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پشت پرده 
كمبود سرم

 پنجشير
دره مقاومت

مأموريت  ويژه      اژه ای  به  دادستان
 رئيس قوه قضاييه: بدون فوت وقت، پيرامون زندان اوين و رفتار مأموران با زندانی 

يا زندانی با زندانی با دقت بررسی جامع به عمل آمده و نتيجه گزارش شود
رئيس سازمان زندان ها قول داد رفتارهاي غيرقابل قبول در اوين جبران شود

پذيرش حق زنداني فال نيك است؛ گفتاري از حسين ميرمحمدصادقي

بيش از يك و ماه نيم از شــروع پيك 
پنجم كرونا مي گــذرد و داروخانه ها 
همچنان شــاهد صف هــاي طوالني 
همراهان بيماران كرونايي هستند كه 
در كنار استرس سرنوشت بيمارشان، 
بايد اضطراب كمبود سرم و دارو را هم 
به دوش بكشــند. امتداد اين وضعيت 
درحالي است كه در روزهاي اخير مرتب 
از سوي مســئوالن اعالم مي شود كه 
كمبودها در حوزه دارو و سرم رفع شده 
است. اما سيدعلي فاطمي، نايب رئيس 
انجمن داروســازان ايران در گفت وگو 
با همشــهري، اوضاع را طور ديگري 
شــرح مي دهد:  اخيرا مديــركل امور 
دارو در سازمان غذا و دارو اعالم كرده 
كه مشــكل داروهاي كرونا را تا 3 روز 
ديگر حل مي كنيم و 1800داروخانه 
در سراسر كشور به عنوان داروخانه هاي 
منتخب توزيع داروهاي بيماران مبتال 
به كرونا اعالم شدند كه 400مورد آنها 

در تهران بودند. صفحه10 را بخوانيد.

 پنجشــير، دره محصور در كوه هاي 
بلنــد هندوكش كه نمــاد مقاومت 
اســت و هرگز در برابر هيچ دشمن 
خارجي اي تسليم نشــده، دوباره به 
پايــگاه مقاومت افغانســتان تبديل 
شده و با وجود دست باالي طالبان، 
خود را براي رويارويــي با اين گروه 
آماده كرده است. به گزارش الجزيره، 
اين منطقه سرســخت كه در تاريخ 
معاصر در برابر ارتش سرخ شوروي 
و نيروهاي طالبان ســر خم نكرده، 
از همان نخستين روز سقوط كابل، 
دوباره به پايــگاه مقاومت نيروهاي 
ضدطالبان تبديل شــده و رهبران 
ائتالف شمال، خود را به آن رسانده و 
براي مقابله با طالبان اعالم آمادگي 

كرده اند. صفحه23  را بخوانيد.

در حالي كه بيماران در صف هاي طوالني 
 سرگردان خريد سرم هستند

500 هزارسرم در گمرك فاسد شد

رهبران مقاومت افغانستان در دره 
 پنجشير مستقر شده و آماده مذاكره

يا مبارزه با طالبان هستند

نقشه محروميت
همشهري جغرافياي محروميت را بر مبناي آمار وزارت رفاه ارزيابي مي كند

  62درصد اهالي سيستان و بلوچستان محروم هستند و در مقابل ساكنان يزد
با نرخ 16درصد، كمترين ميزان محروميت را تجربه مي كنند

روند صعودي مرگ هاي كرونا در پيك پنجم 
       ركورد 

در 18ماه گذشته

در 33روز گذشته 

499 نفر 
به ميزان جان باختگان  روزانه اضافه شدند.
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نمودار مرگ
كرونا ديروز بارديگر ركورد زد. پيش بيني ها حكايت از افزايش تعداد مرگ ها در روزهاي آينده دارد 
دبير كميته علمي مقابله با كرونا: تعداد بيماران در آي سي يو كاهش پيدا نكرده و اوضاع وخيم است

3و12 12

اخبــار متناقضي كه هر 
روز بــا محوريــت كرونا 
منتشر مي شــود، مردم 
را سردرگم كرده است، 
آنها نمي دانند چطور بايد 
آگاهي خود را باال ببرند و 
به كدام خبرها اطمينان كنند. همين موضوع باعث 
شــده تا هر خبري به ويژه آنها كه در فضاي مجازي 

و كانال هاي خبري منتشر مي  شوند را دنبال كنند. 
قرار گرفتن در چنين وضعيــت نامعلوم و مبهمي، 
ســالمت روان مردم را تحت الشعاع قرار داده است. 
توجه داشته باشيم اخباري كه در رسانه ها و به طور 
مجازي به صورت افسارگســيخته پخش مي شود، 
باعث پايين آمدن ميزان اميدواري مي شود و مردم 
با خواندن ايــن اخبار، دچار تــرس و واهمه از ابتال 
مي شــوند و اين خود فشــار مضاعفي به آنها وارد 
مي كند. در همينجاســت كه اطالع رساني درست، 
صريح و بموقع، مي توانــد در بازگرداندن آرامش به 
جامعه كمك كند. در اخباري كه هم اكنون به مردم 
داده مي شــود هيچ گونه هوشــمندي و نظام مندي 
براي كنترل و مهار ويروس كرونا از طرف مسئوالن 
ديده نمي شــود. مطبوعات و صدا و سيما هم به طور 

جسته، گريخته و فقط براساس وظيفه و به روش خود 
به مردم اطالع رســاني مي كنند. درصورتي كه بايد 
شوراي هم انديشي و اتاق فكري وجود داشته باشد 
و بر همه مراكز اطالع رســاني نظارت داشته باشد. 
در غيراين صورت، شــنيدن اين اخبار، بيش از آنكه 
مؤثر و كارآمد باشــد تأثير منفي و مخربي بر روحيه 
افراد دارد. وقتي منبع درست و قابل اعتمادي براي 
دريافت اخبار كرونا وجود ندارد، هر شخص خودش 
تصميم گيرنده خواهد بود كه به كدام خبر اعتماد و 
براساس آن عمل كند. به اين ترتيب، اخبار متناقض، 
فضاي نامطلوب و نگران كننــده اي در فضاي حاكم 
بر جامعه ايجاد مي كند كه با ايجــاد ترس و واهمه 
بر سيســتم ايمني مردم هم تأثير خواهد گذاشت. 
موضوع مهم ايجاد آرامش و اعتمادسازي در جامعه 
است. تنها در اين صورت، مردم مي توانند از تأثيرات 

اخبار منفي به دور باشند.
 اطالعات درست، جامعه را در مسير درست هدايت 
مي كند؛ به گونه اي كه در كنار باال بردن سطح آگاهي، 
اطمينان خاطر و آرامش آنها را هم فراهم مي كند و 
آنها را براي قرار گرفتن در مسير كنترل و پيشگيري 
از بيماري كمك مي كند. نحوه اطالع رســاني اخبار 
مربوط به بيمــاري كرونا موضوع مهمي اســت كه 
حداقل در كشــور ما مورد توجه قرار نگرفته است، 
درحالي كه اطالع رســاني درباره تزريق واكســن، 
عوارض تزريق، نياز به دوز يــادآور يا اطالعات ديگر 
درباره اثربخشي واكسن ها كه سؤاالت اين روزهاي 
مردم است، بايد به طور مرتب انجام شود. با عملكرد 
مسئوالن است كه مردم به اميدواري مي رسند و اين 
احساس در آنها ايجاد مي شــود كه نظام سالمت و 

مسئوالن، به فكر نجات جان شــان هستند و براي 
كنترل بيماري برنامه ريزي منســجمي دارند. بهتر 
است درخصوص برقراري چنين تعادل و انسجامی 
براي چگونگي اطالع رساني به مردم، حتما شوراي 
هماهنگي تشكيل و برنامه استراتژيك كلي تدوين 
شود. مشكالت واكسيناســيون، كمبود تجهيزات 
بيمارستاني ، دارو، ســرم و... همه بايد به طور شفاف 
بيان شــود تا به كمك خود مردم، بــراي رفع آنها 
تالش شــود. زماني كه مردم با اطالع رساني درست 
مواجه مي شوند، خودشان هم شــروع به همكاري 
مي كنند. بي اعتمادي مردم نسبت به اخبار منتشر 
 شــده، به دليل نبود صداقت و شــفافيت مسئوالن

 است.
وقتي به وعده ها در زمينه هاي مختلف ازجمله تزريق 
واكسن و حتي نظارت بر اجراي قرنطينه واقعي عمل 
نمي شــود، مردم چطور مي توانند اطمينان كنند و 
در جست وجوي يافتن خبرهاي واقعي درخصوص 

بيماري كرونا در ديگر فضاهاي مجازي نباشند. 
خبرگزاري هاي مختلف بايد براي انتشار خبر درست 
به سراغ منابع درست و افراد متخصص بروند. به عالوه 
خودشان هم شناخت كافي و قابل استنادي از شرايط 
موجود داشته باشند. متاســفانه ستاد ملي مقابله با 
كرونا تاكنون به توصيه ها و پيشنهادهاي روانشناسان 
مبني بر راه اندازي ستاد ملي سالمت روان كرونا و به 
كارگيري از آنها بي توجه بوده اســت. هنگام اجراي 
قرنطينه بايد دستوراتي هم براي حفظ سالمت روان 
به افراد داد تا مردم بدانند چطور ذهن و روان خود را 
براي بودن در چنين شرايطي آماده كنند اما تاكنون 

اين اتفاق نيفتاده است.

@hamshahrinews @hamshahrinews
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 عزيز  لبنانى ها بچه نازى آباد  بود

  خوش اخالق و مردمدار بود

چند خرده روايت از زندگى سردار شهيد حاج حسن شاطرى

چهره هاى معروف محله جواديه از اخالق و منش مرحوم «على سليمانى» بازيگر هم محله اى مى گويند

ضميمه امروز همشهرى
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      بی آبی در کنار رودهای خروشان

     بافت های ناکارآمد مانعي در مسير توسعه  سنندج 

   حال بد ناوگان عمومی 7کالنشهر کشور

 سوله های  مديريت بحران
  در خدمت واكسيناسيون
 شهرداری تهران در كنار ايجاد 4 مركز بزرگ واكسيناسيون
30 سوله مديريت بحران را  نيز به اين كار اختصاص داده است
شليک اخبار به  روان ايرانيان ؛ بررسي تبعات  اخبار كرونا  در گفت وگو با كارشناسان
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اعتراض به   نشست هاي غيررسمي نمايندگان
جلسه ديروز مجلس تا وقتي كه محمود احمدي بيغش، نماينده شازند، رئيس مجلس 
را متهم به برگزاري جلساتي با نمايندگان براي رأي آوردن يا نياوردن برخي وزراي 
پيشــنهادي كرد، بدون جنجال پيش رفت. اتهامي كه در نبود قاليباف وارد شد و 
سبك موضع گيري علي نيكزاد، نايب رئيس مجلس، در قبال آن منجر به تشديد 
اتهام شد چراكه نيكزاد در واكنش به ادعاي نماينده شازند تنها به اين جمله اكتفا 
كرد كه از اين جلسات خبر ندارد. اعالم موضعي كه خود سبب تشديد ابهام شد. 
چنان كه در ادامه نشست ديروز، رئيس مجلس و احمد اميرآبادي، نماينده قم، عليه 
سخنان نماينده شازند واكنش نشان دادند و پاي هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان 
را هم به اين ادعا باز كردند. رئيس مجلس در نوبت جلســه عصر در اين باره گفت: 
»امروز دشمنان كشور و انقالب به دنبال ايجاد انشقاق بين قوا هستند و هر كسي نيز 
به اين موضوع دامن بزند به كشور، انقالب و مردمي كه با مشكالت مختلفي درگير 
هستند، ظلم كرده است.«  احمد اميرآبادي، نماينده قم نيز در پاسخ به اظهارات 
نماينده شازند در تذكري گفت: »مگر نمايندگان عروسك خيمه شب بازي هستند 
كه هر چيزي گفته شود را گوش كنند، اين چه حرفي است. اين صحبت توهين به 
نمايندگان اســت.«  اين واكنش ها در حالي مطرح شد كه محمود احمدي بيغش، 
نماينده شازند در تذكري گفته بود: »چرا بايد رئيس مجلس جلساتي را برگزار كند 
و افرادي را فرابخواند و خط دهي كند كه چه وزرايي رأي بياورند و چه وزرايي رأي 

