يا بهتر بگوييم متراكم شده باشد، برنامه  كاهش 
جمعيت دارد. جمعيت ملخ ها زياد شود، يعني غذا براي 
پرنده ها زيادشــده، بنابراين پرنده ها زاد و ولد كرده و با 
خوردن ملخ ها، جمعيت آنها را كاهش مي دهند و چرخه 
طبيعت متعادل مي شود. بشر اما هيچ گاه جسارت اين را 
نداشته كه خود را داخل اين چرخه بررسي كند و دنبال 
برنامه طبيعت براي كاهش جمعيت گونه خود باشد. 
پاسخ اما با مطالعه تاريخ بشر، ما را به »برخي« جواب ها 
رهنمون مي شــود. ويروس، باكتري، جنگ، آلودگي 
محيط زيست و...  از اين مقدمه كه بگذريم، يك فرض 
كمي تا قسمتي محال می تواند روشن كننده موضوع 
باشد )فرض محال كه محال نيست(. اگر فرض كنيم 

كل تاريخ بشر يك فيلم وي اچ اس 3ساعته است و آن را 
داخل دستگاه پخش ويدئو بگذاريم، فقط كافي است 
چند ثانيه دكمه پلي بك را نگه داريم تا به زماني برسيم 
كه بشــر تصور مي كرد زمين مركز جهان است و تمام 
كائنات به دور آن مي چرخد و زمين و هر چه در آن است، 
جزو اموال اوست. هنوز كوپرنيك اين خياالت را بر هم 
نزده بود كه خودمحورپنداري بشر در نظام فئوداليسم يا 
همان تيول داري و زمين داري و در ادامه نظام برده داري 
با افزايش توليد غالت به عنوان قوت غالب بشر، جمعيت 
اين گونه)بشر( را افزايش داد. البته در آن زمان نسخه 
طبيعت براي كاهش اين تراكــم جمعيتي »طاعون 
سياه« بود. سراغ دستگاه پخش وي اچ اس برويم. فقط 
چند ثانيه دكمه فوروارد را نگه داريم، به سال هاي شيوع 
كرونا مي رسيم. ويروس كرونا كه به شكل عجيبي عالقه 
خاصي به جمعيت متراكم دارد، ميليون ها انسان را به 
كام مرگ كشــيد. زمين همچون ســالن بزرگ يك 

مهماني بالماســكه ميزبان مهماناني است كه همگي 
ماسك به صورت دارند. بشــر خودمحورپندار كه هيچ 
فكري براي كاهش تراكم جمعيت خود نمی كند، اين 
ماسك ها را هم در كنار ساير زباله ها راهي محيط زيست 
مي كند. فيلم را كمي عقب بزنيم. دانشمندان آلودگي 
محيط زيســت را به عنوان »مــرگ خاموش« معرفي 
كردند. هزاران و تا چندي ديگر ميليون ها تن ماسك 
راهي اقيانوس مي شود. نتايج پژوهشي كه در مجله طبي 
لنست منتشــر شــده بود، نشــان مي دهد آلودگي 
محيط زيســت در مجموع بيش از عامل جنگ عامل 

كشتار انسان هاست. 
در مجموع آمار ها سهمگين، اما چاره ساده است. اين 
مهماني بالماسكه مرگ خاموش فقط با كاهش تراكم 
جمعيت )پراكنده شــدن جمعيت فشــرده شهري و  
فاصله گذاري مورد نظر كارشناسان( همچنين توجه به 

پاكيزگي محيط زيست پايان مي يابد.

بالماسكه مرگ خاموش

رگبارهاي گاه و بيگاه داريــم و حتي گاهي بدمان فاطمهعباسي همه ما به طور معمول از پاييــز و بهار انتظار باران و 
نمي آيد كه بدون چتر و باراني زير باران برويم و نفس بكشيم، اما همانطور كه در 
جريان هستيد چند ســالي اســت كه توقعاتمان در اين زمينه درست و حسابي 
برآورده نمي شود. بهار امسال كه از اواسط ارديبهشت گرم شد و بارندگي چنداني 
هم زمين دلمان را  تر نكرد، حاال از سازمان هواشناسي خبر مي رسد كه پاييز هم 
نبايد خيلي منتظر بارش ها باشيم و پادشاه فصل ها قرار است گرم و كم بارش بيايد 
و برود. از نوستالژي قدم زدن زير باران كه بگذريم، اين خشكسالي اتفاقات جدي 
و خطيري را رقم مي زند كه جبران ناپذير است. از كمبود آب آشاميدني و پايين 
آمدن نگران كننده ســطح آب ســدها بگير تا خشك شــدن رودها و تاالب ها و 
فرونشست زمين در دشت هاي خشك. آنطور كه سازمان هواشناسي برآورد كرده 
از ابتداي امسال تاكنون دماي كشور حدود 1/1درجه بيش از حد نرمال بوده و از 
ابتداي تابستان امسال تاكنون متوسط بارندگي در كشور 12/7ميلي متر بود كه تا 
 پايان تابستان مقدار ميانگين بارندگي هاي كشور به 20ميلي متر هم نمي رسد. 
افت شديد بارش هاي جوي در ماه هاي گذشته باعث خالي ماندن حدود 51درصد 
از ظرفيت مخازن سدهاي كشور شــده و آخرين آمارهاي وزارت نيرو از وضعيت 
سدهاي كشور، ذخيره آب مخازن را 49درصد اعالم كرده كه 29درصد كمتر از 
مدت مشابه در سال آبي گذشته است. همه اين آمار و ارقام نشان مي دهد در سال 
آبی جاری احتماال با كمبود آب مواجه شــويم و تنها راه حل اين مشكل هم مثل 
هميشه صرفه جويي در مصرف است. البته نه فقط مصرف خانگي كه صنايع آب بر 
و حوزه كشــاورزي هم در ايــن ماجرا دخيل هســتند و همه بايــد براي حفظ 
محيط زيست، كمك كنيم تا اين كم بارشــي، منابع آبي و به تبع آن زندگي ما را 

دچار آسيب جدي نكند. 

پاییزبیباران

هزار پيشه 

چارلزبوکوفسکی

اميد تمام چيزی ســت كه آدم احتياج دارد. فقدان اميد است كه 
آدم را دلسرد می كند. روزهايی را يادم می آيد كه در نيو اورلينز 
بودم، دورانی كه هفته ها با دوبسته شكالت پنج سنتی روزم را سر 
می كردم تا مجال نوشتن داشته باشــم. اما گرسنگی، متاسفانه، 
كمكی به پيشــرفت هنر نكرد؛ فقط باعث پَس رفتش شــد. روح 
انسان در شكمش ريشــه دوانده. آدم بعد از خوردن استيك بهتر 
می نويسد، خيلی بهتر از موقعی كه فقط يك شكالت پنج سنتی 

خورده. اسطوره هنرمند گرسنه بيشتر به يك شوخی می ماند.

بوك مارك
شب های روشن

می دونی همه فكر می كنن اگه حس  واقعيشون رو نشون بدن همه چی به فرزادموتمن
هم می ريزه؛ هيچ كس حرف دلش رو راحــت نمی زنه. خب اگه 

نمی خواد می تونه همون شب اول، همون لحظه اول بياد و بگه.

ديالوگ

حافظ

دوش بيماري چشم تو ببرد از دستم

ليكن از لطف لبت صورت جان مي بستم

75
درصد

میزان حقوق دریافتی سربازان 
در سال ۹۹ مبلغ 480هزار تومان 
بود و امسال این میزان 75درصد 

افزایش پیدا كرد. رئیس اداره 
سرمایه انسانی سرباز ستادكل 

نیروهای مسلح اعالم كرده 
كه برخالف تصور گروهی از 

سربازان، هیچ تغییری در رقم 
حقوق پرداختی به آنها ایجاد 

نشده و پرداخت ها مطابق قانون 
بودجه در حال انجام است و اگر 
در موارد معدودی موارد اندكی از 
حقوق سربازان كسر شده باشد 
احتماال به دلیل اخذ كسورات، 

 حق بیمه و... است.

1500000
تومان

براین اساس، میانگین حقوق 
سربازان از 440 هزار تومان به 
یك میلیون و 500هزار تومان 
در سال جاری افزایش یافته 
و هم اكنون حداقل حقوق 

پرداختی در مناطق عادی یك 
میلیون و 50 هزار تومان و 

حداكثر آن 4میلیون تومان در 
مناطق عملیاتی است.

2000000
تومان

به كاركنان وظیفه متاهل و 
كاركنان وظیفه نخبه حقوق 

معادل ۱00 درصد مبنای 
قانون خدمت وظیفه عمومی 
پرداخت می شود كه حداقل 
آن در مناطق عادی ۲ میلیون 
تومان و در سایر مناطق نیز 

عالوه بر حقوق، فوق العاده ها 
نیز به آن اضافه خواهد شد.

عدد خبر

قصه شهر آخر مصور

راه های رسيدن به خانه
داوودپنهاني

 محالت فراموش شــده، خانه هــاي قديمي، 
كافه هاي رنگ و رو رفته، كوچه هايي با دار و درخت 
فراوان و سايه هايي كه روي ديوار خزيده اند، سقف 
مدور يك خانه با در آهني و زنگي بر ديوار آجري، 
كوچه اي كه جوي آبي از ميانش گذر مي كند و 
خوب به انتهايش كه بنگري رد عاشــقيت را در 
قدم هاي كند عابرانش خواهي شناخت. خياباني 
كه قهوه خانه دارد و مهمانان قهوه خانه اش پشت 
دود و نفس چاق شده شــان گم شــده اند. عطر 
گمشــده نان توي پياده رو وقتي سنگكي محل 
هنوز خمير را روي شن توي تنور پهن مي كند. 
يادم نرود به باغچه ها هم اشاره كنم؛ به گلدان هاي 
كنار پنجره و رد محو انساني كه از پشت پرده اي 
حرير به عابران خيره شــده است. يادم باشد كه 
اين شــهر را با همه اين عناصر به ياد بسپارم و 
روزي هم به خاطر بياورم. محض آنكه بتوانم بر 
مالل زيســتن در روزگاري كه هيچ كدام از اين 
عناصر وجود ندارد، غلبه كنم. يادم باشد تا به ياد 
بياورم روزگاري شهري داشتيم كه حتي اگر از ما 
غفلت مي كرد ما در دامانش بي هيچ غفلتي بزرگ 
مي شديم و ساده بوديم و ســاده بود و آرام بود و 
جايي براي زيستن بود و مكان هايي داشت كه با 
هويت آن گره خورده بودند و معناهاي زيستن 
از دل آنها  زاده مي شد و عيان مي شد و برجسته 
مي شد و سينه به سينه نقل مي شد و خود را در 
پناه مردمانش به معنايي درخشــان مي رساند. 
آن شهر اكنون فراموش شــده است. آن شهر با 
همه  عناصر ماندگار درونمايه اش مي رود كه به 

خاطره اي در ميان انبوه خاطرات ما تبديل شود. 
شناخت اين شــهر با همه  عناصر زيستي كهنه 
و جديدش، كاري الزم، ضروري و دشوار است. 
حفظ عناصر بومي و ماندگار و فرهنگ هاي خوب 
همراهش امري الزم و شدني است. محض خاطر 
به ياد آوردن، محض گم نشــدن، محض آنكه 
بدانيم پشت ســرمان چه چيزهايي بوده و قرار 
است چگونه با آينده پيوند برقرار كنيم؛ شهري 
كه ما در آن زندگي مي كنيم بخشي از پويايي اش 
را در رابطه اي معنــادار بين اين عناصر با جهان 
تازه اش پيدا مي كند. اينگونه نيســت كه فقط 
بكوبيم و بســازيم و تغيير دهيم تا شهري ديگر 
بنا كنيم؛ آن شهر ديگر، شــهري غريبه است. 
معماري اش تداعي آشــنايي نمي كند. هنگام 
عبور از چنين شهري نمي توان چيزي را به ياد 
آورد. ما از محالت فراموش شــده مي آييم. ما از 
گام هاي خود بر برگ هاي افتاده درختان چنار 
بر پياده روها خبر داريم. هر ساختمان تاريخي 
كه فرو مي ريزد تا بر خاكش بنايي زشت و بدقواره 
ساخته شود، تالشي اســت براي فراموشي آن 
بخــش از خاطرات مان كه گذشــته را به امروز 

پيوند مي دهد.
 شهر ســاختن به معني خراب كردن گذشته 
نيست، به معني هر جا رســيدي مركزي براي 
خريد بساز، نيست. از دل اين نمايش هويتي واجد 
معني ساخته نمي شــود. چنين شهري، جايي 
براي فراموشي است؛ براي آنكه گذر كني و دل 
نبندي. براي دل بستن به خاك و خانه و درخت 
شهر، بايد به آخرين برگ هاي مانده روي درخت 

چنار روبه روخيره شد.

عدد خبر

در حالی كه شــيوع كرونا باعث شده 
برخي مســئوالن برخي شــهرهاي 
گردشــگرپذير جهان براي پيشگيري 
از كاهش شــمار گردشــگر ها به آنها 
مبلغي بابت شارژ سفر بدهند، مسئوالن 
ونيز در ايتاليــا تصميم گرفته اند براي 
كاهش جمعيت گردشگر ها براي اين 
شهر مبلغي بابت ورودي تعيين كنند. 
به گزارش ديلي ميــل، ونيز كه يكي از 
مهم ترين مقاصد گردشــگري جهان 
محسوب مي شــود، از تابستان2022 
عالوه بــر دريافــت هزينــه ورودي، 
گردشگران را ملزم به رزرو سفر خود نيز 
خواهد كرد و همچنين دروازه هايي براي 
ورود به بخش تاريخي ونيز نصب خواهد 
شد. ماه گذشته عبور و مرور كشتي هاي 
بزرگ تفريحي در ونيز براي جلوگيري 
از پديده »اُورتوريسم« ممنوع شد و اين 
از نخســتين اقدامات براي جلوگيري 
از حضور انبوه گردشــگران بود. گفته 
مي شــود هزينه ورودي به شهر ونيز 
چيزي بين 3 تا 10يورو خواهد بود كه 
اين مبلغ بستگي به فصل سفر و تعداد 
روزانه مسافران خواهد داشت. ساكنان 
اصلي شــهر و بســتگان آنها ازجمله 
گروه هايي هســتند كــه از پرداخت 
وروديه معاف هستند. دريافت هزينه 
ورودي مخالفاني نيــز دارد و »ماركو 
گاسپارينتي« عضو شوراي شهر ونيز 
معتقد اســت با اين كار، ونيز شبيه به 
شهربازي خواهد شد. او تنها خواستار 
اعمال محدوديت در مناطق شــلوغ 

همچون ميدان سن ماركو شده است.

»ونيز« پولي شد
گرينويچ

سقوط انسانيت اثر عماد حجاج

دردلميدهبرکيسههايزباله
اين روزها سر كيسه زباله را كه 
گره مي زنم، دلم مي لرزد. شير 
آب را باز مي كنم و انگشــتان دستم با لرزشــي كه راه افتاده 
سمت شــان مي لغزند روي هم. بوي مايع ظرفشويي خود را 
مي كشــد باال و كم كم مي پيچد دور بغضي كــه از حنجره ام 
آويزان شده است. عطر ليمويش پشت خاطرات تلخ روزگارمان 
گم مي شــود.  اين روزها كم بيرون مي روم اما آنچه مي بينم از 
رنج و زخم و درد نشان دارد. يك وقت هايي مي نشينم به سبك 
و ســنگين كردن نقش هاي اندوهي كه مي بينم. يكي از آن 
سنگين هايش روي كيسه هاي زباله لميده است و آدم هايي كه 

نگاهشان به سياهي اين كيسه ها گره خورده.
يك زماني تعدادشان خيلي نبود. بعضي هايشان بي مباالت دل 
و روده  كيسه هاي زباله را پخش زمين مي كردند و برخي هم 
حواس شان بود زباله اي از كيســه بيرون نماند و لعن و نفرين 
مردم را به جــان نخرند. آن وقت ها كه هنــوز كرونايي نبود، 
بعضي هايشان ماسك مي زدند يا با دســتمالي صورتشان را 
مي پوشــاندند، شــايد از ترس درد و مرضي كه مي توانست 
از زباله ها سرايت كند، شايد براي بوي پســماندها و يا شايد 
براي اينكه كسي نشناسدشان. آنها شب ها مي آمدند، اما حاال 
اين رويه تغيير كرده است؛ تعدادشــان رو به فزوني گذاشته 
و برايشان شــب يا روز فرقي نمي كند. اين روزها هر وقت كه 
مي رويم بيرون، زنان و مردان پيــر و جواني مي بينيم كه در 
كوچه ها و امتداد خيابان ها تا كمر در ســطل هاي كوچك و 
بزرگ زباله خم مي شوند و دست هايشان با دستكش يا بدون 
آن، ال به الي انواع زباله ها، زندگي را جســت وجو مي كند. ما 
آنها را كه مي بينيم، ســر بر مي گردانيم تا خجالت نكشند يا 
شايد نگاه شان نمي كنيم تا كوله بار اندوه مان سنگين نشود و 
لقمه هاي شام شب مان را بتوانيم آسوده ببلعيم. ما نگاه مان را 
از سياهي حال و روزشان بر مي داريم و راه خويش را در پيش 
مي گيريم. آنها اما هســتند؛ آنها رو به ازديادند و نمي شــود 
نبينيم شان؛ نه ما و نه آن كساني كه بايد ببينند و گره زندگي 

آدم ها به سيه روزي ها را باز كنند.

دغدغه

مریمساحلي
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محمد بلبلی
خبرنگار

روســتای پلکانــی کنــگ در ۱۹کیلومتری غــرب طرقبه و 
۲۹کیلومتری مشهد قرار دارد و آخرین روستا در دره رودخانه 
کنگ اســت که از طریــق یک جاده آســفالته، به روســتای 
 »نغندر« و سپس شــهر طرقبه و از آنجا به شهر مشهد مرتبط 
می شود. قدمت این روستا به دوران پیش از اسالم بازمی گردد 
و یکــی از قدیمی تریــن روســتاهای هدف گردشــگری در 
خراسان رضوی به حســاب می آید  که در صورت ثبت جهانی، 
می تواند مورد توجه گردشگران دنیا قرارگیرد.روستای کنگ 
برای ثبت جهانی دچار معضالتی  است که رسیدن به این هدف 
 را برای این روســتای زیبا و قدیمی با دشــواری مواجه کرده

 است. 
یک کارشــناس بوم گردی دراین باره به خبرنگار همشــهری 
می گوید: حدود ۱0سال بود که روستای کنگ در آرامش به سر 
می برد، تا اینکه ۲سال قبل تعدادی از خانه های قدیمی روستا 
تخریب شد، اما شورای روستا و دهیاری با همکاری اداره میراث 
فرهنگی بینالود، به موقع وارد عمل شدند و از تخریب خانه های 

بیشتر جلوگیری کردند.
»محمدحسن حسین پور« با بیان اینکه تخریب این خانه ها به 
بهانه اجرای طرح هادی و ســاخت جاده آن هم دقیقا از وسط 
روستا انجام شد، می افزاید: خوشــبختانه درآن زمان رسانه ها 
وارد عمل شدند و اداره میراث فرهنگی نیز دراین ماجرا دخالت 
کرد و جلوی تخریب گرفته شد. اگر این جاده ساخته می شد، 
 روستا را به ۲قسمت تبدیل می کرد که لطمه بزرگی برای کنگ 

بود.

ثبت ملی و چالش ساخت وسازها
وی ادامه می دهد: این اتفاق ها ســبب شد مســئوالن به فکر 
ثبت ملی روستای کنگ بیفتند و در سال گذشته این روستای 
تاریخی و زیبا ثبت ملی شد. بعد از انجام این کار تغییر و تحوالت 
و ساخت وسازها باید با نظارت و هماهنگی اداره میراث فرهنگی 

انجام شود.
حســین پور با بیان اینکه با همه این احوال، امــا اداره میراث 
فرهنگی هنوز آن طور که باید و شــاید به این موضوع اهمیت 
نمی دهــد، اظهار می کند: ایــن اداره طرح هــای مطالعاتی و 
بررسی های مختلفی را برای اماکن تاریخی انجام می دهد که 

برای کنگ نیز باید انجام دهد ، اما تاکنون این گونه نبوده است.
وی می افزاید: منطقه اورامانات کردستان به تازگی ثبت جهانی 
شده اســت که اتفاق بســیار بزرگی برای این منطقه تاریخی 
محسوب می شود، کنگ ثبت ملی شده، اما برای ثبت جهانی راه 

سخت و طوالنی ای پیش رو دارد.
این کارشــناس بوم گردی ادامه می دهد: کنگ با مرکز استان 
خراسان رضوی، یعنی شهر مشــهد که از بیشترین گردشگر 
از سراسرکشور برخوردار اســت، تنها ۲۹کیلومتر فاصله دارد ، 
اما روستای کنگ از این تعداد زیاد زائر و گردشگر سهم بسیار 
ناچیزی دارد. اگر مشــکالت آب ، گاز، ایمنی و... رفع شود، این 

روستا می تواند پذیرای گردشگران بسیاری باشد.

تأمین زيرساخت ها
وی اظهار می کند: تا سال۱3۹6 فقط ۱۹0خانوار در روستای 
کنگ از گاز برخــوردار بودند کــه با تالش دهیــاری و اداره 
میراث فرهنگی، تمام روستا گازکشی شد و نخستین اقامتگاه 

بوم گردی هم به بهره برداری رسید.

حســین پور ادامه می دهد: بعد از این موضوع، مشکل نداشتن 
اینترنت مطرح شد که با پیگیری های مسئوالن روستا و توجه 
ویژه مسئوالن اداره مخابرات استان، روستای کنگ به اینترنت 
پرسرعت که جزو نیازهای اولیه و مهم گردشگران است مجهز 
شــد، اما همچنان تجهیزات مخابراتی روستا بسیار فرسوده و 

نیازمند نوسازی است.

معضل آب
این کارشناس بوم گردی درباره آب روستای کنگ نیز می گوید: 
درحال حاضــر بزرگ ترین معضل روســتا چالش آب اســت؛ 
لوله کشی ها قدمتی درحدود 60ســال دارد که بسیار فرسوده 
شده و ترمیم آنها با هزینه شخصی و توسط خود اهالی یا شواری 
روستا به سختی و البته خارج از اصول استاندارد انجام می شود. 
همچنین منبع آب کنگ نیز دچار مشکالت بوده و آب رسانی 

به طور مداوم و پایدار دراین روستا عمال وجود ندارد.
وی با بیان اینکه لوله کشی ها باید با نظارت و هماهنگی آبفا انجام 
شود، می افزاید: به دلیل ســختی خدمات دهی در روستاهای 
پلکانی و صعب العبور بودن معابر ، برخی اداره های خدمات رسان 
به نوعی از انجام وظیفه شــانه خالی می کننــد. درحال حاضر 
شورای روستا و دهیاری کنگ مســئولیت این کار را برعهده 
گرفته اند . این درحالی ست که هیچ نهادی اعتباری برای اجرای 

لوله کشی به آنها اختصاص نداده است.
حسین پور تصریح می کند: تا قبل از همه گیری ویروس کرونا، 
بیشتر گردشگران بازدید کننده از روستای کنگ اروپایی بودند 
و درحال حاضر بیشتر گردشگران، داخلی و از شهرهای مختلف 
کشورند. با این وجود کنگ در طول شــبانه روز تنها 4ساعت 

آب دارد.