اعتماد نياورند. «
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سوخت گيري در مشهد

 عزم پاستور 
براي بازگرداندن اميد به مردم 

ادعاي ربایش هواپيماي اوكرایني تكذیب شد؛ شایعه اي كه ابتدا 
شبكه خبري الجزیره به نقل از معاون وزارت خارجه اوكراین آن 
را مطرح كرد و چند ساعت بعد سخنگوي وزارت خارجه اوكراین 
آن را رد كرد؛ درست زماني كه سخنگوي ســازمان هواپيمایي 
ایران نيز ادعاي ربــودن هواپيماي اوكرایني را پــس از ورود به 
ایران كذب دانست و حتي اطالعات فرود این هواپيما در فرودگاه 
 كيف را نيــز اعالم كرد. محمــد ذیبخش گفت:» ایــن هواپيما 
دوشنبه براي سوخت گيري در فرودگاه مشهد فرود آمد و دوباره 
به سمت كيف به حركت درآمد و ســاعت22 به وقت تهران در 

كيف نشست.« 
طبق گزارش ها این هواپيما قرار بوده اتباع اوكراین را از كابل خارج 
كند، اما ماجرا از وقتي آغاز شد كه یوگني ینين، معاون وزیر خارجه 
اوكراین در مصاحبه اي مدعي شد: »یكشنبه هواپيماي ما توسط 
شماري از افراد ربوده شد. روز سه شنبه هواپيما عمال از ما دزدیده 
شــد و به جاي انتقال اوكرایني ها، گروهي از مسافران ناشناسي 
كه ســوار هواپيما شــده بودند به ایران پرواز كردند.« پس از این 
برخي رسانه ها نيز به این ادعا دامن زدند و اخباري درباره ربایش 
هواپيماي اوكراین منتشر كردند. اما وقتي این خبر از سوي سازمان 
هواپيمایي كشــورمان و اوكراین تكذیب شــد، اولگ نيكولنكو، 
سخنگوي وزارت خارجه اوكراین در توضيح ادعاهاي مطرح شده 
گفت كه معاون وزیر خارجه این كشور »به صورت كلي به وضعيت 
بسيار دشواري اشاره كرده كه براي خروج شهروندان اوكرایني از 

افغانستان وجود دارد.« 
از سوي دیگر به گفته سخنگوي سازمان هواپيمایي هفته گذشته 
نيز به دنبال ناآرامي هاي افغانســتان، یك فروند هواپيماي كام ایر 
اوكراین به منظور ســوختگيري در فرودگاه اروميه فرود آمده و 

سپس به مقصد كيف اوكراین پرواز كرده بود.
در روزهاي ناآرام افغانســتان بسياري از شــهروندان این كشور 
و اتباع دیگر كشــورها قصد خروج از كابل را دارنــد. تاكنون در 
هرج ومرج هاي فرودگاه ها دســت كم 20نفر كشته شده و حدود 

22هزار نفر نيز افغانستان را ترك كرده اند.

20روز پس از آغاز به كار رســمي دولت ســيزدهم، رئيس دفتر 
رئيس جمهور همسو با رویكردهاي اعالمي رئيس دولت، احياي 
سرمایه اجتماعي و تقویت اعتماد عمومي را در صدر توصيه هاي 
رســانه اي خود به اعضاي شوراي اطالع رســاني دولت قرار داده 

است. 
این اظهارات به دنبال شایعات منتشر شده طي روزهاي اخير در 
فضاي مجازي مطرح شدند كه یك بار دیگر زمينه ساز نگراني هاي 
معيشتي مردم و تشدید ابعاد رواني آن در آینده شده بودند. اهميت 
این توصيه ها در درك ضرورت هاي رســانه اي دولت براي تقویت 
همبستگي ملي و آسيب هاي وارد به آن طي سال هاي اخير بودند. 
در همين راستا هم دیروز غالمحسين اسماعيلي با اشاره به افزایش 
قيمت برخي كاالها در روزهاي اخير با بيان اینكه عموم كارشناسان 
معتقدند كه این افزایش قيمت ها صرفا ناشي از عوامل رواني است، 
گفت: مدیران بخش هاي مختلف از جمله در بخش اطالع رساني 
باید نسبت به صيانت از حقوق مردم احساس تكليف كرده و اجازه 
ندهند انتشار اخبار منفي و تبليغات رواني دشمنان باعث افزایش 

قيمت كاالها و خدمات و متضرر شدن مردم شود.
پيش از این نيز ســيدابراهيم رئيســي، رئيس جمهور در جریان 
رقابت هاي انتخاباتي و برنامه هاي اعالمي دولت خود به ضرورت 
ترميم شــاخص هاي انســجام اجتماعي توجه داده بود. رئيسي 
در نخســتين نشســت خبري خــود 3روز از پــس از انتخابات 
ریاســت جمهوري 28خردادماه بر ضرورت ترميم اعتماد مردم 
و كاهــش هزینه هاي اجتماعــي تأكيد كرده بــود. او گفته بود: 
»اميدواریم كه اقدامات ما در جهت بهبود شرایط و گره گشایي از 
زندگي مردم باشد و اميد را به زندگي مردم بازگرداند و اعتمادي 
را كه به دالیلي مخدوش شــده بــه مردم بازگردانــد؛ به نحوي 
كه احســاس همگان این باشــد كه دولت ما، دولت اميدآفرین 
و اعتمادساز اســت« و اینكه »خود را موظف مي دانم كه نسبت 
به حقوق مردم پاســداري و صيانت كنم؛ لذا نســبت به كاهش 
هزینه هاي اجتماعي و افزایش سرمایه هاي اجتماعي اقدام خواهم 
كرد. هر امري كه بتواند بر سرمایه اجتماعي بيفزاید و از هزینه هاي 

اجتماعي بكاهد، در دستوركار دولت مردمي خواهد بود.«
واردات واكسن و تامين كاالهاي اساســي در كنار كنترل مسئله 
گراني ها مشــخصا 3مورد مدنظر رئيس دفتر رئيس جمهور براي 
رفع نگراني هاي عمومــي و راه حل هاي اصــالح اعتماد عمومي 
بوده اند. اقدامات مشخص دولت در این موارد و براي تقویت سرمایه 
اجتماعي »شــدت افزایش حجم واردات واكسن و تزریق واكسن 
روزانه تا مرز یك ميليون نفــر« و »ترخيص بدون توقف كاالهاي 
اساسي« بوده اند. او در تذكري خطاب به مدیران رسانه اي دولت 
ضعف  اطالع رساني خدمات و اقدامات دولت را یادآور شده و گفته: 
»حجم واردات واكسن به شدت افزایش یافته و تعداد روزانه تزریق 
واكســن در حال نزدیك شــدن به مرز یك ميليون نفر است، اما 
نتوانستيم به شكل مناسبي نســبت به این اقدامات اطالع رساني 

كرده و از آن بازخورد مثبت بگيریم.«
اسماعيلي همچنين با بيان اینكه در همين مدت كوتاه مسئوليت 
دولت ســيزدهم اقدامات مهمي در تســهيل و تسریع ترخيص 
كاالهاي اساسي ازجمله گندم و نهاده هاي دامي از گمرك انجام 
شده ولي در این زمينه نيز هنوز شاهد تأثيرگذاري عوامل رواني 
منفي روي بازار هستيم، تأكيد كرد: »باید به گونه اي اقدام كنيم كه 
آثار مثبت این تالش ها در افكار عمومي آشكار شده و آثار تبليغات 

مسموم و انعكاس نادرست مطالب نيز خنثي شود.«
اطالع رســاني مناســب درخصوص اقدامات انجام شده دولت ها 
دغدغه مشترك بسياري از ادوار اداره اجرایي كشور بوده است و 
به نظر مي رسد شایعات مرتبط با التهابات معيشتي و شيوع كرونا 
طي سال هاي گذشــته بيش از هميشــه در سياستگذاري هاي 
اطالع رساني دولت محل توجه قرار گرفته اند. اسماعيلي در 20روز 
نخست فعاليت این دولت شاید زودتر از دولت هاي ادوار سابق به 

نقاط ضعف این اطالع رساني پي برده است.

انتشار تصاویري از محوطه داخلي  
زنــدان اویــن، ســبب غافلگيري گزارش

مسئوالن زندان اوین نشد؛ نه آنها را 
دســتپاچه كرد و نه بــه تكذیــب و توجيه روند 
واداشت. »عذرخواهي« بابت تخلفات بروز یافته و 
ابراز »تعهد« براي برخورد با عوامل خاطي، اقدامي 
بود كه پس از انتشار تصاویر یادشده اتفاق افتاد. 
48ساعت بعد از دست به دست شدن تصاویري از 
زندان اوین كه پذیرش صحت و سقم آن از سوي 
مــردم مورد تردید قــرار داشــت، محمد مهدي 
حاجي محمدي، رئيس سازمان زندان ها به ميدان 
آمد و بابت تخلفات و نادیده گرفتن حقوق زندانيان 
در اوین از مردم و زندانبانان عذر خواهي كرد. او در 
توضيحاتي اجمالي و كوتاه در حساب شخصي اش 
در تویيتر نوشت: »درخصوص تصاویر  زندان اوین، 
مسئوليت این رفتارهاي غيرقابل قبول را پذیرفته 
و ضمن تعهد به تالش بر عدم تكرار چنين وقایع 
تلخ و برخورد جدي با عوامــل خاطي، از خداوند 
متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان 
شریف كه البته زحماتشان تحت تأثير این خطاها، 

نادیده گرفته نخواهد شد،   عذرخواهم.«
ساعاتي بعد از انتشــار عذر خواهي حاج محمدي 

بابت تخلفات زندان اوین، معاون اول قوه قضایيه 
اعالم كرد كه انتشار تصاویر زندان اوین در دست 
بررسي است. محمد مصدق در جمع خبرنگاران 
در این باره تأكيد كرد كه هنوز ابعاد قضيه خيلي 
روشن نيست و نهایتا تا 24ســاعت دیگر- یعني 
 امــروز - درباره چنــد و چون آن اطالع رســاني 
مي شود. به این ترتيب بود كه درپي تویيت رئيس 
سازمان زندان ها و ســخنان معاون اول دستگاه 
قضا ادعاي دسترسي به دوربين هاي زندان اوین 

تلویحا تأیيد شد.
یكشنبه شب گذشــته بود كه تصاویري از زندان 
اوین در شــبكه هاي اجتماعي دست به دســت 
شد؛ فيلم هایي كوتاه و بریده بریده از زندان اوین 
كه نحوه برخورد  تعــدادي از مامورین زندان ها با 
زندانيان و فضاي زندان اوین را به تصویر مي كشيد؛ 
تصاویري كه براساس ادعاي برخي از شبكه هاي 
خبري خارج از كشور از سوي گروه سایبري به نام 
»عدالت علي« منتشر شده اســت. با این ادعا كه 
این گروه سایبري توانســته دوربين هاي زندان 
اوین را هك كند و به تصاویر دوربين هاي نظارتي 
اوین دسترســي یابد؛ ادعایي كه هنوز ســازمان 
زندان ها و قوه قضایيه نسبت به آن سكوت كرده و 

در قبال ماجراي هك شدن دوربين هاي مداربسته 
زندان اوین یا نحوه دسترســي به این تصاویر كه 
زمان دقيق آن مشــخص نيســت، اعالم نظري 

نكرده است.

چه تصاويري از اوين منتشر شده است؟
دست به دست شــدن تصاویري از زندان اوین از 
راهروها، محوطه بيروني زنــدان، برخي بندهاي 
عمومــي، ســلول هاي انفرادي و حتي ســلولي 
كه گفته مي شــود محــل نگهــداري یك چهره 
سياسي است، موجي از واكنش ها را در شبكه هاي 

اجتماعي به دنبال داشته است.
در كنار ارائه نمایي كلــي از وضعيت زندان اوین  
تصاویر منتشر شــده از دوربين هــاي این زندان 
یك وجه مشــترك دارند و آن هم برخورد خشن 
تعدادي از زندانبان ها و مأموران حراستي زندان با 

زندانيان و بازداشت شدگان است.
چند تصویر از سلول هاي كوچك انفرادي و سلولي 

كه ادعا شده مربوط به حســين فریدون است نيز 
منتشر شده و به دليل توجه اذهان عمومي به آنها 
به محل بحث در شبكه هاي اجتماعي بدل شده اند.

چــرا عذرخواهي رئيس ســازمان زندان ها 
اميد بخش است؟

ویدئوهاي منتشر شده از اوین محل دقيق تصاویر 
- اینكه كــدام بخش زندان اوین اســت - و زمان 

دقيق وقوع رویداد  را نشان نمي دهند .
در این ميــان اما آنچه قابل توجه اســت، موضع 
رئيس ســازمان زندان ها در این باره است كه هم 
اشتباه خاطيان را پذیرفته و هم عذرخواهي كرده و 
هم وعده داده كه با خاطيان برخورد جدي خواهد 
كرد؛ رویكردي كه در موارد مشــابه اگر بي سابقه 
نباشد، حتما كم سابقه اســت، اگرچه كه اگر آن 
را در كنار تأكيد هاي اخير غالمحســين محسني 
اژه اي، رئيس قوه قضایيه در مورد توجه به حقوق 
زندانيان قرار دهيم، نویدبخش ریل گذاري مثبتي 

در این قوه اســت و مؤید این امــر خواهد بود كه 
تأكيد هاي مكرر اژه اي در بــاب حقوق زندانيان، 

وارد فاز اجرایي و عملياتي شده است.
اژه اي در قریــب بــه یــك ماهي كــه روي كار 
آمده، اقدامات ویژه اي در حــوزه امور زندان ها و 
زندانيان داشته است. بازدید ســرزده او از زندان 
اوین و رجایي شــهر و دیدارش با خانواده جمعي 
از محكومان امنيتــي آبان 98 همگــي با تأكيد 
او بر توجه به حقــوق محكومــان و زندانيان در 
حــوزه حبس زدایي، ارفاق قانونــي به محكومان 
و گام برداشــتن به سوي آزادي مشــروط انجام 
شــده اســت. به همين دليل عذر خواهي دیروز 
رئيس سازمان زندان ها در باب تخلفات بروز یافته 
را مي توان بــه فال نيك گرفت و اميــدوار بود در 
زنجيره اي از تحوالت كه رئيس دستگاه قضا وعده 
آن را داده است، از این پس شاهد رویكرد عملياتي 
جدید در قوه قضایيه و سازمان هاي زیرمجموعه 

آن خواهيم بود.

چراغ هــاي صحــن علني 
مجلس تا ســاعت8 دیشب بهارستان

روشــن مانــد و نمایندگان 
روزپركاري را پشت سر گذاشتند تا بتوانند 
امروز تكليف كابينه سيزدهم را نهایي كنند. 
با موافقت نمایندگان، جلسه در نوبت عصر 
دو ساعت بيشــتر از روزهاي گذشته ادامه 
پيدا كــرد و مجلســي ها صالحيت وزراي 
پيشــنهادي دولت را یكي پس از دیگري 
بررســي كردند و توانستند شــمار وزراي 
پيشــنهادي بررسي صالحيت شــده را به 
16وزیر از 19وزیر پيشــنهادي برسانند. 
آن طــور كه ســيدنظام الدین موســوي، 
سخنگوي هيأت رئيســه مجلس نيز خبر 
داده، قرار اســت رئيس جمهور در نشست 
امروز -چهارشنبه- مجلس حاضر شود و از 
آخرین فرصت خود براي دفــاع از كابينه 

پيشنهادي استفاده كند.
در آغاز جلســه علني دیروز نوبت به بحث 
درباره صالحيت وزیر پيشنهادي صنعت، 
معدن و تجــارت رســيد و فضاي مجلس 
حاكي از آن بود كه سيدرضا فاطمي امين 

مثل بســياري از وزراي پيشــنهادي، كار 
ســختي براي عبور از فيلتر مجلس ندارد. 
موافقان، او را »جــوان انقالبي و تحولگرا« 
خواندنــد و دو نماینــده مخالــف نيز به 
اجرایي نبــودن برنامه هــاي فاطمي امين 
اشــاره كردند. در ادامه نيز نمایندگان به 
بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي علوم، 

ارشاد و كشور ورود كردند.

 دردسر سازي  عالقه مندي هاي سياسي 
وزير پيشنهادي علوم 

در جلســه دیروز پس از بررسي صالحيت 
وزیر پيشنهادي صمت، نمایندگان نظرات 
خــود را در رد و تأیيد محمدعلي زلفي گل 
مطرح كردند. درحالي كه به دليل حساسيت 
در این حوزه، انتخاب وزیــر علوم یكي از 
چالش هاي دولت هاي یازدهم و دوازدهم 
بود جلســه بررســي زلفي گل حكایت از 
موافقت مجلس با او داشت. هرچند هنگام 
نطق علي یزدي خــواه در مخالفت با وزیر 
پيشنهادي، حاشيه هایی در جریان بررسي 
صالحيت ایجاد شد. به گزارش خانه ملت، 

این نماینده تهران در نطق خود مدعي شد: 
»ایشان درباره فتنه كه مي خواهند صحبت 
كنند زود عصباني مي شــوند، ما خواستار 
نظر شــفافي هستيم. ســال1384 دكتر 
معين در دانشگاه همدان سخنراني كردند 
و خيرمقدم را آقاي زلفي گل گفتند، بعد با 
استقرار دولت آقاي احمدي نژاد ایشان از 
معاونت استعفا كردند.« یزدي خواه افزود: 
»آقاي زلفــي گل عالقه ویــژه اي به آقاي 
خاتمــي دارد. اگر این طور نيســت بگوید 
هيچ مناسبتي با اهالي فتنه ندارد. همين 
كه اعالم شد ایشان وزیر پيشنهادي است، 

اصالح طلبان خوشحال شدند.«
در ادامه زلفي گل در دفــاع از برنامه هاي 
خود گفت كه مشي و منش شهيد چمران 
و شهيد ســليماني الگوي مدیریتي اوست 
و ادامــه داد: »اولين حكــم مدیریتي كه 
دریافت كردم در ســن 42ســالگي براي 
ریاست دانشــگاه بود؛ در دوران فتنه88 
بنده اجازه ندادم به هيچ یك از دانشجویان 
دانشــگاه بوعلي ســيناي همدان آسيبي 

وارد شود.« 

بررسي بدون حاشيه صالحيت وزراي 
ارشاد و كشور 

جلســه علني مجلس با بررسي صالحيت 
وزراي پيشــنهادي فرهنــگ و ارشــاد و 
كشــور ادامه پيدا كرد. هر دو كميسيون 
تخصصــي مرتبــط، یعني كميســيون 
فرهنگــي و امورداخلي كشــور موافقت 
خود را بــا گزینه هاي پيشــنهادي اعالم 
كردند. مخالفان وزیر پيشنهادي ارشاد از 
بي ارتباط بودن سابقه و تحصيالت او با این 
وزارتخانه صحبت كردنــد. یزدي خواه در 

مخالفت با محمدمهدي اسماعيلي، گفت: 
»در زمان حضور ایشــان در اســتانداري 
اصفهان چند پرونده باز شد كه در بسياري 
از موارد پرونده آقاي اســماعيلي مختومه 
و او تبرئه شــد جز یكــي دو پرونده كه در 
دادسراي ویژه كاركنان دولت مفتوح است 
اما همه اینها نشــان مي دهد كه انضباط 
مالي در زمان حضور ایشان در استانداري 
حاكم نبوده است.« در ادامه اما اسماعيلي 
در دفاع از خود پشت تریبون مجلس رفت 
و گفت: »در حوزه محتوا و نظارت نيازمند 

پذيرش خطا
 رئيس سازمان زندان ها با تأكيد بر رعایت حقوق زندانيان

وعده جبران رفتارهاي غيرقابل قبول در اوین را داد

در روزهاي اخير انتشــار تصاویري از 
دوربين هاي مداربســته زنــدان اوین 
بحث هایي را در افكار عمومي و فضاي 
مجازي پيرامون حقوق زندانيان به وجود آورده است. در این زمينه 

باید به چند نكته توجه داشت.

نكته اول اینجاست كه افراد وقتي محكوميت به زندان پيدا مي كنند 
از همه حقوق خود محروم نمي شوند، بلكه فقط آزادي آنها محدود 
مي شــود و در كنوانســيون هاي بين المللي و آیين نامه ها و قوانين 
داخلي ما حقوقي براي آنها درنظر گرفته شده است. حتي طبق قانون 
مجازات اسالمي سلب این حقوق از زنداني مي تواند مجازاتي براي 
مرتكب داشته باشــد. عالوه بر این باید به این نكته توجه داشت كه 
امروزه این نظر پذیرفته شده كه زندان آخرین راه حل براي مواجهه 
با مجرمان است چرا كه زندان مي تواند ابتدا پيامد هاي منفي روي 
زنداني و سپس خانواده او و در مرحله بعد بازگشت او به جامعه داشته 
باشد؛ بنابراین در چنين شرایطي هنگامي كه فرد به عنوان بازداشت 
موقت یا محكوميت، راهي زندان مي شود توجه به حقوقي كه براي او 
در زمينه هاي مختلف درنظر گرفته شده، اهميت زیادي پيدا مي كند.

نكته دیگر اینجاست كه طبق قانون جرم سياسي، محكومان سياسي 
از حقوق بيشتري در دوران محكوميت برخوردار هستند؛ بنابراین 

به نظر مي آید در وهله نخســت كاركناني كه مرتبــط با زندانيان 
هستند، اعم از نيروي انتظامي یا كاركنان سازمان زندان ها و دستگاه 
قضایي، باید آموزش هاي الزم براي آگاه شدن از حقوق این زندانيان 
را ببينند، مطابق آن عمل كنند. )در كرســي حقوق بشر، صلح و 
دمكراسي دانشگاه شهيد بهشــتي این آمادگي را دارد كه چنين 
دوره هایي را بســته به نياز این كاركنان برگزار كند تا آموزش هاي 
الزم به این افراد داده شود.(  همانطور كه پيش از این نيز در كرسي 
حقوق بشر به نيروي انتظامي آموزش هاي چندساعته درباره رعایت 

حقوق شهروندي داده شده است.
نكته دیگر مواجهه و موضع گيري ســازمان زندان ها پس از انتشار 
تصاویر اســت كه باید آن را به فال نيك گرفــت. این عذرخواهي 
نشانگر این است كه دامن نظام از این مسئله مبراست و این دست 
موضع گيري ها باید در كشور نهادینه شــود تا نظام، قرباني اقدام 
چند متخلف نشود. متأسفانه گاهي تخلفاتي در حوزه مسئوليت 

برخي مدیران انجام مي شــود كه به دليــل عدم عذرخواهي آنها و 
موضع  نگرفتن نظام، در نهایت تخلف به پاي نظام نوشته مي شود. 
پيش از این نيز در چنين مواردي هزینه هاي عدم پذیرش تخلف و 
عدم برخورد با متخلفان بر دوش نظام قرار گرفته است. درحالي كه 
اگر طبق معمول عذرخواهي شود، اتفاق پيش آمده اقدام چند نفر 
متخلف محسوب مي شود كه در همه كشورها نيز امكان رخ دادن 
آن وجود دارد؛ بنابراین موضع گيري مجموعه سازمان و نظام درباره 
نپذیرفتن تخلف صورت گرفته و تنبيه مرتكبان اهميت بسياري 
دارد. آن هم در شــرایطي كه در قانون اساســي و قانون مجازات 
اسالمي و مباني فقهي ما شــكنجه ممنوع شده است و هر اقراري 
كه تحت شكنجه گرفته شود نيز از اعتبار ساقط است. كساني هم 
كه دست به این اقدام بزنند طبق قانون مجازات اسالمي براي آنها 
مجازات هایي درنظر گرفته شده است. بنابراین باید اميدوار بود كه 

مسئله عذرخواهي و اصالح عملكردها در كشور ما نهادینه شود.