مهاجرت معکوس به روستا
این کارشــناس بوم گردی ادامه می دهد: سال۱3۹8 مهاجرت 
معکوس در کنگ اتفاق افتاد و ۲0خانوار که قبال روستا را ترک 
کرده بودند، به کنگ بازگشتند ، این موضوع به دلیل ایجاد اشتغال 

پایدار که در زمینه گردشگری به وجود آمده، رخ داده است.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم مهاجرت معکوس به کنگ تداوم 
داشته باشد ، باید ازسوی مسئوالن به زیرساخت های گردشگری 
در روستا توجه ویژه ای شــود، می گوید: درصورتی که معضالت 
مربوط به گاز و شــبکه های فرســوده آب و مخابرات به شکل 
ریشه ای رفع شود، حتی می توان گفت روستای کنگ اقتصاد کل 

شهرستان را متحول خواهد کرد.
حسین پور با بیان اینکه اواخر سال۱3۹8 و قبل از آغاز همه گیری 
ویروس کرونا در کنگ همایش گردشــگری برگزار شد، تصریح 
می کند: نمایندگانی از حدود ۲3کشور اروپایی دراین همایش 
حضور داشتند و معماری خاص روستا را بررسی و حتی در برخی 
دانشگاه های معماری اورپا معرفی کردند. این موضوع نشان دهنده 
اهمیت و قدمت این روستاست که به توجه ویژه مسئوالن احتیاج 

داد، اما کنگ تاکنون از این توجه محروم بوده است.

معضل ساخت وسازهای ناهمگون
این کارشــناس بوم گــردی همچنین می گوید: یکــی دیگر از 
مشکالت کنگ، موضوع ساخت وسازهاست که باید با نظارت اداره 
میراث فرهنگی انجام شود ، اما طی کردن مراحل دریافت مجوز 
از اداره های مختلف بسیار طوالنی و پیچیده است و این موضوع 

سبب می شود مردم به ساخت وسازهای غیرمجاز رو آورند. 
وی می افزاید: در ساخت وســازهای غیرمجاز قوانین مربوط به 
استفاده از مصالح بومی و همخوانی با بافت روستا رعایت نمی شود 

و خانه هایی از این دست، وصله  ناجوری بر تن بافت سنتی روستا 
هســتند که هیچ همخوانی ای با معماری دیگــر بناهای کنگ 
ندارند.حسین پور با گالیه از اینکه صدور پروانه ساخت وساز در 
کنگ تسهیل نمی شود ، می افزاید: این به دلیل نبود هماهنگی و 
دستورالعمل های یکسان میان بنیاد مسکن و میراث فرهنگی در 
حوزه ساخت وسازها ست که سبب سرگردانی متقاضیان بین این 

دو اداره و همچنین شرکت تعاونی دهیاری ها می شود.

نیاز به سامانه اطفای حريق
وی اظهار می کند: بعد از گازکشی باید سامانه اطفای حریق نیز 
در روستا ایجاد شــود . با توجه به اینکه امکان عبور ماشین های 
آتش نشانی از کوچه های روستا وجود ندارد ، پیشنهاد شد با اتکا 
به منبع آب باالی روستا، در نقاط مختلف شیر های آتش نشانی 

نصب شود.
حســین پور می افزاید: اجرای این طرح مســتلزم تسهیالت و 
اعتباراتی  اســت که تأمین آن از توان مالی شورای روستا خارج 
است و مهم تر اینکه روســتای کنگ با مشکل تأمین آب روبه رو 
است و تا زمانی که معضل آب رسانی روستا رفع نشود، نمی توان 

طرح نصب شیرهای آتش نشانی را اجرا کرد.
این کارشناس بوم گردی روســتای کنگ با بیان اینکه رفع همه 
این معضالت اعم از آب رسانی، ساخت وسازهای غیرمجاز ، نصب 
شیرهای آتش نشــانی و... نیازمند توجه و همت ویژه مسئوالن 
استانی  است، اضافه می کند: اگر این مشکالت در کنگ رفع نشود، 
نمی  توان امیدی به ثبت جهانی این روستا داشت و این موقعیتی 
بسیار مناسب برای مهاجرت های معکوس، ایجاد اشتغال پایدار، 
رونق گردشــگری و بهبود وضعیت اقتصادی اســتان خراسان 

رضوی  است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

  ساخت وسازهای ناهمگون روستای 3هزارساله »کنگ«
 در خراسان رضوی را از ثبت جهانی دور می کند
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طرحی که گره ترافیک همدان را باز نکرد
  کارشناسان شهری معتقدند تقاطع غیرهمسطح 

سردار شهید همدانی مشکالت اساسی در طراحی دارد

ترافیک، به ویژه در هسته مرکزی شــهر همدان، از مهم ترین مشکالت 
موجود دراین شهر به حساب می آید که مدیران شهری در سال های اخیر، 
با وجود اجرای طرح های مختلف، تاکنون در کاهش آن موفق  نبوده اند و 
نتوانسته اند گرهی از ترافیک ســنگین خودروها در خیابان های این کهن شهر ایران 
بگشایند. برهمین اساس هم بود که از 10سال قبل، برخی از مدیران تصمیم ساز در بدنه 
مدیریت شهری همدان تصمیم به ساخت چند تقاطع غیرهمسطح دراین شهر گرفتند 
و هرچه کارشناسان شهری نظر دادند که همدان به پل نیاز ندارد و باید برای این مشکل 
چاره اساسی اندیشید، این افراد گوش شــان بدهکار نبود و حاال بعد از گذشت حدود 
10ســال، پل هایی با صرف هزینه های سرســام آور و چندســال ایجاد دردسر برای 

شهروندان، ساخته شده که هیچ یک نتوانسته مشکلی از ترافیک شهر رفع کند.

پلی که ساخت آن 6سال طول کشید
از 6سال قبل، عملیات اجرایی ســاخت پل یکی از کلیدی ترین نقاط همدان، یعنی 
میدان سپاه معروف به »چراغ قرمز«، آغاز شد و مشکالتی برای شهروندان ایجاد کرد. 
این درحالی بود که بعد از مشخص شــدن ترکیب جدید شورای اسالمی شهر، پس از 
مدت ها فاز نخست این پل در اقدامی شــتاب زده به بهره برداری رسید  موضوعی که 
دردسرهای بعدی را به همراه داشت. بالفاصله پس از افتتاح طرح، مشکالت جدیدی در 
ترافیک این محدوده به وجود آمد و از آن جایی که طراحی پل مشکالت اساسی دارد، 
بهره برداری از آن با چالش های جدی مواجه شد؛ ترافیک این منطقه که ورودی همدان 
محسوب می شود، به 100متر جلوتر انتقال یافت و کار به بروز تصادف های زنجیره ای 
هم کشید و شهرداری مجبور شد با تعریض اطراف آرامگاه باباطاهر و قطع چند درخت، 
مشکل را به صورت موقت رفع کند. یکی دیگر از مشــکالت، گیرگردن خودروهای با 
ارتفاع  متفاوت در خروجی این پل بود که نشان می داد ارتفاع 2مترو 20سانتیمتری این 
خروجی استاندارد نیست، اما شهردار سابق همدان چندی قبل در نشست خبری خود 
اعالم کرد که »ارتفاع این خروجی استاندارد است و حاال اگر راننده کامیونی شرط بندی 
کرده که از آن عبور کند، تقصیر من نیســت«. این اظهارنظر »عباس صوفی« بازتاب 
وسیعی درمیان شهروندان همدانی و همچنین کارشناسان شهری یافت و انتقادهای 
زیادی را نیز به دنبال داشت و فضای مجازی پر شد از عکس های خودروهایی با ارتفاع  
متفاوت که دراین خروجی گیر کرده بودند. برخی هــم معتقدند وجود برخی مراکز 
نظامی در کنار پل، زمینه ســاز کاهش ارتفاع آن شده  و چاره دیگری نیست. براساس 
اظهارنظر کارشناسان شهری، طراحی این پل با مشکالت اساسی مواجه است و وضعیت 
فاز دوم آن، به مراتب نامطلوب تر از فاز نخست است. بنابراین مسئوالن مربوط قبل از 
اینکه حادثه تلخی دراین محدوده رخ دهد، به فکر راه چاره باشند، چنان که چند ماه 

قبل فروریختن بخشی از پل، به چند کارگر آسیب زد.

طرحی که مشاور نداشت
عضو سازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان همدان با بیان اینکه براساس 
اســتانداردهای موجود بــرای معابر اصلــی در تقاطع های غیرهمســطح 5مترو 
20سانتیمتر ارتفاع تعریف شده است، می گوید: این درحالی است که ارتفاع معبر پل 
»چراغ قرمز« بین 2مترو 20سانتیمتر تا 3متر است. »ابراهیم قیاسوند« می افزاید: این 
پل به صورت »ای.پی.سی« به پیمانکار ارجاع شده است؛ یعنی پروژه هایی که پیمانکار 
همزمان متولی طراحی و اجراست. اما کارفرما باید نقشه های پیمانکار را در هر مرحله 
از طراحی و قبل از اجرا کنترل و تأیید کنــد. وی اظهار می کند: در همه جای دنیا و 
حتی شهرهای دیگر کشور، وقتی پروژه ای به صورت »ای.پی.سی« به پیمانکار واگذار 
می شود، کارفرما از خدمات یک مشاور توانمند استفاده می کند، اما در پروژه پل چراغ 
قرمز تا چندماه قبل که بخشــی از پل به دلیل پاره شدن کابل فروریخت، شهرداری 
همدان مشــاوری برای نظارت بر اجرای این پروژه نداشــت. متولی کنترل و تأیید 
نقشه های این پروژه، شهرداری بوده و در قرارداد هیچ نامی از مشاور برده نشده است. 
قیاسوند با بیان اینکه پل چراغ قرمز مشکل طراحی دارد، توضیح می دهد: براساس 
بررسی های انجام شده، ارتفاع معبری که خودروهای عمومی با هر ارتفاعی باید از آن 
عبور کنند، دراین پل کم است که این موضوع مشکلی جدی به حساب می آید. عضو 
هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا اضافه می کند: از دادستان همدان تقاضا می کنم 
به عنوان مدعی العموم، به بررسی این موضوع بپردازد، چراکه این موضوع مستقیما با 

حقوق شهروندان در ارتباط است.

مشکل پل قابل رفع است
مدیرکل دفتر فنی، حمل ونقل و ترافیک استانداری همدان نیز دراین باره می گوید که 
با جابه جایی خروجی از الین چپ به الین راست و افزایش ارتفاع، مشکل رفع می شود. 
»عزیزاهلل یوســفی« می افزاید: قسمت عرشــه پل که به کوزه خاکی وصل می شود، 
کم ترین ارتفاع را دارد و باید در دهانه کناری قرارگیرد و با جابه جایی خط تردد، مشکل 
رفع می شود. وی اضافه می کند: مسئوالن شــهرداری باید قبل از بهره برداری از پل، 
عالئم هشداردهنده نصب می کردند. اگر این عالئم نصب می شد، شاهد بروز اتفاق های 

اخیر نبودیم.

دستور اصالح ایرادها
شهردار سابق همدان که در ابتدا ایرادهای واردشده به پل چراغ قرمز را قبول نداشت 
و معتقد بود این پل فقط به اصالح جزئی نیاز دارد، اکنون کــه انتقادها باال گرفته، با 
پذیرش این ایرادها می گوید: این پل سال1394 طراحی و همان سال عملیات اجرایی 
آن آغاز شده است، درحالی که من درسال1397 شهردار همدان شدم و وظیفه داشتم 
این پروژه را جمع کنم. وظیفــه کنترل پروژه برعهده معاونت فنی شــهرداری وقت 
بوده است. »عباس صوفی« ادامه می دهد: اما به هرحال باید بگویم 2دلیل سبب پایین 
آمدن ارتفاع این پل شد؛ وجود 2نهاد نظامی در مجاورت پل و دیگری، دوربرگردانی 
که خودروها درآن گیر می کنند، در واقع پارک سوار تاکسی ها بوده و حاال دوربرگردان 
کناری برای این کار درنظر گرفته شده است. سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
نیز در نصب عالئم ترافیکی کوتاهی کرده است. وی با پذیرش انتقادها تأکید می کند: 
دستور داده ام مشاور پروژه هرچه زودتر راهکار خود را برای رفع این مشکل اجرایی کند 
که این راهکار، بازکردن دهانه دیگر پل که ارتفاع بیشــتری دارد، است. امکان اجرای 
این راهکار وجود دارد و مشکالت موجود را رفع خواهد کرد. صوفی اضافه می کند: همه 
پل هایی که در دنیا ساخته می شود، ضابطه ارتفاعی و وزنی خاص خود را دارند و اگر ما 
عالئم راهنمایی را زودتر نصب کرده بودیم، این مشکالت ایجاد نمی شد، اما اینکه کل 

پروژه زیرسئوال برود، درست نیست.

این روزها وضعیت پرنوسان کمبود و گرانی گوشت قرمز در بازار، 
از مشکالت مهم مردم در استان های مختلف به حساب می آید؛ 
چالشی که مســئوالن و همچنین کارشناسان این حوزه دالیل 
مختلفی را برای آن ذکر می کنند؛ از خشکســالی تا قاچاق دام. هرچه هست 
بی ثباتی در بازار این کاالی اساســی، مردم را گله مند کرده است.  به گزارش 
همشــهری، این موضوع درحالی اســت که سیستان وبلوچستان از گذشته، 
به دلیل برخورداری از ظرفیت های مــرزی، قابلیت های بی بدیلی در تأمین 
گوشت قرمز موردنیاز کشور و رفع مشکل گرانی و بی ثباتی بازار عرضه این کاال 
داشته ؛ موضوعی که به نظر می رســد در ماه های اخیر با چالش های اساسی 
مواجه شده است. بررسی ها نشان می دهد خشکســالی و در نتیجه عملکرد 
ضعیف مراتع و بیابان های سیستان وبلوچستان در رویش علف ها، سبب شده 
دامپروری عشایری به شدت آسیب ببیند و  این استان جایگاه خود را در تولید 
دام از دست بدهد؛ تا جایی که گفته می شود سیستان وبلوچستان برای رفع 
نیازهای این استان، به ویژه در مناســبت های خاص مانند عید سعید قربان، 

مجبور به واردات دام است.

ظرفیت های موجود
مشکالت کنونی حوزه دامداری دراســتان درحالی است که آمار اعالم شده 
ازسوی مسئوالن اقتصادی سیستان وبلوچستان، نشان دهنده ظرفیت های 
مهم این استان در زمینه تولید گوشت قرمز است. گفته می شود این استان 
215واحد پرواربندی گوســاله دارد که در هر دوره پروار، می توانند بیش از 
75هزار رأس گوســاله را پروار کنند. در بخش روســتایی نیز حدود 2هزارو 
251واحد پرواربندی کوچک روســتایی ایجاد شده تا این استان درمجموع 
از وجود 2هزارو 466 واحد پرواربندی دام ســبک و سنگین بهره ببرد؛ 
ظرفیتی که می تواند بخش زیادی از نیاز گوشت قرمز کشور را رفع کند. 

عالوه براینها سیستان وبلوچســتان 

از امتیاز هم مرزی با کشورهای افغانستان و پاکســتان برخوردار است و این 
2کشور نیز در زمینه پرورش و صادرات دام سبک و سنگین فعالیت فراوانی 
دارند و با توجه به مقوله قاچاق دام زنده از مرزهــای غربی و جنوب غربی به 
خارج ایران، این اســتان می تواند با واردات دام از والیت نیمروز افغانستان و 
ایالت بلوچستان پاکســتان در کنار دام تولیدی داخل، نیاز کشور به گوشت 
قرمز را درحد قابل توجهی تأمین کند. آمارها نشان می دهد در سال1398، 
23هزارو 300تن گوشت قرمز دام داخلی در سیستان وبلوچستان تولید شده 
و در کنار آن از محل واردات دام نیز 11هزارو 100تن گوشت قرمز به دست 
آمده تا مجموع میزان گوشــت قرمز تولیدی این استان به 34هزارو 400تن 

برسد؛ ظرفیتی که به نظر می رسد اکنون با چالش های اساسی مواجه است.

واردات دام به استان
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی سیستان وبلوچستان دراین زمینه به 
خبرنگارهمشــهری گفت: تولید دام و به طورکلی دامپروری استان به دلیل 
طوالنی شدن دوره خشکسالی به شدت آســیب دیده و مانند گذشته توان 
تولید برای نیازهای استان را ندارد و به همین دلیل اکنون به وارد کننده دام از 

استان های دیگر تبدیل شده است.
»سیدحسین حســینی جنگجو« افزود: ضعیف شدن عملکرد رویشگاه های 
طبیعی استان به دلیل خشکسالی سبب شده تا دامداران مجبور به خرید علف 
و یونجه برای تغذیه دام های خود شــوند. وی ادامه داد: تا سال گذشته علوفه 

قیمت کیلویی بین هزارو200 تا هزارو300 تومان بــود که اکنون این 
به 4هزارو500تومان رسیده اســت. همچنین یونجه 

خشک هزارو700 تومانی به 5هزارو500 
تومان رسیده که 

این موضوع سبب شده بسیاری از دامداران اســتان توان ادامه کار را نداشته 
باشند.  حسینی جنگجو عنوان کرد: فعال تالش دامدار ما این است که خود را 
دراین شرایط نامطلوب حفظ کند و از مرز خشکسالی بگذرد و اگر خشکسالی 
ادامه دار باشد، دامپرور استان دیگر توان ادامه دادن نخواهد داشت. وی با بیان 
اینکه واقعیت این است که سیستان وبلوچستان اکنون به وارد کننده دام تبدیل 
شده است، گفت: دامداران اســتان باید خود را با شرایط موجود وفق دهند و 
به صورت اصولی و با حساب و کتاب کار کنند؛ دیگر مانند گذشته، شرایط برای 

دامپروری به شیوه سنتی مناسب نیست.

نژاد خوب دام سبک استان
مدیر امور دام ســازمان جهاد کشاورزی سیســتان و بلوچستان همچنین 
اظهارکرد: بیشــتر دام های سبک استان بز و گوسفند هســتند که تولید بز 
و مصرف گوشــت آن در مناطق جنوبی و تولید گوســفند در نواحی شمالی 

سیستان وبلوچستان بیشتر است که نژاد غالب هم »گوسفند بلوچ« است.
وی اضافه کرد: نژاد گوسفند بلوچ بسیار باکیفیت و دارای بافت الیه الیه گوشت 
و چربی است که این ویژگی سبب شده تا مصرف گوشت این نوع دام طرفداران 

بسیاری داشته باشد.

کرونا کــه آمد، زخم کمبود زیرســاخت های 
درمانی استان مرکزی سر باز کرد. سال هاست 
مردم و مسئوالن این استان از پایین بودن سرانه 
تخت های بیمارستانی گالیه مندند؛ حاال که حجم مراجعه 
بیماران به مراکز درمانی چند برابر شده، هزاران نفر از بیماران 
مبتال به کرونا در خانه هایشان قرنطینه هستند و فقط بستری 
بیماران بدحــال در مراکز درمانی مقدور اســت. درچنین 
شرایطی بیشتر فضاهای درمانی استان برای بستری و ارائه 
خدمات درمانی به بیماران مبتال به کرونا اختصاص یافته و 
خدمات رســانی به مراجعه کننــدگان ســایر بیماری ها 
تحت تأثیر قرار گرفته اســت. هربار که کرونا اوج می گیرد، 
ظرفیت تخت های بیمارستانی در این استان تکمیل می شود.

گالیه های شهروندان
همه گیری ویروس کرونا فرصتی برای برخی اســتان ها مهیا 
کرد که طرح هــای نیمه تمام در حوزه بهداشــت و درمان را 
تکمیل کنند. در استان مرکزی بیش از 6دهه از عمر بیمارستان 
حضرت ولی عصر)عج( می گذرد و طرح توسعه این بیمارستان 
قدیمی از سال1387 آغاز شده، اما همچنان ناتمام مانده است. 
طرح توسعه این بیمارستان 450تخت خوابی در 13طبقه به 
وسعت 45 هزارمترمربع تدوین شــده و وعده های مسئوالن 
استان و دانشــگاه علوم پزشــکی اراک درباره بهره برداری از 
این طرح بارها تمدید شده اســت؛ موضوعی که انتقاد مردم 
را نیز به همراه داشته است. شــهروندان اراکی در گفت  وگو با 
خبرنگارهمشهری ضمن انتقاد از فرسوده بودن برخی مراکز 
درمانی استان مرکزی، خواستار توجه جدی تر مسئوالن این 
استان به توسعه مراکز درمانی و افزایش سرانه زیرساخت های 
درمانی هستند. یک شهروند اراک که برای تشخیص و درمان 
بیماری تب مالت به یکی از بیمارستان های این شهر مراجعه 
کرده اســت، می گوید که به دلیل کمبود تخت، او را در بخش 
اورژانس ویزیت و بســتری کرده اند تا درصورت خالی شدن 
تخت های بیمارستان، به بخش مربوط منتقل شود. او اظهار 
می کند: در زمان مراجعه بیش از 20نفــر در بخش اورژانس 
منتظر خالی شدن تخت و رسیدگی پزشکان بودند، اما به دلیل 
افزایش بیماران مبتال به ویروس کرونا، پزشکان و پرستاران از 

رسیدگی به همه بیماران ناتوان مانده اند.

چالش های پیک پنجم
گزارش های میدانی نیز حاکی از آن است که در پیک پنجم 
همه گیری ویروس کرونا دراســتان مرکزی و به ویژه شهر 
اراک، بســیاری از مبتالیان سرپایی یا نشسته روی صندلی 
ســالن ها تحت درمان قرار می گیرند. با قرمزشدن وضعیت 
همه گیری ویروس کرونا در بیشــتر شهرستان های استان، 
روزانه حدود 500نفر مبتال به ویروس کرونا دراین اســتان 
شناسایی می شــوند که مراکز درمانی ظرفیت پذیرش این 
حجم از مبتالیان درکنار دیگر بیماران را ندارند. درحال حاضر 
16بیمارستان فعال در استان مرکزی وجود دارد که از این 
تعداد، 12بیمارســتان دولتی، 2بیمارســتان خصوصی و 
2بیمارستان نیز زیرپوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند. 
این درحالی است که با همه گیری ویروس کرونا، این مراکز 
بارها با تکمیل ظرفیت مواجه و کادر درمانی استان برای ارائه 

خدمات به بیماران کم توان شده اند.

بضاعت کم مراکز درمانی
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اراک دراین باره به 
خبرنگارهمشــهری می گوید: در پیک پنجــم همه گیری 
ویروس کرونا رعایــت پروتکل ها به شــدت کاهش یافته و 
برگزاری مراسم و میهمانی سبب افزایش کم سابقه مبتالیان 
شده است. این درحالی است که برخالف موج های قبلی کرونا، 
بیماران غیرکرونایی اعم از بیمارن ترومایی، بیماران قلبی و... 
نیز افزایش یافته اند. بنابراین پیش بینی می شود درصورت 
رعایت نکردن پروتکل ها ازسوی شهروندان، بار دیگر به صورت 
جدی با کمبود تخت در استان مواجه شویم. »بهمن صادقی 
سده« می افزاید: در موج اول همه گیری ویروس کرونا، کمبود 
تخت ویژه به شدت محسوس بود، اما دراین مدت تخت های 
ویژه از 60 به 120عدد افزایش یافته اســت. در موج دوم نیز 
با کمبود دستگاه های اکسیژن ساز مواجه بودیم و توانستیم 
10دستگاه برای مراکز درمانی استان تأمین کنیم. وی اظهار 
می کند: اســتان مرکزی در میزان فضاهای درمانی بضاعت 
چندانی ندارد و در بهترین شرایط می توان 600 تا700تخت 
در بخش های مختلف دولتــی، خصوصی و تامین اجتماعی 
موجود در مرکز اســتان را به بیماران مبتال به ویروس کرونا 

اختصاص داد.