پذيرش حق زنداني فال نيك است
حسين ميرمحمدصادقي

حقوقدان

نگاه

تهران و كيف همزمان ادعاي ربایش هواپيماي اوكرایني را 
تكذیب كردند

تشكيل كابينه سيزدهم در خوان آخر
مجلس پس از 5روز چانه زني بر سر توانمندي وزراي پيشنهادي، امروزصالحيت  وزیران را به رأي خواهد گذاشت

قدرت بيشــتري هســتيم، در كميسيون 
و فراكســيون ها دوستان نســبت به این 
موضوع گله داشــتند. اینجانب بيشترین 
سابقه را در نهادهاي خارج از دولت داشته و 
23سال در نهادها و مجموعه هاي فرهنگي 
تالش كرده ام، احياي نقش فرهنگ عمومي 
رشد اخالق اجتماعي، موفقيت دستگاه ها 
برمبناي رصدهاي مســتمر و پایش هاي 

معتبر ازجمله برنامه هاي من است.«  
پس از پایــان این بررســي، نوبت به نطق 
موافقان و مخالفان ســردار احمد وحيدي 
رسيد؛ وزیر پيشنهادي كشور كه با توجه به 
حمایت حداكثري در مجلس براي تصدي 
مســئوليت این وزارتخانه راه دشواري در 

پيش ندارد.
نماینــدگان در نشســت دیــروز مجلس 
صالحيت وزراي پيشنهادي صمت، علوم، 
فرهنگ، كشور و ميراث فرهنگي را بررسي 
كردند. به این ترتيب در پایان نشست دیروز 
بهارستان، بررسي صالحيت 16وزیر پایان 
یافت. جلســه امروز مجلس نيز با بررسي 
صالحيت وزیر پيشنهادي نفت آغازمي شود 
و با ورود به برنامه وزراي پيشنهادي نيرو و 
ورزش ادامه خواهد یافــت. درنهایت رأي 
اعتماد بــه 19وزیر پيشــنهادي به رأي 

نمایندگان گذاشته خواهد شد.

ماموريت  ويژه  اژه اي به  دادستان 
در پی انتشار اخبار و تصاويری از زندان اوين، محسنی اژه ای رئيس قوه قضاييه، دادستان كل كشور را 
مامور كرد بدون فوت وقت به موضوع اين زندان رسيدگی كند.  به گزارش ميزان ،در  دستور رئيس قوه 
قضاييه به دادستان كل كشور آمده است كه  با توجه به اخبار و تصاوير منتشر شده در برخی از رسانه ها 
درخصوص زندان اوين، به جنابعالی ماموريت داده می شود بدون فوت وقت، پيرامون موضوع مذكور و 
رفتار مامورين با زندانی و يا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتيجه را به 

اينجانب گزارش نماييد.

ث
مك
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مبارزه مدافعان سالمت با هيوالي هشت سر كرونا

نايب رئيس شورای اسالمي شهر تهران، ضمن تقدير از جامعه پزشكي و زحمات مدافعان سالمت گفت: »در 
شرايط كنوني شاهد جانفشاني هاي جامعه سالمت كشور براي مبارزه با هيوالي هشت سر كرونا هستيم. 
مدافعان سالمتي كه سينه سپر كرده و خود را به درياي خطر زده اند تا جان مردم را نجات دهند و بسياري 
هم در اين مسير جانشان را فدا كرده اند كه حقيقتا اين شهدا ستاره هاي درخشان آسمان ارزش هاي انقالب 
اسالمي هستند؛ جامعه فداكار و ايثارگري كه هم در دفاع مقدس نقش آفريني كردند و هم در اين امتحان 
بزرگ الهي سربلند بيرون آمدند«. پرويز سروري به كاستي هاي موجود در مسير خدمت رساني به مردم هم 
اشاره و عنوان كرد: »واقعيت اين است كه تالش هاي زيادي در بحران كرونا شده است اما بايد پذيرفت دچار 
كاستي هايي هستيم. به عنوان نمونه صف هاي طوالني واكسن كه زيبنده ملت نيست و اميدواريم در دوره 
مديريت جديد شهري نخستين اقدام اولويت دادن به اين موضوع باشد و با يك هم افزايي گسترده، شاهد 

اقدامات مؤثرتري نسبت به گذشته در پيشگيري و درمان بيماري كرونا باشيم.«

ث
مك

 سوله های مديريت بحران
  در خدمت واكسيناسيون

 تعداد جان باختگان كرونا در مدت 
یك مــاه از 210 نفر بــه 709 نفر گزارش

رســيده؛ آن هــم در شــرایطي كه 
واكسيناســيون انجام مي شــود، رفت وآمد بين 
شهر ها محدود شده است و از شهروندان خواسته 
مي شود كه در فضاي عمومي ماسك بزنند. كرونا 
به شدت در حال افزایش است و نزدیك 40درصد 
آمار كل كشته شــدگان این بيماري، از پایتخت 

هستند.
شــهرداري كــه از ابتــداي شــيوع كرونــا در 
اســفند1399 امكانات خود را براي مبارزه با این 
بيماري اختصاص داده بــود، اكنون هم آماده در 
اختيارگذاشتن ســوله هاي مدیریت بحران براي 
واكسيناسيون است، این كار می تواند مانعي براي 
گسترش بيشتر بيماري  و ســرعت بخشيدن به 
واكسيناسيون شــود. در شــهر تهران، نزدیك به 
60مركــز مدیریت بحران را مي تــوان به این كار 
اختصــاص داد و برخي از ســاختمان ها و مراكز 
دیگر متعلق به شــهرداري هم قابل تبدیل شدن 
به مركز واكسيناســيون هســتند، البته در حال 
حاضر 30 ســوله مدیریت بحران شــهرداری به 
مراكز واكسيناسيون بدل شده و خود شهرداری 
هم از طریق شركت شهر سالم 4 مركز بزرگ برای 

واكسيناسيون راه اندازی كرده است.
در این بين، عليرضا جاوید، سرپرست شهرداري 
تهران، اعــام كرده اســت آمادگــي الزم براي 
به كارگيري امكانات موجود شهرداري براي تسریع 
در روند واكسيناسيون شهروندان وجود دارد. در 
همين راستا، خبر مي رسد كه رایزني هاي الزم با 
وزارت بهداشت از یكسو و ستاد ملي مقابله با كرونا 
از سوي دیگر، براي آنكه سالن نمایشگاهي بوستان 
گفت وگو در محله گيشــا نيز به واكسيناســيون 

اختصاص پيدا كند، در حال انجام است.
سرپرست شهرداري تهران همچنين بر بهره گيري 
از پایگاه هاي مدیریت بحران محله هاي شهر براي 

اختصاص به واكسيناسيون و حتي استفاده از آنها 
به عنوان نقاهتگاه هاي بيمــاران كرونایي تأكيد 
دارد. براي چنين هدفي الزم است وزارت بهداشت 
به عنوان متولي اصلي، هرچه سریع تر بررسي هاي 
خود را انجام دهد و سپس شهرداري با همكاري 

100نيروي داوطلب، وارد عمل شود.
معاون امور مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران 
نيز در یك نشست خبري به این مسئله اشاره كرد 
و گفت: »مداخله در امور بهداشت و درمان یكي از 
بندهاي اساسنامه شهرداري به حساب مي آید. به 
همين دليل، شهرداري از روزهاي ابتدایي شيوع 
كرونا، در خــط مقدم مبارزه با آن قــرار گرفت و 
تاكنون در كنار تمامي مجموعه ها، بهشــت زهرا 
و شهرســالم به ارائه خدماتي ویژه پرداخته اند«. 
عبدالحميد امامي همچنين اعام كرد كه قرار است 
مسير ویژه اي براي مبتایان به بيماري هاي عفوني 

در غسالخانه بهشت زهرا ایجاد شود.
او با بيان اینكه براي تحقق موضوع واكسينه شدن 
كاركنان شــهرداري، از هيچ تاشي دریغ نشده 
است، افزود: »براي رسيدن به این هدف با معاونان 
وزارت بهداشــت و درمان مذاكره كردیم كه كل 
خانواده شهرداري و بانك شــهر واكسينه شوند. 
حتي 3۵0ميليارد تومان وثيقه تامين كردیم كه 
به وزارت بهداشــت داده و بعد از واكسيناسيون 
وثيقه ها پس گرفته شــود«. امامــي مي افزاید: 
»از طــرف دیگر قرار شــد بــا مذاكره شــركت 
سرمایه گذاري شهر و شركت شهر سالم، واكسن 
»اسپوتنيك« روسي را براي كاركنان شهرداري 
تهران خریداري كنند و به منظور تامين مالي، مازاد 
واكسن ها فروخته شود. همه این مسيرها طي شد 
اما در آخرین لحظات سياســت هاي كان وزارت 

بهداشت این مذاكره و قرار را لغو كرد«.

واكسيناسيون كاركنان و شهروندان
مركــز واكسيناســيون بعثت در جنــوب تهران 
امكانات تزریق واكسن به گروه بزرگي از كاركنان 
و بازنشستگان شــهرداري را دارد اما به این شرط 
كه در زمان تعيين شده به این ساختمان مراجعه 

كنند. براي هر منطقه 7۵نفر ظرفيت مشــخص 
شده است كه از ساعات اول صبح شروع مي شود و 
تا 12ظهر ادامه دارد. ساعت 9صبح، وقتي كاركنان 
چنــد منطقه با هم بــه این ســاختمان مي آیند 
صف هاي طوالني تشكيل مي شود. دوساعت بعد 
كه همه پذیرش شده اند، ورودي ها خالي مي شود 
تا عصر كه كاركنان شركت هاي مختلف شهرداري 
مانند شــهربان و برخي ميادین ميوه و تره بار به 
اینجا بيایند. وضعيت درون مركز واكسيناسيون 
عادي است و فاصله اجتماعي با قراردادن صندلي ها 
رعایت مي شــود در مركز واكسيناســيون بعثت 
واكسيناســيون خانواده هاي كاركنان شهرداري، 
اصناف و عموم شــهروندان انجام مي شود  طبق 
برنامه ریزي ها تا یك ماه دیگر واكسيناسيون تمام 
كاركنان شهرداري به پایان خواهد رسيد. در این 
مدت مراكز واكسيناسيون شــهرداري، به تدریج 
سهم شهروندان را هم در برنامه هاي خود افزایش 
خواهند داد. نخستين گروهي از كاركنان شهرداري 
كه واكسن دریافت كردند كاركنان بهشت زهرا در 
اسفند ســال1399 بودند كه همزمان با كاركنان 
بيمارستان هاي دولتي كشور واكسينه شدند. پس 
از آنها كاركنان شهر سالم كه در بخش درماني كار 
مي كردند و بعد از آن كارگران خدمات شــهري 
در بخش پســماند عفوني و بعد كاركنان سامانه 
حمل ونقل شهري واكسن زدند و اكنون نوبت به 
شركت ها و عموم كاركنان شهرداري رسيده است.

جلوگيري از مرگ 8نفر در هر روز
مدیرعامل شــركت شــهر ســالم شــهرداري 
تهــران در گفت وگو با همشــهري بــه افزایش 
تعداد ایســتگاه هاي واكسيناســيون شهرداري 
اشــاره كرد و گفت: »در هفته گذشــته ایستگاه 
دوم واكسيناســيون شــهرداري نيز ایجاد شد و 
نتيجه  این شــده كه تاكنون بيش از 13هزار نفر 
از كاركنان شــهرداري تهران واكســينه شوند. 
براســاس گفته هاي كارشــناس ارشــد وزارت 
بهداشت با واكسيناســيون 3000 تا 3۵00نفر از 
طریق شهرداري، روزانه از مرگ 8نفر جلوگيري 
مي شــود«. حميدرضا چوبينه افزود: »شهرداري 
هم اكنــون چند مركز بــزرگ واكسيناســيون 
راه اندازي كرده كه یكي از آنها در پایگاه مدیریت 
بحران بوســتان بعثت و دیگري در ســاختمان 
شماره2 شوراي شــهر تهران قرار دارد. در مركز 
بعثت، 20جایگاه تزریق واكســن تعبيه شــده و 
روزانه دست كم 2۵00دوز واكسن تزریق مي شود. 