تعداد تخت های روان؛ نصف میانگین کشوری
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز به خبرنگارهمشهری 

می گوید: سرانه زیرســاخت های درمانی در استان مرکزی 
در بخش های مختلف، متفاوت اســت. در بخشــی از این 
زیرســاخت ها مانند تخت های درمانی موجود، هم ســطح 
میانگین کشــوری هســتیم، درحالی که نسبت تخت های 
روان موجــود به ازای هــر 100هزارنفر، 5/5تخت اســت، 
درصورتی که براساس استانداردهای کشوری این رقم باید 
12/5تخت باشد. به گفته »محمد جمالیان«، با همه گیری 
ویروس کرونا و افزایش مراجعه به مراکز مشاوره ای و درمانی 
اعصاب و روان، کمبود تجهیزات این حوزه نیز محسوس تر 
شده اســت. وی می افزایــد: از ابتدای همه گیــری ویروس 
کرونا بارها با تکمیل ظرفیت بیمارستان ها مواجه شده ایم. 
در موج اول، بیمارستان آیت اهلل خوانســاری با 134تخت، 
به عنوان مرکز ویژه کرونا انتخاب شــده بود و همه بیماران 
بخش های کموتراپی و هموتراپی این بیمارســتان به مرکز 
درمانــی امیرالمومنین)ع( منتقل شــدند، اما بــا توجه به 
تکمیل ظرفیت بیمارســتان آیت اهلل خوانســاری در کم تر 
از چنــد روز، از بیمارســتان های حضرت ولی عصر)عــج(، 
حضرت امیرالمومنین )ع(، امیرکبیر و آیت اهلل طالقانی نیز 
استفاده شــد.  جمالیان ادامه می دهد: در واقع  با لغو اعمال 
جراحی الکتیو در بیمارستان حضرت ولی عصر)عج(، اعمال 
محدودیت های کرونایی، تعطیلی اصنــاف و کاهش موارد 
ترومایی و تصادف هــا، امکان پذیرش این شــرایط فراهم 
شــده بود. وی بیان می کند: در موج های بعدی همه گیری 
ویروس کرونا به صورت  مداوم با مشــکالتی روبه رو بودیم، 
به طوری که در موج چهــارم به دلیل کمبــود تخت، عمل 
جراحی الکتیو چشم و ENT در بیمارستان امیرکبیر لغو و 
بخش های بستری آن به کرونا اختصاص یافت. رئیس دانشگاه 
علوم پزشــکی اراک درباره کمبود تخت های بیمارســتانی 
در موج پنجم کرونا نیز می گویــد: درحال حاضر که در موج 
پنجم همه گیری ویروس کرونا هستیم، همچنان بیمارستان 
امیرالمومنین)ع( با همه ظرفیت مرکز اصلی خدمت رسانی 
به بیماران کرونایی است و مقرر شد کمبود تخت های ویژه، 
به میزان حدود 70تخت در بخش اطفال و بزرگساالن از دیگر 
بیمارستان ها جبران شود و همه بیماران داخلی غیرکرونایی 

به بیمارستان حضرت ولی عصر)عج( منتقل شوند.

کمبود تخت  و پرستار
جمالیان همچنین عنوان می کند: با توجه به اینکه ظرفیت 
بیمارســتان حضرت ولی عصر)عج( به دلیــل افزایش موارد 

ترومایــی و تصادف ها درحال حاضر تکمیل اســت، نگرانی 
بابت کمبود تخت های بســتری و ویژه دراین بیمارســتان 
وجود دارد. وی  تصریح می کند: نمایندگان استان در مجلس 
شورای اسالمی، استاندار مرکزی و رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی در تأمین اعتبــار موردنیاز برای تکمیل پروژه 
بیمارستان حضرت ولی عصر)عج( همکاری زیادی داشتند و 
امیدواریم با این اقدام ها، هرچه زودتر این طرح تکمیل شود 
تا در بستری بیماران ترومایی هیچ مشکلی نداشته باشیم. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک از کمبود متخصص داخلي، 
متخصص عفوني، متخصص جراحی و متخصص رادیولوژی 
در شهرستان های اراک خبر می دهد و می گوید: برای جبران 
کمبود نیروهای مامایی در مرکز آموزشــی درمانی آیت اهلل 
طالقانی درحال پیگیری هستیم تا با انجام فرایند اداری، برای 
جذب نیروهای پیمانی از طریق آزمون استخدامی اقدام شود.
جمالیان اظهار می کنــد: در پیک پنجم همه گیری ویروس 
کرونا نیاز به اعزام پرستار به مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل 
خوانساری برای بخش مگا آی.سی.یو احساس شده است که 

درحال پیگیری و اعزام نیرو هستیم.

نقش ویژه خیران 
جمالیان نقش خیرین در تأمیــن فضاهای فیزیکی درمانی 
استان را پررنگ می داند و می گوید: خیران در ساخت بخش ها 
و قسمت های موردنیاز دانشگاه حضور ویژه ای داشتند، به ویژه 
در چند مرحله توسعه بیمارستان آیت اهلل خوانساری و تأمین 
تجهیزات در بیمارســتان های تابعه که با کمک این خیران 

بیش از هزارمترمربع ساخته و تکمیل شده است.

فاطمه کاظمی
خبرنگار

روزهایسختدامدارانسیستانوبلوچستانی
طوالنی شدن دوره خشکسالی، سیستان وبلوچستان را باوجود برخورداری از ظرفیت های بی بدیل، به واردکننده دام از استان های دیگر تبدیل کرده است

فاطمه چاپاری
خبرنگار

 در موج پنجم همه گیری ویروس کرونا در استان مرکزی مقاومت شکننده مراکز درمانی استان مرکزی
مسئوالن نگران کمبود تخت های ویژه بستری هستند

با وجــود اینکه تاکنــون شــهرداری اراک حدود 

3میلیارد تومان برای خرید اکسیژن ســاز، شرکت 

آلومینیوم ســازی یک میلیارد و 100میلیون تومان 

برای تأمین تجهیزات موردنیاز و پتروشــیمی شازند 

نیز 500میلیون تومان برای تأمین تجهیزات تخصیص 

داده اند، اما بخش بهداشت و درمان استان چشم به راه 

حمایت ها و کمک های بیشتری است. با توجه به اینکه 

مرکزی، یکی از اســتان های صنعتی کشور محسوب 

می شود، بخش بهداشــت و درمان استان در شرایط 

ویژه کنونی، توقع بیشتری از صنایع استان دارد. این 

درحالی اســت که حمایت و همکاری صنایع استان با 

متولیان بهداشت و درمان بسیار محدود بوده است.
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ی  غ هــا با
ایرانــی در جهان 

شــهرت و محبوبیت 
فوق العــاده ای دارنــد و 

تقریبا نمی توان گردشــگری 
را یافت که به ایران ســفر کند، اما 

بازدید از حداقــل یکی از باغ های ایرانی 
ثبت جهانی شــده را در برنامه خود نگنجاند. 

هرچند این باغ ها موردتوجه گردشــگران داخلی 
و خارجی قرار دارند، اما هریک با مشــکالتی دســت و 
پنجه نرم می کنند و حاال هم همه گیــری ویروس کرونا و 
نبود گردشــگر، چالش های جدی برای این مجموعه های 
زیبا ایجاد کرده است. همشــهری دراین گزارش ویژه به 
معرفی باغ های ایرانی ثبت شده و فهرست میراث جهانی 
یونسکو )شــامل باغ های ارم در شــیراز، چهل ستون در 
اصفهان، فین در کاشــان، عباس آباد در بهشهر، شازده 
در ماهان کرمان، دولت آبــاد در یزد، پهلوان پور در مهریز 
 یزد و اکبریــه در بیرجند( و ویژگی های شــاخص آن در
  6 استان پرداخته و اصلی ترین مشکالت باغ ها و همچنین 
میزان تأثیر همه گیری ویروس کرونا بر توسعه زیرساخت ها 

و رونق گردشگری درآنها را مورد بررسی قرار داده است.

بهشتی در دل کویر کرمان
یکی از باغ های ایرانی که می توان آن را »بهشتی در دل کویر« نامید، 
باغ شــاهزاده اســت؛ باغی که به عنوان »باغ ایرانی« به ثبت یونسکو 
رســیده و البته باید برای نگهداری از آن و نمایــش باغی که زیبنده 
این ثبت جهانی باشد، تالش ها صدچندان شود. در نزدیکی کرمان، 
حدود 2کیلومتری شهر ماهان، درست در دل کویر بهشتی به نام باغ 
شاهزاده وجود دارد که جویبارها و درختان سربه فلک کشیده اش، در 
زمان قاجار و به دستور »محمدحسن خان«، سردار ایروانی حاکم وقت 
کرمان در کنار شاه نشــین دلربایش متولد شدند. سامانه آبرسانی که 
از سال 1283خورشــیدی تاکنون در باغ شاهزاده فعال است، نه تنها 
حال خوب این باغ را تضمین کرده، بلکه به روستاهای همجوارش نیز با 
سخاوتمندی هرچه تمام تر آبادانی بخشیده است. همیشه واقعیت فراتر 
از چیزی است که روی کاغذ می آید یا صرفا در ذهن ماست و نمی توان 
در چند جمله ســاده این باغ زیبا را توصیف کــرد. بنابراین توصیف 
چشــم انداز بزرگ ترین باغ دلنواز و زیبای ایرانی را به چشــم هایتان 
می سپاریم که با یک جست وجوی ســاده در اینترنت به عکس های 
زیبای آن می رسید و البته اقامتگاه ســنتی زیبا و غذاهای رستوران 
دلفریبش را نیز به ویژگی های این باغ تمام عیار اضافه کنید. فرقی نمی 
 کند از چه ملیتی هســتید و با چه زبانی صحبت می کنید، به محض 
ورود به باغ شــاهزاده ماهان، زیبایی و آرامش، زبان مشترک شما و 
دیگران می شود و می توانید بیشترین لذت را از لحظه لحظه حضورتان 
دراین باغ استثنایی ببرید. اما این شاهزاده، همان »عبدالحمید میرزا 
ناصرالدوله فرمانفرماییان«، نوه دختری ناصرالدین شاه و حاکم کرمان 
است که باغش در تاریخ 1۴آبان 13۵3درفهرست آثارملی ثبت شد. 
این باغ به دلیل زیبایی های بی نظیــر و ویژگی های منحصربه فردش، 
سرانجام درسال 2011، مصادف با سال1390 شمسی، به همراه 7باغ 
ایرانی دیگر، در فهرست میراث جهانی یونسکو  قرارگرفت و درنهایت 
به ثبت جهانی رسید؛ اتفاقی که می توانســت بهترین ها را برای این 
باغ رقم بزند، اما چندان توجهی به این باغ نشــد و جالب اینجاســت 
که گردشگران خارجی بیشتر از هموطنان داخلی، محو تماشای این 
باغ می شوند. هرچند به این موضوع هم راضی بودیم و هرسال انتظار 
گردشگران بیشتری را می کشیدیم که در برنامه سفر خود بازدید باغ 
شاهزاده را نیز گنجانده بودند، اما این نیز دیری نپایید و دست بی رحم 
کرونا همان را هم از ما گرفت. با شرایط موجود، دیگر گردشگر خارجی 
دراین باغ قدم نگذاشته و سردی و سکوت مسئوالن هم بارها زنگ خطر 
این باغ را به صدا درآورده اســت. در دنیایی که بخش قابل توجهی از 
اقتصاد کشورها را گردشــگران می چرخانند، نباید مسئوالن نسبت 
به این موضوع و کمی گردشگر بی توجه باشند. با توجه به همه گیری 
ویروس کرونا، حاال دیگر بیشــترین رقم های تاثیرگــذار بر اقتصاد 
استان ها فعال در زمینه گردشــگری داخلی است؛ مسافرانی که برای 
رســیدن به بندرعباس چون برق و باد از کرمان عبور می کنند، اما در 
قصه های هزارویک شب گردشگری استان، قصه ای برای ماندن شان در 
کرمان، حتی برای یک شب وجود ندارد. همه می دانیم فرنگی ها کم تر 
بزرگ نمایی می کنند و اهل تعارف نیستند و گردشگران خارجی بارها 
تأسف خود را به مسئوالن وقت آن باغ ابراز کرده بودند که باغ شاهزاده 
باید مکانی برای گردشگری ســالمت و حتی فراتر از آن، گردشگری 
درمانی باشد، نه اینکه هرازگاهی از کوچک ترین امکانات مانند قطعی 
آب سرویس های بهداشتی رنج ببرد. بارها نیز همشهریان کرمانی که 
آخرهفته را برای تفرج به این باغ قدم می گذارند، گالیه هایی داشته اند 
مبنی بر اینکه چرا یک روزه بهای ورودی باغ را افزایش می دهند، اما 
حتی یک روز هم برای رفع مشکالت این باغ با همان درآمد ورودی باغ، 
وقت نمی گذارند. اگر برای رونق گردشگری برنامه ریزی نداشته باشیم، 
جدای از اینکه درآمدی به دست نمی آوریم، امکان اینکه بحران هایی از 
کنار این صنعت برای استان و محیط زیست ایجاد شود هم وجود دارد. 

ارم؛ شکوه باغ ایرانی
شیراز از قدیم به داشتن باغ های زیبا معروف 

بوده است. یکی از زیباترین و خاص ترین این باغ ها، »ارم« 
اســت که دیدن آن در هرفصل، زیبایی و جذابیت خودش را دارد. 
تاریخ ســاخت و بنیان گذار اولیه باغ ارم شیراز، به درستی مشخص 
نیست؛ اما توصیف هایی از آن در سفرنامه های متعلق به سده دهم و 
یازدهم هجری آمده است. این باغ در روزگار سلجوقیان و آل اینجو 
پابرجا بوده اســت. در زمان زندیه هم کریم خان زند در سازندگی و 
بهسازی این باغ کوشید. ارم، تنوع گیاهی بسیار باالیی دارد و گیاهان 
بسیاری از اقصی نقاط جهان دراین باغ کاشته شده است؛ به شکلی 
که باغ در قالب یک نمایشگاه از انواع گل ها و گیاهان درآمده است. 
وســعت باغ بیش از 3هکتار و از درختان مرکبات و ســرو پوشیده 
شده است. جالب ترین قسمت باغ، خیابانی است که از خاور به باختر 
در وسط باغ ساخته و در دوسوی آن درختان سرو کاشته اند و زیبایی 
خاصی دارد. درمیان درختان سرو این خیابان، سرو بلندقامتی است 
که به دلیل موزون بودن آن را »سروناز« می خوانند و نظیر آن در سایر 
باغ های شیراز دیده نمی شود. صحن باغ را نیز درختان زینتی و سرو 
و نارنج و انواع گل های تزئینی پوشانده است. این مجموعه محبوبیت 
زیادی درمیان گردشگران داخلی و خارجی دارد. هرسال گردشگران 
فراوانی برای دیدن این باغ به شیراز سفر می کنند، اما مدتی است با 
توجه به دلیل همه گیری ویروس کرونا، تعداد گردشگران کمی به 

این مکان زیبا سر زده اند.

کمبود اعتبار باغ صفوی عباس آباد 
مازنــدران را با باغ صفوی عباس آباد بهشــهر می شناســند؛ مادر 
شاه عباس اهل بهشــهر بود و همین موضوع ســبب شده بود این 
پادشــاه صفوی به مازندران و این منطقه رفت و آمد فراوانی داشته 
باشد. او دراین شهر که نام »اشرف البالد« را برای آن انتخاب کرده 
بود، بناهای متعددی ســاخت که تعدادی از این بناها هنوز پابرجا 
هستند. باغ صفوی عباس آباد بهشهر یکی از همین  مجموعه هاست 
که می توان آن را متفاوت ترین باغ ایرانی دانســت، چراکه عالوه بر 
جنبه تفریحی که هنگام ساخت برای آن درنظر گرفته شد، کاربری 
کشاورزی نیز دارد و تنها ســد تاریخی پابرجا و فعال ایران دراین 
باغ وجود دارد. این باغ در گذشته بناها و زیرساخت های متعددی 
مانند حمام، برج، آسیاب، کوشک شاهی و سامانه دقیق آبرسانی و 
توزیع آب نیز داشت که از آن بناها اکنون تنها بقایایی از سازه های 
آبی و برخی بناها و همچنین ســد عباس آباد و 2برج آجری باقی 
مانده است. اما شاخص ترین تصویری که از عباس آباد همواره دیده 
شده، دریاچه ای است که یک بنای چهار طاقی درمیان آن قرار دارد 
و هنگام باال آمــدن آب دریاچه موجود در بــاغ، به زیرآب می رود. 
این بنا به وســیله یک پل چوبی به خشکی وصل می شده است. باغ 
عباس آباد که حاال دیگر همراه با 7باغ ایرانی دیگر به عنوان مجموعه 
باغ های ایرانی در فهرست یونسکو ثبت شده، مانند بسیاری دیگر 
از بناهای دوره صفوی، از مهندســی خاص و پیچیده ای در ایجاد 
زیرســاخت ها و بناها برخوردار بوده اســت. هرچند امروز به دلیل 
شرایط اقلیمی منطقه، بخش زیادی از سازه های این باغ از بین رفته 
است، اما دریاچه این باغ هنوزهم منبعی برای تأمین آب کشاورزی 
پایین دست محسوب می شود. با این حال و باوجود اهمیت تاریخی 
و همچنین کاربردی این سد، تردد خودروهای سنگین از روی تاج 
آن هنوز انجام می شود که به اعتقاد کارشناسان، این موضوع یکی 
از مشــکالت باغ صفوی عباس آباد بهشهر به شــمار می رود. یکی 
از چالش های دیگر این مجموعه که مدتی پیش ایجاد شــد، نبود 
سازه ای برای مجموعه اداری کارکنان این باغ است. مجموعه اداری 
این باغ جهانی در آذرماه سال گذشته در آتش سوخت و ازآن زمان 
تاکنون هنوز هیچ ســازه جدیدی جایگزین آن نشده است. معضل 
مهم دیگر که درباره این باغ می توان گفت، کمبود میزان اعتبارات 
برای تسریع در روند احیا و بازسازی برخی زیرساخت هاست. میراث 
فرهنگی برنامه هایی را برای حفاظت از باغ در اولویت نخســت و 
همچنین احیا در بلندمدت تدارک دیده که بی شک اجرای همه این 
موارد به تخصیص اعتبارات نیازمند است. این درحالی است که با 
شیوع کرونا، با توجه به موزه ای بودن عباس آباد، این باغ هم مشمول 
تعطیلی موزه ها شد و به این ترتیب تردد در این مجموعه در بیشتر 

اوقات ممنوع اعالم شده است.

باغ های یزد؛ چشم به راه اعتبارات ملی
هرچند انتظار نمی رود در دل کویر باغ هایی وجود داشته باشد 
که برای جهانیــان اهمیت پیدا کند و مایه مباهات باشــد، اما 
نام 2باغ استان یزد درمیان اســامی باغ های ایرانی ثبت شده 
در فهرســت میراث جهانی یونسکو چشــم نوازی می کند. باغ 
دولت آباد یزد، به جای مانده از دوره افشــاریه و باغ پهلوان پور 
مهریز، به جای مانده از دوره قاجار، 2باغ جهانی یزد هستند که 
درکنار باغ های ایرانی دیگر در قالب مجموعه ای به نام باغ های 
ایرانی در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده اند و هرکدام 
از آنها، به تنهایی ویژگی های برجسته گردشگری را در خود جا 
داده اند. اما قطعا خشکســالی ، آینده این باغ های زیبا را تهدید 
می کند و باید با نگهداری و مراقبت بیشــتر، در حفاظت از آنها 
و حتی محیط پیرامونی آنها که در واقع حریم باغ ها به شــمار 
می روند، کوشید. رعایت الزام های سازمان جهانی یونسکو برای 
حفاظت از این باغ ها از اهمیت بســیاری برخوردار است. این 
روزها 2باغ جهانی استان یزد در شهرستان های یزد و مهریز برای 
حفاظت بیشتر تحت مراقبت قرار دارند و بازدید از آنها تنها با 
فروش بلیت انجام می شود و ورودیه دارند. همچنین کارکردهای 
دیگری ازجمله ایجاد غرفه های فروش صنایع دســتی در آنها 
تعریف شده است تا از درآمد ورودیه گردشگران برای نگهداری 
از باغ ها هزینه شود، اما همه گیری ویروس کرونا، درآمد باغ ها 
از این محل را تقریبا به صفر رسانده است. گفتنی است که باغ 
دولت آباد یزد یک باغ موروثی و موقوفه است و درواقع از محل 
موقوفات، عوایدی برای نگهداری دارد، اما باغ پهلوان پور مهریز 
به منابع بیشــتری برای نگهداری نیازمند است و قطعا منابع 
استانی کفاف این هزینه ها را نمی دهد. الزم است بودجه های 
کشوری برای حفاظت بیشتر این باغ ها که سرمایه گران بهایی 
است که از پیشینیان زحمتکش یزدی در اوج بی آبی و کویری 
بودن یزد به یادگار مانده است، به استان اختصاص یابد. هردو 
باغ وســعت زیاد و ورودی های متعددی دارنــد، باغ دولت آباد 
در محدوده بافت تاریخی یزد واقع شــده و همواره موردتوجه 
گردشگران قرار داشته اســت. این باغ بلندترین بادگیر جهان 
را دارد و عمارت هشــتی و حوض بزرگ وسط آن با فواره های 
سنگی قدیمی، از شاخص های این باغ ایرانی به شمار می رود. 
زیبایی های باغ پهلوان پور هم کمتر نیســت. درختان تنومند 

سربه فلک کشــیده و جوی آب روان این باغ که همواره 
در تصاویر انتشــار یافته ازسوی گردشگران منتشر 

می شود، نشان از ســرزندگی و شادابی این باغ 
دارد. امید اســت این باغ ها همانطور که از 

گذشته تا به امروز سرسبز و شاداب باقی 
مانده اند، همچنان ســربلند و سبز برای 

آیندگان به یادگار بمانند.

زمرد سبز »اکبریه« در کویر بیرجند
باغ و عمارت تاریخی اکبریه مجموعه ارزشــمندی در شهر بیرجند 
است که در فهرســت باغ های جهانی ایران قرار دارد و همچون زمرد 
سبز در کویر می درخشد. قدمت باغ اکبریه به بیش از یک قرن پیش 
بازمی گردد؛ زمانی که اکبریه روستایی در 3کیلومتری جنوب شرقی 
بیرجند بود. حاکمان شــهر بیرجند درآن دوران  مقر حکومتی خود 
را دراین باغ بنا کردند و اکبریه پذیرای افــرادی چون امیرعلم خان 
حشــمت الملک، محمدابراهیم خان شــوکت الملک و اسداهلل علم 
بوده است. این باغ تاریخی در ســال1371 در اختیار سازمان میراث 
فرهنگی و وقف آســتان قدس رضوی شده بود و ســرانجام در سال 
1378با شــماره 232۶ جزو آثارملی ایران به ثبت رسید. باغ اکبریه 
ابتدا جزو روستای اکبریه  بیرجند بود که با گسترش شهر، وارد بافت 
شهری شد. وسعت باغ اکبریه حدود ۴۵هزارمترمربع است. این باغ 
در فضایی کوهستانی برای انجام امور دیوانی، سکونت و پذیرایی در 
2بنا ساخته شده اســت. معماری عمارت اکبریه، دارای ویژگی های 
منحصربه فردی  است، به   طوری که نمونه ای شــبیه به  آن در کشور 
وجود ندارد. اســتفاده از معماری ترکی و تاحدودی کاربرد معماری 
روسی و تلفیق این دو، با معماری اسالمی شکل بسیار ویژه ای به این 
عمارت تاریخی بخشیده اســت. در باغ اکبریه بناهای بسیار زیبایی 
مانند گنبد کاله فرنگی، تاالر آیینه ها با تزئینات مقرنس الله زنبوری 
وجود دارد که جلوه  بسیار خاصی به این باغ بخشیده است. باغ اکبریه 
بیرجند به عنوان یکی از 9باغ تاریخی ایران ســال 2011در نشست 
سی و  پنجم یونســکو در میراث جهانی به ثبت رسید. از سال1398 
تاکنون ۵80میلیون تومان برای باغ و عمارت جهانی اکبریه تخصیص 
یافته که 2۶0میلیون تومان آن صــرف مرمت میراث جهانی اکبریه 
و 320میلیون تومان نیز بــرای مطالعات و مرمت مــوزه آن هزینه 
شده است. اعتبارات تخصیص یافته برای احیا و نگهداری باغ اکبریه 
از محل پایگاه های میراث جهانی بــوده و برای ادامه عملیات مرمت 
بناهای این باغ باید تخصیص های مالی جدیدی انجام شــود. بعد از 
همه گیری ویروس کرونا ، آسیب های بسیاری به صنعت گردشگری 
وارد شد . باغ اکبریه که در میراث جهانی نیز ثبت شده است، موردتوجه 
گردشگران خارجی قرار دارد و هرسال تعداد زیادی از بازدید کنندگان 
این باغ مســافران خارجی بودند، اما ایجاد محدودیت های 
کرونایی و ممنوعیت هــای پروازهای خارجی 
سبب شد تعداد بازدیدکنندگان 
خارجــی از این بــاغ نیز 
بسیار کم تر شود. 