در دیگر مركز نيــز روزانه بيــن ۵00 تا 600نفر 
واكسينه مي شوند«. او در گفت وگو با همشهري 
تأكيد كرد: »شــهرداري امكانات سخت افزاري را 
در اختيار امر واكسيناسيون مي گذارد اما وزارت 
بهداشت باید این آمادگي را داشته باشد كه بتواند 
این   مراكز را تجهيز و نيروی انساني الزم براي آنها را 
فراهم كند. در این زمينه وزارت بهداشت معموال از 
طریق همكاري با سازمان  هایي مانند بسيج، هال 

احمر و حتي مراكز خصوصي كمك مي گيرد«.
چوبينه با تأكيد بر اینكه در مقابله با كرونا تا كنون 
هرجا كه امكان داشته است از همه توان خود كمك 
گرفته ایم، گفت: »قبا هم صحبت شده بود كه از 
سوله هاي شــهرداري به عنوان نقاهتگاه و محلي 
براي گذراندن دوران درمان بعد از بيماري استفاده 
شــود. اكنون هم آماده همكاري با دانشگاه هاي 
علوم پزشكي مستقر در تهران براي واكسيناسيون 
هستيم«. شهرداري مي تواند سوله هاي مدیریت 
بحران را به واكسيناســيون اختصــاص دهد. اما 
شــهرداري چند ســوله بحران یا مركز مدیریت 
بحران در اختيار دارد؟ رئيس سازمان پيشگيري 
و مدیریت بحران شهر تهران در این باره گفت: »ما 
چندین بار اعام كرده ایم كه مي توانيم سوله هاي 
مدیریت بحــران را به واكسيناســيون اختصاص 
دهيم. االن هــم در 30پایــگاه مدیریت بحران 
كار واكسيناســيون در حال انجام است و حداقل 

مي توان 30پایگاه دیگر را هم به آن  اضافه كرد«.
رضا كرمي محمدي افزود: »درصورت درخواست، 
طی حــدود 2روز این پایگاه ها آمــاده تحویل به 
ســتاد ملي كرونا و ارگان های مسئول براي انجام 
واكسيناسيون خواهد شد و آماده سازي  آنها زمان 
زیادي طول نمي كشــد«. او با تأكيــد بر اینكه از 
ابتداي شروع بيماري كرونا، مراكز مدیریت بحران 
آماده فعاليت براي مقابله با ایــن بيماري بودند، 
اظهار كرد: »در تهران حدود 100ســوله بحران 
وجود دارد كه 22عدد آنها پایگاه ویژه محســوب 
مي شوند و امكان واگذاري آنها كمتر است اما بقيه 
ســوله هاي بحران از ابتداي كرونا قابل واگذاري 

براي واكسيناسيون هستند«. 
این سوله ها در تمام سطح شهر و ميان محله هاي 
مختلف پراكنده هستند. بحران كرونا به نقطه اوج 
موج پنجم رسيده است و نزدیك به 300نفر روزانه 
در تهران جان خود را به دليل ابتا به كرونا از دست 
مي دهنــد. امكانات تزریق واكســن وجود دارد و 
درصورت تامين واكســن مي توان با این شرایط 

مرگبار مقابله كرد. 

خبر

سرپرست شهرداری تهران  از شهرداران مناطق خواست:
تالش مضاعف در راستاي افزايش 

رضايتمندي شهروندان
جلســه شــوراي شــهرداران مناطق 22گانه به ریاست عليرضا 
جاوید سرپرست شــهرداري تهران و با حضور معاونت هماهنگي 
و امور مناطق و شــهرداران 22منطقه برگزار شد. در این جلسه 
اهم موضوعات و چالش هاي پيش روي مناطق به ویژه موضوعات 
مرتبط با حوزه شهرســازي و درآمدي از سوي شهرداران مناطق 
مطرح و راهكارهاي الزم توسط سرپرست شهرداري تهران ارائه 
شد. فرایند رسيدگي به پرونده ها در كميســيون ماده7، تعيين 
تكليف پرونده هاي باتكليف داراي آراي ماده 100، پایش ضوابط 
طرح تفصيلي ، بلندمرتبه سازي  ، خط آسمان و موضوعات مرتبط 
با حریم شهر تهران و... هم موضوعات دیگري بودند كه در جلسه 
مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفتند. در پایان عليرضا جاوید با 
تأكيد بر تاش مضاعف در راستاي افزایش رضایتمندي شهروندان 
گفت: »باید با حفــظ آرامش و تاش مضاعــف در انجام وظایف 
محوله، مواردي چون توجه به نگهداشت و پایش وضع موجود شهر، 
نظارت بر الیروبي انهار، هماهنگي و آمادگي الزم جهت استقبال 
از مهر، حل مشــكات ترافيكي و اجتماعي و همچنين پيگيري 
و اجراي نكات و تذكرات اعضاي شــوراي شهر تهران، در اولویت 

اقدامات قرار گيرند.«

سرپرست شهرداري تهران همچنين دیروز در صحن شورا به اهميت 
معاونت هماهنگي امور مناطق اشــاره و عنوان كــرد: »معاون امور 
مناطق نبض تپنده شهرداري و تنظيم كننده روابط ستاد شهرداري 
با 22منطقه است كه یك روان سازي  و تعادل بخشي و بهبود در امور 
را ایجاد مي كند. معاون هماهنگي امور مناطق از امروز بعد از استماع 
رهنمودها و تذكرات شورا با یك روحيه بيشتر و تاش مضاعف این 
تدابير به ویژه پایش پروژه هاي كوچك مقياس محلي و منطقه اي و 
بعضا پروژه هاي شــهري را پيگيري خواهد كرد.«  او در ادامه تأكيد 
كرد: »موضوع حفظ وضع موجود و كيفيت زندگي شهر و شهروندان 
و نگهداشت شهر در حوزه خدمات شهري مورد توجه است و تأكيد 
شده كه هم معاونت خدمات شــهري و هم معاونت هماهنگي امور 
مناطق نظارت و پایش ميداني جدي تري به ویژه در دوره  گذار فعلي 
داشته باشند و وضع موجود مناطق را به رضایت نسبي تبدیل كنند. 
این موارد به ویژه در بحث الیروبي انهار با توجه به نزدیكي به فصل 
پایيز و بارش ها به صورت مكتوب مورد تأكيد قرار گرفته اند. همچنين 
در حوزه نگهداشت عمراني شهر، نگهداشــت آسفالت بسيار حائز 

اهميت است.«
لكه گيري گســترده عمومي در تمام معابر اصلي، بزرگراه ها و معابر 
فرعي و حتي محله اي و ناحيه اي، جلب مشــاركت براي بازسازي و 
تجهيز و بهره برداري مجموعه هاي سواركاري، توجه به توسعه اطراف 
حرم حضرت عبدالعظيم)ع(، مرمت و تعویض مخازن زباله، مواردي 
بودند كه سرپرست شــهرداري تهران در صحن شورا مطرح كرد و 
گفت: »تمامي این اقدامات در اولویت برنامه هاي شــهرداري قرار 
دارد و معاونت هاي مربوط ملزم به انجام آنها در اسرع وقت هستند 
كه البته رسيدگي به وضعيت مخازن زباله و مرمت و تعویض آنها نياز 
به كار متمركز دارد كه سعي مي كنيم در این دوره  گذار بخش هایي از 
اقدامات انجام و 10 تا 1۵هزار مخزن جدید جایگزین و مخازن آسيب 
دیده  احيا شوند.« به گفته او در این دوره نياز به تحول مجدد در حوزه 

خدمات شهري است و موضوع زباله باید بازنگري شود.

نايب رئيس شورای شــهر تهران در جمع خبرنگاران از اعزام نيروهای خدمات شهری شهرداری تهران به عراق در 
مراسم اربعين حسينی خبر داد و گفت: »باتوجه به انجام واكسيناسيون زمينه حضور در اين مراسم فراهم خواهد شد 
و در  حال مذاكره هستيم تا افرادی كه مراحل واكسيناسيون شان تكميل شده است به كشور عراق اعزام شوند.« پرويز 
سروری در ادامه تأكيد كرد: »در صورتی كه ستاد ملی كرونا و دولت عراق اجازه بدهند نيروهای خدماتی شهرداری 
تهران طبق سنوات گذشته برای ارائه خدمات به زائرين در مرزها و شهر كربال مستقر خواهند شد و اگر مجوز صادر 

نشود، قطعاً تابع دستورات ستاد ملی كرونا خواهيم بود و هيچ نيرويي اعزام نمی شود.«

حضور نیروهای شهرداری در مراسم اربعین در صورت اجازه ستاد ملی کرونا

محمد سرابي
خبر نگار

رئيس شــورای شــهر تهران بــه دليل
 بستری بودن در بيمارســتان، دیروز در شورا

جلسه حضور نداشــت و ششمين جلسه 
پارلمان شهری به ریاست نایب رئيس برگزار و آخرین 
گزارش عملكرد مدیریت شــهری پنجم توسط معاون 
هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران ارائه شد. حميد 
محسنی با بيان اینكه 2ماه از حضورش در این معاونت 
می گذرد، گفت: »حــدود 18 هزار نفر در مناطق انجام 
وظيفه می كنند و اجازه ندادیم آهنگ خدمت رسانی به 
شهروندان كند شــود.« همچنين روز گذشته اعضای 
خانواده افسانه بيگدلی، مهدی وریجی و رضا محرمی كه 
نامشان در ليســت شهدای مدافع ســامت مجموعه 
مدیریت شهری تهران جاودانه شــده است، در صحن 
شورا حضور داشــتند كه به مناسبت روز پزشك از آنها 

تقدیر شد.
به گزارش همشــهری، نایب رئيس شورای شهر تهران 
در نطق پيش از دســتور خود ضمن آرزوی سامتی و 

بهبودی برای رئيس پارلمان شهری به هفته دولت اشاره 
كرد و گفت: »آنچه در هفته دولت اهميت دارد، گریز از 
تشریفات و تعارفات و پرداختن به این موضوع است كه 
هفته دولت باید فرهنگی را به مسئوالن منتقل كند و آن 
ارائه خدمات در شأن مردم است. همانطور كه امام)ره( 
فرمودند: »مــردم ولی نعمت و مســئوالن خادم و نوكر 
هستند.« پس تا زمانی كه این قاعده برقرار است، انقاب 
اسامی بر مدار ارزش های خود حركت می كند، اما زمانی 
كه مسئوالن، ولی نعمت مردم شوند و احساس كنند كه 
مردم خادم و نوكر آنها هستند، یعنی از ارزش های انقاب 
فاصله گرفته ایم. بنابراین نباید اجازه دهيم همه فرصت ها 
در اختيار عده ای خاص قرار بگيرد و تفكر اشرافی گری 
در جامعه حاكم شود.« پرویز سروری با بيان اینكه مردم 
به دولت مردمی رأی دادند، تاكيد كــرد: »باید پایبند 
قاعده  انقاب اسامی باشيم و اجازه ندهيم ميان طبقات 
اجتماعی فاصله ایجاد شود و اميدواریم در دولت جدید 
شاهد همين خط مشــی و رفتار در عملكرد مسئوالن 

باشيم.« او در ادامه به روز كارمند هم اشاره كرد و گفت 
كه اميدوارم در این دوره جدید شاهد موفقيت كارمندان 
شــهرداری در ارائه خدمات به مردم باشيم و مسئولين 
هم بتوانند مشكات و نيازهای كارمندان شهرداری را 

برطرف كنند.