»فین« و »چهلستون« ؛ میراث صفویه
2باغ مشهور دراستان اصفهان درفهرست میراث جهانی یونسکو 
به ثبت رسیده است؛ باغ فین در کاشان و باغ جهان نما)چهلستون( 
در شهراصفهان. باغ فین، در فاصله 10کیلومتری شهرکاشان قرار 
دارد و حمام آن شهرت جهانی یافته، چراکه محل قتل امیرکبیر، 
صدراعظم مقتدر ناصرالدین شاه بوده است. سابقه و قدمت باغ فین 
و بناهای آن به دوره صفویه بازمی گردد و حدود 23هزارمترمربع 
وسعت دارد. ازسوی دیگر مجموعه کاخ چهلستون و باغ جهان نما 
با وســعتی در حدود ۶7هزارمترمربع از بخش های باقی مانده از 
دولتخانه صفوی به شمار می رود که در دوران سلطنت شاه عباس 
اول بنا شد. چهلستون در ســال10۵7 هجری قمری و درعصر 
ســلطنت شــاه عباس دوم به صورت کنونی و برای پذیرایی از 
میهمانان و شاهان صفوی، تجدید بنا و الحاقاتی نیز به آن افزوده 
شده اســت. ازجمله شــاخصه های منحصربه فرد این مجموعه 
بزرگ تاریخی، وجود نقاشی های دیواری به صورت هنر مینیاتور 
)نگارگری( و قهوه خانه ای در تاالرهای زمســتانی کاخ اســت. 
همچنین یکی دیگر از جاذبه های منحصر به فرد این کاخ، وجود 
ایوان عظیم ستوندار در بخش غربی است که با الهام از کاخ آپادانا 
در تخت جمشید بنا شده است. مجموعه جهانی کاخ چهلستون 
دارای یکی از نفیس ترین تزئینات دیوارنگاره بر روی گچ بوده که با 
هنر نگارگری یا همان نقاشی مینیاتور به موزه ای از هنر هنرمنداِن 
عصر صفوی تبدیل شده است. این مجموعه بی نظیر، همچون آثار 
تاریخی دیگر اصفهان مانند نقش جهان و مسجدجامع درمعرض 
خطر فرونشســت قرار دارد. از آنجاکه  این باغ، یک بافت زنده و 
پویاست و مراسمی چون کنســرت ها و برنامه هایی که نیازمند 
حضور جمعیتی انبوه اســت، درآن برگزار می شــود درمعرض 
آسیب های ناشی از ارتعاشــات، فالش دوربین ها و حضور انبوه 
جمعیت هم قرار دارد. هرچند همه گیری ویروس کرونا فرصتی 
برای تنفس و مرمت ســتون ها و نقاشی های کاخ فراهم کرد، اما 
این باغ موزه جهانی ایران که پیش از همه گیری ویروس کرونا در 
فهرست پربازدیدترین اماکن تاریخی اصفهان و ایران قرار داشت، 
اکنون همچون اماکن تاریخی و گردشگری دیگر رونق روزهای 
پیشین خود را از دست داده است. براساس گزارش گروه آمار دفتر 
برنامه ریزی و بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی، باغ چهلستون هشــتمین مکان پربازدید تاریخی پیش 
از همه گیری ویروس کرونا بوده و در سال های1397 و 1398،  
حدود 890هزارو۵82 بازدیدکننده داشته است. اما در نیمی از 
سال گذشته همه موزه ها و اماکن تاریخی تعطیل بودند و امسال 

نیز تاکنون وضعیت مناسبی برای این موزه رقم نخورده است.

 چالش  باغ های جهانی ایران 
در روزگار کرونا
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  همشهری در پرونده ویژه ای به بررسی وضعیت
 8باغ جهانی ایران پرداخته است
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  مشکل سهامداران کارخانه نساجی خوی 
من یکی از سهامداران کارخانه نساجی خوی هستم. از سال1376 که حدود ۲هزارو۵۰۰ 
نفر از اهالی این شهر در اســتان آذربایجان غربی، اقدام به خرید برگه های سهام کارخانه 
نساجی کردند، تاکنون فقط یک بار و آن هم در سال1377 سود سهام به حساب شان واریز 
شده و دیگر هیچ گونه واریزی بابت سود سهام انجام نشده است. عالوه براین اکنون سهام 
کارخانه هم از بورس خارج شده و نه امکان فروش آن را داریم و نه سود سال های گذشته را 
می دهند. پیگیری های قانونی ما هم تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. از مسئوالن 

استان تقاضا داریم به مشکل ما رسیدگی کنند.
ضیغمی پور از خوی

  چرا مرغ گران شد؟
صف های طوالنی خرید مرغ  یا نبود این کاالی اساسی موردنیاز مردم در مرغ فروشی ها 
کم بود، به یکباره قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف کننــده افزایش یافت. این میزان 
افزایش قیمت، با این ســطح از تورم موجود در کاالهای مختلف، فشــار بیشــتری به 
 مردم می آورد و مرغ در ســفره مردم کمتر می شود. مســئوالن باید راه حل بهتری پیدا 

کنند.
حسام فرهنگی قوچانی از تبریز

  از سوپرمارکت  داران حمایت کنید
حدود 1۰سال است که با گسترش فعالیت فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت  داران با 
مشکالت عدیده ای روبه رو شده اند. از مسئوالن دولتی انتظار داریم از این قشر درمقابل 
فروشگاه های زنجیره ای حمایت کنند، چراکه وجود هر مغازه محلی، جزوی از فرهنگ 

کشور است.
رسولی از سمنان

صدای همشهری

هزاران سال است که میراث ماندگار، ذوق 
سرشــار و هنــر آبــاء و اجــدادی مردم 
سختکوش دیار نخل و آفتاب، نسل به نسل 
منتقل شده تا امروز فرزندان هنرمند، خوش ذوق و خالق 
این دیار با تکیه بر دانش و مهارت ذاتی، نقش بی نظیری 
از طرح و رنــگ را در ســاخت و تولید انــواع ظروف و 
مصنوعات حصیری خلق کنند و رشــد و شکوفایی این 
صنعت را رقــم بزنند؛ صنعتی که بــا معرفی آب پخش 
به عنوان »شهرملی حصیر و کپو« ســودای حضور در 

بازارهای جهانی را درسر دارد.
دی ماه سال گذشــته شــهر آب پخش در شهرســتان 
دشتســتان، به عنوان شــهرملی حصیر و کپو درمیان 
ســایر نامزدهای این عنوان انتخاب و در مراســمی با 
حضور مسئوالن ارشد استان بوشهر، گواهی و لوح زرین 

 این افتخار تاریخی ازســوی وزیرمیراث فرهنگی اعطا
 شد.

وفور نخل های قامت برافراشته که سرسبزی شان ریشه 
در نهرهای پرآب »حاج محمدی« دارند، شهر آب پخش 
را به نگین ســبز جنوب کشور و اســتان بوشهر تبدیل 
کرده اســت. این ظرفیت بی نظیر ثمرات شیرینی برای 
ساکنان این نقطه از سرزمین ایران به همراه داشته  است؛ 
از خرمای مضافتی که سفره هر خانه ای را برکت می دهد  
تا شیره پرخاصیتش که کام مصرف کننده اش را شیرین 

می کند.
عالوه براین، شــاخ و برگ اضافی که در هرفصل از این 
نخلستان های انبوه جدا می شود، نه تنها به چالشی برای 
باغداران و نخل داران تبدیل نمی شود، بلکه با هنرمندی 
بانوان چیره دست آب پخشی، به عنوان مصنوعات دستی 
و حصیرهای پرنقش و نگار، راهی خانه های مردم استان 
و حتی نقاط مختلف کشور می شود تا زینت بخش منزل 

هنردوستان شود.

 ظرفیت های نگین سبز بوشهر
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی استان 
بوشــهر در گفت وگو با همشهری با اشــاره به مراحل 
کســب عنوان »شــهرملی حصیر و کپو« و چشم انداز 
آینده این صنعت و برنامه های اســتان برای حمایت از 
فعاالن و هنرمندان بومی می گوید: در شورای راهبردی 
انتخاب شهرها و روستاهای ملی صنایع دستی، پرونده 
شهرها و روســتاهای متقاضی براســاس شاخص ها و 
یک ســری معیارهــای اســتاندارد، مانند نــوع تولید 
محصول در شهر یا روستا، دســترس پذیری مواد اولیه 
تولید و تعــداد کارگاه های تولیدی، جمعیت شــاغل 
دراین صنعت و همچنین ســابقه تاریخــی آن منطقه 
موردبررسی کارشناسان قرار می گیرد که خوشبختانه 
بــا مستندســازی های صــورت گرفتــه، آب پخش 
 توانســت عنوان »شــهر ملی حصیر و کپو« را کســب 

کند.
»لیال رحیمی« می افزاید: آب پخش برای انتخاب به عنوان 
شهرملی حصیر و کپو، شهری کامال برخوردار محسوب 
می شود. این شهر مملو از نخلســتان هایی است که آن 
را تبدیل به نگین سبز اســتان کرده است. این موضوع 
سبب شــده بافندگان و هنرمندان حصیرباف این شهر 
برای دسترســی به مواداولیه دغدغه ای نداشته باشند، 
زیرا مواداولیه باکیفیت و مرغوب در یک قدمی آنهاست.

وی اظهار می کند: همچنین این نکته را فراموش نکنیم 
که هنرمندان این رشــته در آب پخش از ذوق سرشار و 
تبحر خاصی برخوردارند که در قیاس با دیگر نقاط، آنان 
را سرآمد این صنعت کرده است. برای مثال، در سال های  
گذشته ۲نشان ملی در حوزه صنایع دستی به هنرمندان 
این شهر تعلق گرفته بود که این مهم در به دست آمدن 

این موفقیت هم موثر واقع شد.

 مسئوالن همت کنند
وی دربــاره گام بعــدی برای توســعه ایــن صنعت و 
همچنین معرفی بیشتر این شهر در سطح کشور، ادامه 
می دهد: تا این مرحله آنچه را که ما باید به عنوان متولی 
صنایع دستی استان، در سطح کشــور انجام می دادیم 
به سرانجام رســاندیم، اما از این به بعد باید مسئوالن و 
مدیران شهری آب پخش پای کار بیایند و آستین همت 
باال بزنند تا بیش از پیش شاهد دوام موفقیت ها و رونق 

چشمگیر این صنعت باشیم. 
رحیمی تاکید می کند: درحال حاضر لوح نشــان ملی 
شهر حصیر و کپو به شــهردار آب پخش اهدا شده است. 
از الزام هایی که باید در صدر برنامه های مدیران شهری 
قرارگیرد، یک مورد نصب تابلوی ورودی شهر آب پخش 
با عنوان »شــهرملی حصیر و کپو« و دیگری طراحی و 

نصب نماد حصیر در مرکز شهر است.
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی استان 
بوشهر اضافه می کند: در واقع همه مدیرانی که تقاضانامه 
را برای طرح در شــورای راهبردی انتخاب شــهرها و 
روستاهای ملی صنایع دستی امضاء کرده اند، نسبت به 
انجام اقدام های الزم دراین حوزه متعهد شده اند و باید 

وظایف خود را انجام دهند. بنابراین انتظار داریم بستر 
مناســب را برای افزایش کارگاه ها و رونق کســب وکار 
حصیربافان باهدف جهانی شــدن برند این شهر فراهم 

کنند. 

 راه اندازی خانه حصیر
اما بخش مهمی از دغدغه هایی که معاون صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی اســتان، برای توسعه صنعت 
حصیربافی و مصنوعات دســتی شهر آب پخش مطرح 
می کند، با بهره برداری از خانــه حصیر تا حدودی رفع 
شده است. برای تحقق این رویداد مهم، همه مسئوالن 
شهری و محلی پای کار آمدند تا این پایگاه اصلی تولید 

حصیر راه اندازی شود.
مدیر خانه حصیر آب پخــش با بیان اینکــه این خانه 
می تواند در آینــده ای نزدیک و با همت مســئوالن و 
صنعتگران، این شهر را به سوی جهانی شدن سوق دهد، 
به خبرنگارهمشهری می گوید: خانه حصیر با مساحت 
اعیانی 11۰مترمربع و عرصه ۵۰۰مترمربعی، با صرف 
هزینه ای درحدود 8۰۰میلیون تومان ساخته شده است.

»زهرا بازیار« می افزایــد: براســاس برنامه ریزی های 
انجام شده، این خانه به ۵6۰نفر از صنعتگران عضو خود 
خدمات ارائه می دهد و در کسب درآمد آنها نقش آفرین 

خواهد بود.
وی با بیــان اینکه با ظرفیــت ایجاد شــده در منطقه 
آب پخش، بستر مناسب برای صادرات به کشورهای حوزه 
خلیج فارس و ســایر بازارهای جهانی فراهم شده است، 
ادامه می دهد: درحال تولیــد ۲هزار محصول حصیری 
براي کشــور عراق هســتیم که بافندگان از خردادماه 
تاکنون درحال تولید هستند و در محموله های مختلف، 

محصوالت را ارسال می کنیم.

 لزوم برقراری پوشش بیمه ای
مدیر خانه حصیر آب پخش عنوان می کند: با همکاری 
معاونــت صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگــی 
کارت شناسایی برای صنعتگران اســتان صادر شده و 
درحال حاضر به دنبال گرفتن تسهیالت و پوشش بیمه ای 
برای فعاالن این عرصه هستیم. با توجه به اینکه بیشتر 
صنعتگران خانه حصیر زنان هستند و بافت محصوالت 
حصیری سخت است و آسیب های جسمی به همراه دارد، 
این بیمه حداقل می تواند آنان را نسبت به آینده فعالیت 
دراین عرصه امیدوار کند. این درحالی است که هیچ یک 

از صنعتگران شهر زیرپوشش بیمه نیستند.
بازیار تأکید می کند: از مســئوالن اســتان درخواست 
می کنم که برای تحقق پوشــش بیمــه ای صنعتگران 

آب پخش همکاری های الزم را داشته باشند.
مدیر خانه حصیــر آب پخش اضافه می کنــد: عالوه  بر 
راه اندازی ســامانه اینترنتی حصیر، ۵طــراح را به کار 
گرفته ایم تا طرح های مختلفی آماده کنند تا بتوانیم نوع  
بافت ها را مدرن تر کنیم. برهمین اساس تاکنون 7۰نوع 
وســیله حصیری در طرح و رنگ های متنــوع در خانه 

حصیر تولید شده است.

حصیروکپو»آبپخش«راجهانیمیکند

 دوشنبه اول شهريور 1400 
شماره 8295  

 هزارو8۵۰ رسته شغلی در آذربایجان غربی مستعد کارآفرینی
 و مهارت آموزی با اتکا به شیوه استاد شاگردی هستند

فعالیت های صنفی در آذربایجان غربی و به ویژه ارومیه، از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است؛ این شهر در مسیر جاده تاریخی ابریشم 
قرار دارد و از گذشــته های دور به عنوان کانون اصلی تجارت با 
همسایه های غرب و شمال غرب کشور به حســاب می آمده است و برهمین 
اساس هم بود که از گذشته های دور به عنوان یکی از شهرهای تاثیرگذار در 

تجارت و صنعت شمال غرب کشور محسوب می شود.
این درحالی است که با آغاز همه گیری ویروس کرونا اصناف و صنعتگران خرد 
این استان با مشکالتی مواجه شده اند که یکی از آنها، کمبود نیروی انسانی 
متخصص و کارگر ماهر در صنوف مختلف است؛ اصنافی که با توجه به رکود 
بازار، با چالش تأمین هزینه و دستمزد کارگران مواجه شده اند و عده ای نیز به 
اجبار، تن به تعدیل نیرو داده اند. این موضوع در عین تهدید، می تواند به عنوان 
فرصتی برای استان به حساب آید. برهمین اساس هم هست که فعاالن صنفی 
استان احیای نظام »استاد شاگردی« را از راهکارهای خروج از بحران صنفی 

موجود و مهارت آموزی برای نوجوانان و جوانان می دانند.

تداوم فرهنگ بومی اشتغال
»اصغر فرهادپــور«، صاحب یــک کارگاه ریخته گری در ارومیه اســت که 
می کوید مهارت شغلی اش را از شــاگردی نزد صاحب کارش آموخته است. 
وی به خبرنگارهمشــهری می گوید: تا همین چند دهه قبــل، نوجوانان از 
سن 1۲سالگی و در فرصت تعطیالت تابستانی، به صورت رایگان یا با حداقل 
دستمزد ایاب و ذهاب، درکنار صاحبان حرفه ها و مشاغل مختلف شاگردی 
می کردند و پس از مدتی، خود به عنوان »استادکار« مشغول به کار می شدند.

وی ادامه می دهد: فرهنگ بومی ارومیه و فرهنگ ما که احترام به پیشکسوت و 
بزرگ تر را واجب می داند، موجب می شد کم ترین چالش میان استاد و شاگرد 
به وجود آید و استاد هم بعد از چند سال، زمینه اســتقالل شاگرد را آماده و 

فرصت کسب وکار را در بازار برای او فراهم می کرد.
فرهادپور عنــوان می کند: این فرهنــگ باید درمیان 
صاحبان حرفه ها و مشــاغل تداوم یابــد. درکنار این 
موضوع، در زمان همه گیری ویروس کرونا دولت نیز باید 
حمایت های مقطعی خود را افزایش دهد. یکی از این 
حمایت ها همراهی کارشناسان اداره تأمین اجتماعی 
است تا ما هم بتوانیم شاگردان بیشتری پذیرش کنیم.

این فعال صنفی اضافه می کند: گاهی اوقات مأموران 
اداره تأمیــن اجتماعی با اســتناد به بیمــه اجباری، 
هزینه هــای زیادی بــه کارفرما تحمیــل می کنند، 
درحالی که برخی شــاگردان مغازه برای حرفه آموزی 
نه هزینه ای پرداخت می کننــد و نه هزینه ای دریافت 
می کنند. اگــر این کارگــران مبتــدی بخواهند در 

آموزشــگاه های رســمی به حرفه آموزی بپردازند، باید 
هزینه هم پرداخت کنند.

خأل مهارتی در کارجویان
»صادق نجمی«، کارشناس اموراجتماعی و مدیر یک شرکت کاریابی در ارومیه 
است که نبود مهارت در کارجویان را یکی از چالش های جدی در حوزه کاریابی 
می داند و می گوید: بیشتر مراجعان دارای مدرک دیپلم تا لیسانس هستند که 

مهارتی ندارند و با این شرایط، پیدا کردن کار دشوار است.
وی می افزاید: هزینه های مهارت آموزی در آموزشگاه های خصوصی ارومیه 
بسیار باالســت و بیشــتر کارجویان امکان تأمین این هزینه ها را ندارند، اما 
می توانند به راحتی در مغازه ها حرفه بیاموزند و در همان جا نیز مشغول به کار 

شوند یا در کارگاه و کارخانه ای با حقوق مناسب تر شاغل شوند.

فرصتی برای کاهش بیکاری
رئیس اتاق اصناف شهر ارومیه نیز دراین زمینه می گوید: اصناف قابلیت های 

خوبی برای ایجاد اشتغال دارند و در واقع 
راه ورود به دنیای کارآفرینی هستند و باید 
حمایت های الزم از این بخش صورت گیرد.

»اصغرطاهری پور« اظهــار می کند: در حوزه صنفی 
می توان با کم ترین میزان سرمایه، شغل ایجاد کرد. درحالی 

که اگر دولت بخواهد مشــکل بیکاری را رفع کند، نیاز به سرمایه 
عظیمی دارد. این قابلیت درحوزه اصناف با بیش از هزارو8۵۰ رسته شغلی 

وجود دارد که تنها نیاز به حمایت دارند. اصناف بهترین و مناسب ترین بخش 

برای ایجاد اشــتغال و توســعه اقتصادی با اتکا به نظام »استاد شاگردی« 
هستند.

وی ادامه می دهد: نظام استاد شاگردی که از دیرباز در استان و به ویژه ارومیه 
دربخش اصناف وجود داشته، درشرایط کنونی و درصورت انجام حمایت های 

الزم، می تواند زمینه ساز رونق کارآفرینی شود.
رئیس اتاق اصناف ارومیه تأکید می کند: با توجه به فضای رقابتی موجود در 
بازار، امکان خلق کسب وکار های جدید با مهارت آموزی و فعالیت مستقیم در 

بازار وجود دارد، به شرط اینکه زیرساخت های موردنیاز آن فراهم شود.
وی اضافه می کنــد: در دوره همه گیری ویروس کرونا، اصناف ســختی های 
بسیاری متحمل شدند و خسارت های فراوانی به حوزه های مختلف صنفی وارد 

شد، اما حمایتی که انتظار می رفت، ازسوی دولت انجام نشده است. 

حمایت از مهارت آموزی 
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان غربی با بیان اینکه استمرار 
مهارت آموزی در مشاغل سنتی از سیاســت های این مرکز است، می گوید: 
درعین حال برای نظام مند کردن شیوه »استاد شــاگردی« و جلوگیری از 

سوءاستفاده های احتمالی، مقرراتی تنظیم شده است.
»محمدسلیم عباسی« می افزاید: افراد موضوع طرح »استاد 
شاگردی نوین«، از شــمول قانون کار و قانون تأمین 
اجتماعي خارج بــوده  و موضوع در قراردادی 
چندماده ای به نام »اســتاد شــاگردی 

نوین« گنجانده می شود.
وی ادامه می دهد: متقاضیان زیر18سال 
فرم استاد شاگردی نوین را از شعبه های 
تأمین اجتماعی دریافــت می کنند که 
به امضای ولي شــاگرد، مسئوالن تأمین 
اجتماعی و اســتادکار رســیده و قبل از 
انجام بازرســی از محل، فــرم مربوط به 

شعبه ارسال می شود.
عباســی عنوان می کند: اســتادکار باید 
دارای ۵سال سابقه، حسن شهرت و فاقد 
سوء پیشینه کیفری باشــد که این الزام 
برای اطمینان خاطر خانواده ها و ارتقای امنیت 

اخالقی و اجتماعی است.
مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان غربی اضافه 
می کند: مدت زمان شــاگردی حداکثر یک سال است و پس از این 
مدت، براساس قانون کار عمل می شــود تا اجحافی در حق شاگرد صورت 

نگیرد.

سیدمرتضی احمدپور
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

بازار تاریخی اردبیل- عکس: میراث آریا

 ثبت ملی حصیر و کپو »آب پخش« دراستان بوشهر و راه اندازی 
خانه حصیر، این شهر را درمسیر جهانی شدن قرار می دهد

ري
شه

هم
ها: 

س 
عك

محمدرضا برازجانی
خبرنگار

 یک تیر و چند نشان احیای شیوه »استاد شاگردی« 
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