شكست آمريكا در افغانستان
 بحران افغانستان هم موضوع دیگری بود كه سروری در 
صحن شورا به آن اشاره كرد و گفت: »افغانستان امروز 
با یك واقعه عجيب و غریبی مواجه اســت. آمریكایی 
كه با ائتاف سراســری اروپا را تجهيز و به افغانســتان 
حمله كردند و20 سال در آن حضور داشتند در نهایت 
امروز دولت را به همان كســانی دادند كه بيرونشــان 
كرده بودند.« نایب رئيس شورای شــهر تهران با بيان 
اینكه بسيار عجيب است یك گروه بی ارتش در مقابل 
قدرتمندترین ارتش دنيا بایستد و پس از 20 سال قدرت 
را بگيرد، تاكيد كرد: »آنهایی كــه در این مدت ارتش 
افغانســتان را تجهيز كردند و آمــوزش دادند و ثروت 
ملی را بردند، 10 روز در برابر یك گروه تروریســتی یا 
غيرتروریستی مقاومت نكردند و این فضاحت به بار آمد 
و امروز آمریكایی ها از همان گروه ضرب االجل می گيرند. 
درحقيقت این مسئله نشان دهنده آن است كسانی كه 
به دشمن تكيه می كنند، بدانند سرنوشتی جز كسانی 
كه از هواپيما آویزان می شــوند تا فرار كنند، نخواهند 
داشت.« سروری در پایان با بيان اینكه فرهنگ مقاومت 
باید جدی گرفته شود، گفت: »فرهنگی كه ارتش سراسر 
مسلح افغانستان را تحت عنوان یك گروه چندهزار نفره 

زمين زده و گروهی كه در لبنان ارتش پنجم دنيا را بارها 
مجبور به اعتراف شكســت كرده است، نشان می دهد 
تكيه كردن و اميدوار بودن به حمایت های كشور یاغی 
و متجاوزی مثل آمریكا جز اتاف وقت و سرمایه چيزی 

نخواهد داشت.«

97 درصد شهرداران نواحی  مرد هستند
پس از پایــان صحبت هــای پرویز ســروری، معاون 
هماهنگی امور مناطق شــهرداری تهران گزارشــي از 
عملكــرد معاونت ارائــه داد. حميد محســنی ابتدا به 
مشخصات شهرداران 22منطقه اشــاره كرد و با بيان 
اینكه در دوره مدیریت پنجم یك زن در ميان شهرداران 
مناطق حضور داشته است، گفت: »افراد با مشخصات 
ویژه ای به عنوان شــهردار انتخاب می شــوند كه این 
ویژگی ها شــامل ميانگين ســابقه كار، ميانگين سن، 
تحصيات و نوع اســتخدام اســت.« به گفته او، رشته 
تحصيلی 8 شهردار شهرســازی و معماری، 4 شهردار 
مدیریت، 3شهردار محيط زیســت، 3 شهردار حقوق، 
2 شهردار مهندســی عمران، یك شــهردار اجتماعی 

 و یك شــهردار جغرافياســت. محســنی تاكيد كرد: 
»97 درصد شــهرداران فعلی نواحی 124گانه مرد و 
3درصد زن هستند.« معاون هماهنگی امور مناطق در 
ادامه گزارشی هم از عملكرد ۵ماهه امسال داد و عنوان 
كرد: »در این مدت ناظران اداره كل هماهنگی، نظارت 
و پيگيری امور مناطق حدود 207 مرتبه از 124 ناحيه 
بازدید كردند كه نتيجه آن ارســال 7۵ مكاتبه مربوط 
بهبود نگهداشــت در حوزه هــای چهارگانه )خدمات 
شهری، شهرسازی، عمران و ترافيك( به مناطق 22گانه 
و ثبت 2هزار و 116 پيام در ســامانه نگهداشــت شهر 
بوده اســت.« محســنی همچنين تاكيد كرد: »حدود 
18هزار نفر در مناطق مشــغول انجام وظيفه هستند 
و شــهرداران نواحی در خط مقدم خدمت رسانی قرار 
دارند و همواره وظایفشان را به درستی انجام داده اند تا 
آهنگ خدمت رسانی كند نشود.« به گفته او، شناسایی 
نقاط قوت و ضعف، فرصت و چالش ها، بررسی وضعيت 
نگهداشت كيفی شــهر و ... در راستای افزایش كيفيت 
زندگی شهروندان در دستور كار معاونت هماهنگی امور 

مناطق بوده است. 

ارائه آخرین گزارش عملكرد مدیریت شهری پنجم توسط معاون هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران 

تنها3درصدشهرداراننواحیتهرانزنهستند
در جلسه شورای شهر  از خانواده 3 شهيد سامت مجموعه مدیریت شهری، تقدیر شد

سرپرست شهرداري تهران عنوان كرد
همكاري با ستاد ملي كرونا 

بدون هيچ حد و مرزي
مجموعه مدیریت شهري با موافقت اعضاي 
شــوراي شــهر بدون هيچ حد و مرزي با 
ســتاد ملي كرونا همكاري دارد. سرپرست 
شــهرداري تهران این جمله را در مراســم 
راه اندازي مركز واكسيناســيون تجميعي 
شهداي مالك اشتر )فرهنگسراي خاوران( 
گفت و ضمن تشــكر و قدرداني از كساني 
كه براي سامتي مردم زحمت مي كشند، 
عنوان كرد: »این افراد اكنون پس از گذشت 
یك سال و نيم، دیگر مدافع سامت نيستند، 
بلكه مجاهدان ســامت هستند.« عليرضا 
جاوید همچنين با تشــكر از فرمانده ستاد 
مقابله با كرونا تهران، رئيس سازمان فرهنگي 
و هنري شــهرداري تهران و فرمانده سپاه 
تأكيد كرد كه سپاه و شهرداري در بسياري 
از فعاليت ها و همچنين در اختيار قرار دادن 
زیرساخت ها همكاري داشته اند و هركس 
فارغ از لبــاس و جایگاه به مــردم خدمت 
كند، مورد توجه مردم قــرار مي گيرد. او با 
بيان اینكه براي واكسيناســيون كاركنان 
شهرداري 4مركز راه اندازي شده است، به 
ظرفيت مركز واكسيناســيون خاوران هم 
اشاره و عنوان كرد: »زمينه واكسيناسيون 
روزانه بيش از 6 هزار نفر در فرهنگســراي 
خاوران فراهم شــده  و از روزهــاي اول به 
ستاد كروناي تهران اعام شد كه مجموعه 
مدیریت شهري با موافقت اعضاي شوراي 
شــهر هيچ محدودیتــي بــراي حمایت 
از ســتاد كرونا  اســتان تهران وجود ندارد 
و همه امكانات و ظرفيت هاي شــهرداري 
در خدمت این ستاد اســت و فرمانده این 
ســتاد هر تصميمي بگيرد، كمك خواهيم 
كرد.« به گفته سرپرست شهرداري تهران، 
بعد از واكسيناســيون كاركنان شهرداري 
تهران، خانواده كاركنان در پوشــش طرح 

واكسيناسيون قرار مي گيرند.

 واكنش اعضای شورای شهرتهران 
به گزارش  ارائه شده 

مهدی اقراريان: مردم نسبت به آسفالت معابر معترض 
هستند و دليل اين اعتراض می تواند وجود نداشتن 
سيستم مناسب در توزيع آسفالت و لكه گيری در 

مناطق و نواحی باشد.
 ناصر امانی: در چند روز اخير بحث هايی درباره رفت و 
روب و پسماند مطرح شد و با توجه به اينكه هماهنگی 
و نظارت بر پيمانكاران برعهده شهرداری های مناطق 
است، درخواست دارم با معاونت خدمات شهری در 
خصوص نحوه نظارت بر پيمانكاران جلسه هماهنگی 

برگزار شود.
 سيدجعفر تشكری هاشمی: 2سامانه در شهرداری 
تهران وجود دارد كه به نوعی ابزار سنجش رضايت 
و شناســايی نيازهای مردم هستند. ذكر مهم ترين 
موارد ثبت شده در اين سامانه ها ضروری است؛ چراكه 
اقدامات اين دوره شهرداری مينياتوری و رسيدگی به 
كارهای بر زمين مانده و فوريتی و پروژه های ناتمام 

خواهد بود. 

بي
اس

هم
ا ط

رض
علي

ي/ 
هر

مش
س: ه

عك

شهرداری تهران در كنار ایجاد 4 مركز بزرگ 
 واكسيناسيون30 سوله مدیریت بحران را نيز 

به این كار اختصاص داده است
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  آمارهاي رسمي مي گويند  62د رصد  اهالي سيستان و بلوچستان محروم هستند  و د ر مقابل، ساكنان يزد  با 
نرخ 16د رصد  كمترين ميزان محروميت را تجربه مي كنند . 

رفاه

گزارش

كارد  تورم به استخوان مزد  رسيد 
نمایند گان کارگران می گویند  با تورم شد ید  ماه های 

اخیر، قیمت برخی از کاالها د وبرابر شد ه و برای حمایت 
از معیشت کارگران باید  هرچه سریع تر نسبت  به ترمیم 

مزد  اقد ام شود 

د ستمزد  ریالی ثابت و هزینه د الری متغیر؛ این توصیف تمام قد  ماجرایی 
اســت که د ر اقتصاد  ایران اجازه نمی د هد  آب خوش از گلوی قشر کارگر 
پایین برود  و به خصوص د ر د وره های تنش اقتصاد ی، د رخواست کارگران 

برای ترمیم مزد  را روانه شورای عالی کار می کند .
به گزارش همشهری، د ر روزهای پایانی هر سال، مذاکرات تعیین د ستمزد  
کارگران برای سال جد ید  با چانه زنی شرکای اجتماعی برگزار می شود  و د ر 
نهایت بعد  از چکش کاری همه پیشنهاد ها، رقم مزد  با معیارهای وابسته به 
افزایش تورم و رشد  هزینه های معیشت مشخص می شود ، اما به خصوص 
د ر د وره های تنش اقتصاد ی، تغییرات قیمت کاالها به قد ری سریع افزایش 
مزد  کارگران را نابود  می کند  که قد رت خرید  کارگران از سال قبل هم کمتر 
می شود ؛ چراکه آنها د ستمزد  ثابتی به ریال می گیرند ؛ د رحالی که قیمت 
اغلب کاالها و خد مات مصرفی شان به د الر و متناســب با نرخ ارز و تورم 
تعیین می شود . حاال نیز د ر شرایطی که رکورد  افزایش تورم شکسته شد ه، 

طرف کارگری خواستار ترمیم مزد  است.

د رخواست ترميم فوری مزد 
نمایند ه کارگران د ر شورای عالی کار معتقد  است: مزد  کارگران بد ون ترد ید  
نیازمند  ترمیم فوری است و جلسات شورای عالی کار ترجیحاً باید  قبل از 
نیمه د وم سال برگزار و مقد مات  ترمیم مزد  فراهم شود . محمد رضا تاجیک 
د رباره مشکالت کارگران د ر حوزه معیشت به تسنیم می گوید : تورم رسمی 
معیار مناسبی برای تخمین افزایش هزینه های زند گی کارگران نیست. 
تورم بسیاری از اقالم ضروری د ر بازه 5ماه ابتد ای سال، بیش از 100د رصد  
بود ه است؛ یعنی از ابتد ای سال تا امروز بسیاری از کاالها و خد مات رشد  
د وبرابری د اشته اند  و د ر چنین شرایطی، اثرات افزایش د ستمزد  کارگران 
به طور کامل از میان برد اشته شد ه است. تاجیک با اشاره به اینکه بحران 
معیشت باید  سریع برطرف شــود ، می افزاید : کارگران د یگر توان خرید  
نان ســنگک و تخم مرغ هم ند ارند  و بحران معیشت و تغذیه خانوارهای 
کارگری، بحرانی به شد ت جد ی است. ضرورت د ارد  بعد  از رأی آورد ن وزیر، 
جلسات شورای عالی برگزار شود . او اد امه مي  د هد : خط کش طرف کارگری 
برای د ستمزد ، ماد ه 41 قانون کار است و د ر چارچوب این ماد ه باید  تصمیم 
گرفته شود ؛ چراکه شکاف د ستمزد ی ایجاد شد ه د ر سال های گذشته به 
حد ی بزرگ است که افزایش حقوق حتی اگر 100د رصد ی باشد  نمی تواند  
آن را پر کند . به گفته او، فاصله میان ســبد  هزینه و د ســتمزد  د ریافتی 
کارگران بســیار زیاد  اســت؛ بنابراین حتی یک روز هم نباید  تعلل کرد . 
ضرورت د ارد  وزیر کار زود تر تعیین شود  و این مسئله مورد  توجه قرار گیرد .

مرثيه تورم و د ستمزد 
یک ماه پیش بود  که آخرین محاسبات تشکل های کارگری د ر مورد  هزینه 
معیشت آبرومند انه منتشر شد ؛ محاسباتی که از افزایش 22.8 د رصد ی 
هزینه واقعی معیشت آبرومند انه د ر 4 ماهه امسال حکایت د اشت و حاال 
باید  تورم 4.6 د رصد  خوراکی و آشامید نی د ر مرد اد ماه را نیز به آن اضافه 
کرد . د ر محاسبات اخیر کارگران، هزینه معیشت آبرومند انه یک خانوار 
3.3 نفره کارگری به 10میلیون و 343 هزار تومان د ر ماه رسید ه که 146 
د رصد  بیش از حد اقل د ستمزد  این خانوار است. حاال، با فرض اعمال تورم 
خوراکی ها د ر مرد اد ماه، هزینه سبد  معیشت کارگران می  تواند  به بیش از 
10 میلیون و 800 هزار تومان برسد ؛ د رحالی که د ستمزد  کارگران همان 
چیزی است که د ر اسفند ماه گذشته به تصویب رسید  و د ر بهترین حالت 
توانست قد رت خرید  کارگران را به ابتد ای سال 99 برگرد اند . د ر این میان 
حتی اگر سبد  معیشــت حد اقلی کارفرمایان که د ر شورای عالی کار به 
تصویب رسید ه نیز مد نظر قرار بگیرد ، با احتساب تورم 22.8 د رصد ی تا 
پایان تیر 1400 و تورم 4.6 د رصــد ی خوراکی ها د ر مرد اد ، فاصله میان 
مزد  و معیشت خانوارهای کارگری به 111 د رصد  خواهد  رسید . بر اساس 
مصوبه نهایی شرکای اجتماعی د ر شورای عالی کار د ر اواخر سال گذشته 
مبلغ هزینه معیشت یک خانوار کارگری 3.3 نفره 6 میلیون و 895 هزار 
تومان تعیین شد ه که حاال با احتساب تورم باید  به 8 میلیون و 856 هزار 
تومان رسید ه باشد . گرچه این ســبد  همچنان حد ود  22د رصد  کمتر از 
هزینه  معیشت مورد  اد عای طرف کارگری است، اما باز هم تأمین آن حتی 
با افزایش 100د رصد ی مزد  نیز امکان پذیر نیست. به گزارش همشهری، 
پیش از این، 2بار د رخواست رسمی کارگران برای ترمیم مزد  به شورای 

عالی کار ارسال شد ه، اما هیچ کد ام نتیجه ای د ر برند اشته است.

پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سهم 5د رصد ي شستا د ر تأمين حقوق 

بازنشسته ها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي د ر پاســخ به ابهام هاي 
به وجود  آمد ه د ر مورد  برکناري مد یرعامل شستا اعالم کرد : 
وزیر کار نقشي د ر برکناري محمد  رضواني فر ند اشته است؛ 
ضمن اینکه سهم شستا د ر تامین منابع سازمان تامین اجتماعي 5د رصد  
است که اگر این سهم 5د رصد ي چند   ماه به تعویق بیفتد  پرد اخت حقوق 
بازنشستگان و مستمري بگیران سازمان با چالشي اساسي روبه رو مي شود .

به د نبال انتشار گزارشي د ر روز د وشنبه با عنوان جنجال بر سر برکناري 
مد یرعامل شستا د ر روزنامه همشهري، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
د ر پاســخ به این گزارش اعالم کرد : همانطور که د ر اساسنامه شستا نیز 
تصریح شد ه؛ عزل و نصب مد یرعامل این شــرکت صرفا د ر هیأت مد یره 
صورت مي گیرد  و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي د ر این زمینه هیچ گونه 
نقشي ند اشته است؛ آنچه د ر برخي رسانه ها د ر این خصوص عنوان شد ه از 

اساس کذب محض و صرفا گمانه زني رسانه اي است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بیان اینکه ســهم سود  شرکت هاي 
متعلق به شستا د ر تامین حقوق بازنشسته ها 15د رصد  نیست، تأکید  کرد ه 
است: سهم شرکت سرمایه گذاري تامین اجتماعي )شستا( د ر تامین منابع 
سازمان تامین اجتماعي د ر زمان تد وین و تصویب بود جه فقط، 5د رصد  
)معاد ل 14هزار و600میلیارد  تومان( د ر سال1400 د رنظر گرفته شد ه 
است که اگر این سهم 5د رصد ي چند  ماه به تعویق بیفتد  پرد اخت حقوق 
بازنشستگان و مســتمري بگیران با چالشي اساسي روبه رو مي شود . پس 
بد یهي است که هیأت مد یره د ر این زمینه باید  اقد ام عاجل صورت مي د اد ه 
است. وزارت کار همچنین د ر پاسخ به اظهارات مد یرعامل معزول شستا 
که علت برکناري خود  را مبارزه با البي گري و تخلف وزیر کار د انسته بود ، 
اعالم کرد ه است: کامال قابل د رك است که مد یرعامل معزول براي توجیه 
علت برکناري خود  د ست به قصه گویي و طرح اد عاهاي بي پایه و اساس د ر 
رسانه ها بزند ، د یگران را به تخلف متهم کند  و د ر تالش باشد ، مسئولیت 
خود  را از مانع تراشــي براي انجام تعهد اتش مبرا ســازد ، اما اگر مد ارك 
مستند  و مستد لي براي اثبات اد عاهاي خود  د اشت باید  آنها را د ر اختیار 

رسانه ها قرار مي د اد .

همشهري جغرافیاي محرومیت را بر مبناي آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارزیابي مي کند 

تعد اد  محرومان ايران؛ 26ميليون و 700هزار نفر 
  د ر پاییز سال گذشته، میانگین نرخ فقر و محرومیت د ر ایران، قله 31.4د رصد ي را فتح کرد ه که باالترین رقم د ر 10سال اخیر محسوب مي شود 

از جمعیــت 85میلیــون نفــري ایران، 
26میلیون و 700هزار نفر د ر محرومیت 
به سرمي برند ؛ این روایت آمارهاي رسمي 
از نقشــه محرومیت د ر ایران است که استان سیستان و 
بلوچستان با محرومیت 62د رصد ي جمعیت را رکورد د ار 
بد ترین وضعیت معرفي مي کند  د رحالي که میانگین نرخ 
محرومیت د ر کشور 31.4د رصد  اعالم شد ه و استان یزد  
با نرخ 16د رصد ي بهترین وضعیت را از نظر محرومیت 

د اشته است.
به گزارش همشــهري، افزایش تورم د ر سال هاي اخیر 
رمق خانوارها را گرفته و تعد اد  بیشــتري از آنها را از رفاه 
نســبي محروم کرد ه است. بر اســاس آمارهاي رسمي، 
3سال سرکشي تورم و افول ارزش ریال، هزینه زند گي را 
افزایش د اد ه؛ به گونه اي که د ر پاییز سال گذشته، میانگین 
نرخ فقر و محرومیت د ر ایران قله 31.4د رصد ي را فتح 
کرد ه که باالترین رقم د ر 10سال اخیر محسوب مي شود .

پاتك تورم به رفاه ايرانيان
د ر ســال هاي 1393 تا 1396 نرخ تورم از ثبات نسبي 
برخورد ار بود  و به طور متوســط نرخ تورم نقطه به نقطه 
از 10.2د رصــد  فراتر نرفت؛ اما از زمســتان1396 ریل 
انتظارات تورمــي به علت احتمال تغییر د ر مناســبات 
بین المللي عوض شــد  و روند  کاهش ارزش پول ملي و 
رشــد  قیمت ریالي د ارایي هاي سرمایه اي ازجمله طال و 
د الر سرعت گرفت. د ر اد امه با خروج آمریکا از برجام د ر 
ارد یبهشت1397، انتظارات تورمي به واقعیت تبد یل شد  
و این روند  با شد ت بیشــتري اد امه پید ا کرد  تا جایي که 
باالترین نرخ تورم نقطه به نقطه د ر ارد یبهشت1397 با 

نرخ 52.1د رصد  به ثبت رسید .
به د نبــال این تحــوالت، هرچنــد  روند  نر خ تــورم د ر 
سال1398 قد ري کنترل شد ه و کاهشي بود  اما با همین 
شــرایط نیز قد رت خرید  د رآمد  ریالــي خانوارها آنقد ر 
افزایش پید ا نکرد  که توان پوشش هزینه هاي تحمیل شد ه 
از گراني و رشد  تورم را د اشته باشد . د ر همین وضعیت، 
د وباره د ر سال1399 و د ر شــرایطي که کشور با شیوع 
گسترد ه کرونا مواجه بود  و هزینه مضاعفي از این محل 
به د ولت تحمیل مي شــد ، کاهش شد ید  د رآمد  د ولت از 
محل صاد رات نفت به د لیل اعمال تحریم هاي ظالمانه و 
سقوط قیمت نفت، شتاب رشد  پایه پولي و نقد ینگي را 
افزایش د اد  تا فرایند ي که از ســال97 و د ر سایه کسري 
بود جه د ولت باعث شد ت گرفتن تورم شد ه بود ، با سرعت 

بیشــتري اد امه پید ا کند . د ر کنار تورم بــاال و افزایش 
هزینه هاي زند گي، رشــد  منفي اقتصاد  نیز باعث شد  تا 
د رآمد  جد ید ي متناسب با افزایش هزینه هاي خانوار ایجاد  
نشود  تا جایي که د رآمد  ســرانه ایرانیان د ر سال1398 
نسبت به ســال1390 د ر حد ود  34د رصد  کاهش پید ا 
کند . د ر سال1399 نیز با آغاز شوك کرونا، د ر کنار کاهش 
سطح رفاه جامعه، وضعیت د رآمد  سرانه و اشتغال کشور 
نیز با چالش مواجه شــد  تا راه براي بد ترشد ن وضعیت 

محرومیت و افزایش میزان فقر باز بماند .

رتبه بند ي استان ها از نگاه فقر
براســاس پایش د اد ه هایي که تا پاییــز1399 د ر پایگاه 
اطالعات رفــاه ایرانیان تجمیع شــد ه، به طور میانگین 
31.4د رصد  از ایرانیــان د ر پاییــز1399 زیر خط فقر 
بود ه اند . این پایش با استفاد ه از یک شاخص ترکیبي که 
نمایانگر وضعیت فقر و رفاه خانوار است، ساخته شد ه و د ر 
آن 3 معیار اصلي »عضو بود ن د ر 5 د هک پایین جامعه«، 
»فاقد  شغل )فاقد  بیمه( بود ن« و »تحت پوشش کمیته 
امد اد  و بهزیســتي بود ن« جهت شناســایي محرومیت 
مد نظر قرار گرفته اســت. البته با توجــه به تفاوت هاي 
منطقه اي قیمت ها و هزینه ها، ممکن است افراد ي د ر 5 
د هک پایین قرار گیرند  اما به د لیل کم بود ن هزینه هاي آن 
منطقه د اراي وضعیت رفاهي مناسبي باشند . همچنین 
این احتمال وجود  د ارد  که افراد ي باوجود  د ارابود ن شغل، 
فاقد  بیمه باشند  و باوجود  برخورد اري از د رآمد  مناسب، 
به اشتباه د ر جرگه افراد  فقیر شناسایي شوند ؛ به همین 
منظور د ر پایش محرومیت، اگر شخصي د و شرط از سه 
شرط اعالم شــد ه را احراز کند  به عنوان محروم د ر نظر 
گرفته مي شــود . پیرو همین بررسي ها، استان سیستان 
و بلوچستان با نرخ فقر 62د رصد ي، د ر رتبه محروم ترین 
استان ایران قرار گرفته و بعد  از آن استان هاي خراسان 
شــمالي و هرمزگان با نــرخ فقــر 46 و 44د رصد ي د ر 
رتبه هاي د وم و ســوم قرار د ارند . د ر مقابل، اســتان یزد  
بر اساس سه شــاخص ســنجش فقر، نرخ 16د رصد ي 
محرومیت را تجربه کرد ه و بعد  از آن استان هاي سمنان 
و تهران با نرخ هاي 17 و 19د رصــد ي د ر رتبه هاي د وم 
و ســوم از نظر کمترین میــزان فقــر و محرومیت قرار 

مي گیرند .

گراني غذا و مسكن؛ متهمان توسعه فقر
د ر 10ســال گذشــته، پایین ترین نرخ فقر د ر ایران به 

سال94 اختصاص د اشته که د ر آن 20د رصد  ایرانیان زیر 
خط فقر بود ه اند ؛ اما از سال96 با تغییر ریل تورم انتظاري 
د ر سایه فشــارهاي تحریم و کرونا، شیب رشد  خط فقر 
تند  شد ه و تا 32د رصد  د ر ســال98 افزایش پید ا کرد ه 
است. د ر اطالعاتي که اواســط مرد اد ماه از سوي وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي منتشر شد ، برآورد  خط فقر 
متوسط کشوري براي سال1399 یک میلیون و 254هزار 
تومان براي هر نفر د ر  ماه اعالم شــد ه بود  که 38د رصد  
باالتر از خط فقر 906هزار تومان د ر سال1398 است؛ اما 
نکته قابل توجه د ر این اطالعات این است که د ر سال98 
تورم باالي خوراکي  و مسکن که بخش عمد ه هزینه هاي 
خانوار فقیر را شامل مي شــوند  به عنوان متهمان اصلي 
توسعه فقر معرفي شد ه اند ؛ حال آنکه شتاب رشد  تورم 
خوراکي و مسکن د ر ســال 99 و 1400 بیشتر شد ه و 
به همین مناســبت انتظار مي رود  تعــد اد  افراد ي که از 
سال99 به زیر خط فقر ســقوط مي کنند  بسیار بیش از 
سال1398 باشد . نکته قابل توجه د یگر اینکه با افزایش 
د ســتمزد  کارگران د ر ابتد اي ســال1400، تالش شد  
قد رت خرید  آنها و شــکاف میان مزد  و هزینه معیشت 
به همان جایگاه ابتد اي ســال1399 برگرد د ؛ از این رو، 
حتي با فرض اینکه قد رت خرید  کارگران د ر ابتد اي سال 
 جاري  ترمیم شد ه باشد ، باز هم جامعه کارگري که حد ود  
د وسوم جامعه کشور را تشکیل مي د هد  ناچار است بد ون 
تغییر د رآمد ، تورم بیــش از 50د رصد ي خوراکي ها د ر 

نیمه اول سال جاري را تأمین کند  که معناي آن، چیزي 
جز افزایش ســهم خوراکي ها د ر هزینه خانوار و کاهش 

سطح رفاه نیست.

د ورنماي افزايش فقر و محروميت
شــرایطي که کرونا و تحریم با کاهش د رآمد  ســرانه د ر 
ایران ایجاد  کرد ه ، بیش از پیش از طریق کاهش اشتغال 
و کاهش قد رت خرید  د رآمد هــاي ریالي به افزایش فقر 
و محرومیت منجر مي شــود . د اد ه هاي مربوط به شبکه 
الکترونیک پرد اخت کارتي بانــک مرکزي حاکي از این 
است که د ر سال99 و امسال، سهم هزینه هاي خوراك از 
کل هزینه هاي خانوار افزایش یافته است؛ یعني خانوارها 
با د رآمد  ثابتي که د ارند  مجبورنــد  بخش بزرگ تري از 
د رآمد  خود  را صرف تأمیــن نیازهاي ضروري و خوراك 
کنند  و رفاه آنها نسبت به قبل کمتر شد ه است. بررسي 
نتایج حاصل از پایگاه اطالعاتي رفاه ایرانیان نشان مي د هد  
د ر سال1399 سهم خوراك از کل هزینه هاي خانوار به 
23.4د رصد  رســید ه که 1.3د رصد  بیش از سال1398 
اســت؛ بنابراین، د ر مجموع تغییرات وضع اقتصاد  کالن 
باعث بد تر شــد ن وضعیت معیشــت خانوارهاي ایراني 
د ر د هه1390 و همچنین د ر ســال1399 شد ه و انتظار 
مي رود  روند  افزایشــي نرخ فقر که د ر سال98 نسبت به 
سال97 حد ود  38د رصد  رشد  کرد ه بود  تا پایان سال99 و 

حتي سال1400 نیز اد امه پید ا کند . 
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جوابیه

   مسيريابي جد يد  صاد رات نفتي ايران
ايران مســيرهاي تازه اي براي فروش فرآورد ه هاي نفتي خود  به افغانســتان و لبنان ايجاد  كرد ه، 
انتظار مي رود  د ر ماه هاي آيند ه تجارت بين ايران با همسايگان و كشورهاي منطقه د ر نتيجه اجراي 
سياست هاي د ولت سيزد هم وارد  مرحله تازه اي شود . به ويژه اينكه تحريم هاي آمريكا صاد رات نفت 
ايران را به شد ت محد ود  كرد ه تا جايي كه جواد  اوجي، وزير پيشنهاد ي نفت اعالم كرد ه تحريم هاي 
ظالمانه آمريكا، نيمي از ظرفيت صاد راتي را متوقف كرده و د ر 3ســال گذشــته ميليارد ها د الر از 
د رآمد هاي ارزي را كاهش د اد ه و فرصت سوزي ها و صيانت نكرد ن از بازارهاي صاد راتي نفت به تضعيف 
امنيت بخش تقاضا منجر شد ه است. تمركز بر د ورزد ن و خنثي سازي تحريم ها و افزايش صاد رات نفت و 
ميعانات گازي ازجمله اولويت هاي وزارت نفت د ر 4سال آيند ه اعالم شد ه. وزير پيشنهاد ي نفت 4برنامه 
براي گشود ن گره هاي تحريم اعالم كرد ه است. اين برنامه ها شامل ايجاد  تنوع د ر روش هاي فروش نفت 
و فرآورد ه هاي نفت و گاز، استفاد ه از ظرفيت هاي بخش خصوصي د اخلي و ساير د ستگاه هاي اجرايي 
د ر فروش نفت خام، به كارگيري روش تهاتر نفت با كاال و انتخاب مشتريان راهبرد ي د ر آسيا ازجمله 
هند  و چين، سياستگذاري يكپارچه فروش نفت خام و فرآورد ه د ر شركت هاي تابعه وزارت نفت و اخذ 
مجوزهاي الزام و اختيارات كافي از ساير اركان نظام به وزارت نفت براي فروش نفت با رعايت صرفه 

و صالح مي شود .

طالبــان کــه هنــوز د ر تجارت
افغانســتان د ولت تشکیل 
ند اد ه اما کنترل بیشتر این 
کشــور را به د ســت گرفته، ظاهرا این بار 
مي د اند  که نباید  چرخ زند گي مرد م متوقف 
شــود . این گروه د ر نخســتین گام، براي 
تسهیل تجارت د ر د و سوي مرزهایش با 
ایران، تعرفه گمرکي براي وارد ات بنزین 
ایران را تا 70د رصد  کاهش د اد ه اســت؛ 
همزمان برخــي خبرهاي تأیید  نشــد ه 
حکایــت از آن د ارد  کــه به تد ریج وضع 
تجارت بین بازرگانان ایراني و افغانستاني 
د ر حال بازگشت به شــرایط عاد ي است 
هرچند  فعال ایــن تجارت نــه به صورت 
اعتبــاري، بلکــه به صورت نقــد  صورت 

مي گیرد .

صاد رات به نفع مرد م افغانستان
رویترز د یروز با انتشار خبري مد عي شد ؛ 
ایران صاد رات ســوخت به افغانستان را 
از چنــد  روز قبل، آن هم به د رخواســت 
حاکمــان جد ید  این کشــور همســایه 
ازسرگرفته است. ســید حمید  حسیني، 
ســخنگوي اتحاد یــه صاد رکننــد گان 
فرآورد ه هاي نفت، گاز و پتروشیمي ایران 
به رویترز گفته است: طالبان پیامي را به 
ایران ارســال و اعالم کرد  که مي توانید  به 
صاد رات فرآورد ه هاي نفتي اد امه د هید . این 
اقد ام طالبان پس از آن صورت مي گیرد  که 
قیمت بنزین د ر این کشور بحران زد ه، د ر 

هر تن به بیش از 900د الر آمریکا رسید .
برخي منابع خبــري مي گویند : گمرك 
ایــران، ممنوعیت صاد رات ســوخت به 

افغانســتان را از 15مرد اد  برد اشته است. 
به گفته سخنگوي اتحاد یه صاد رکنند گان 
فرآورد ه هــاي نفتي ایــران،  نگراني هاي 
تجاري نسبت به رفتار طالبان کاسته شد ه 
اســت. رویترز گفته حمید  حسیني سند  
مربوط به تصمیم طالبــان براي کاهش 
تعرفه وارد ات ســوخت از ایران را که نام 
امارت اســالمي افغانســتان بر آن نقش 
بســته، د ر اختیار رویترز قرار د اد ه است. 
د ر این ســند  آمد ه تعرفه وارد ات بنزین، 
د یزل و گاز مایع از کشورهاي همسایه به 

افغانستان 70د رصد  کاهش پید ا مي کند .
ایران، ترکمنســتان و ازبکستان 3کشور 
اصلــي تامین کننــد ه ســوخت، به ویژه 
فرآورد ه هاي نفتي افغانســتان به شــمار 
مي روند . آمارها نشــان مي د هد  ایران د ر 
یک سال گذشته 400هزار تن سوخت به 
افغانستان صاد ر کرد ه است. البته براساس 
آمارهاي منابع افغانستاني، ارزش صاد رات 
نفتي ایران به این کشور د ر فاصله یک سال 
منتهي به مارس2021 معاد ل 367میلیون 
د الر بود ه است. د ر این مد ت ارزش تجارت 
2کشــور ترکمنســتان و ازبکســتان با 
افغانســتان به ترتیب 257 و 236میلیون 
د الر برآورد  شد ه اســت. به نوشته رویترز 
ســاالنه بیش از یک میلیــون تن، معاد ل 
20هزار بشکه د ر روز، سوخت از ایران به 

افغانستان مي رود .
سید حمید  حســیني گفته، د ولت اشرف 
غني به د لیل تحریم هــاي آمریکا تالش 
د اشته همکاري تجاري با ایران را محد ود  
کند . به گفته او، مقصد  اصلي سوخت ایران 
والیت هاي شــرقي نزد یک مــرز ایران و 

مناطق جنوبي مانند  قند هار و نیمروز است. 
او تأکید  کرد ه است: د ر شرایط جد ید  ایران 
مي تواند  تجارت با افغانســتان را دوبرابر 

کند .
د ر چنین شــرایطي اتاق تهران، چند ان 
مثل سید حمید  حسیني به آیند ه روابط 
تجاري ایــران و افغانســتان خوش بین 
نیست، چنان که د ر گزارشــي با اشاره به 
تحوالت سیاسي د ر مرزهاي شرقي ایران 
مي گوید : پاکستان مهم ترین برند ه تسلط 
طالبان بر سپهر سیاسي افغانستان است و 
این کشور احتماال مي کوشد  مسیر چابهار 
بي معنا شــود . طبق تحلیل اتاق تهران، 
پاکستان احتماال مهم ترین شریک چین 

د ر افغانستان خواهد  بود .

مرزهاي تجارت با افغانستان باز است
با این حال مقام هاي رسمي ایران اوضاع 
را عاد ي ارزیابي مي کنند ؛ ســید روح اهلل 
لطیفــي، ســخنگوي گمرك ایــران د ر 
گفت وگو بــا خبرنگار همشــهري تأکید  
مي کند : مرزهاي تجارت ایران با افغانستان 
باز اســت و بازرگانان 2کشــور از طریق 
گمرك هاي ماهي رود ، د وغارون و میلک 
د ر حال تجارت با یکد یگر هستند . او د رباره 
شایعه توقف صاد رات سوخت به افغانستان 
با حضور طالبان و از ســرگیري د وباره آن 
مي گوید : این یک مســئله طبیعي است. 
وقتي د ر یک منطقــه د رگیري رخ بد هد ، 
توقف صاد رات ســوخت د ر اولویت قرار 
مي گیرد  تا این محموله هــا د چار حریق 
نشود  اما نکته مهم اینجاست که د ر 1.5 ماه 
گذشــته که تحوالتي د ر افغانســتان رخ 
د اد ه، گمرك ماهي رود  د ر خراسان جنوبي 
کمتر از 24ســاعت، گمرك د وغارون د ر 
خراسان رضوي 3روز و گمرك میلک د ر 
استان سیستان وبلوچســتان تنها 5روز 

بسته شد ه بود .
او د ربــاره د لیــل طوالني شــد ن زمان 
بازگشایي گمرك میلک توضیح مي د هد : 
هیچ مشکلي از ســمت مرز ایران وجود  
ند اشت و تنها مســئله ایمن بود ن مسیر 
انتقال کاالها به افغانســتان بود  که پس 
از اطمینــان از ایمن بــود ن، تجارت بین 
2کشور از سرگرفته شد ه و هم اکنون شاهد  
این هستیم که تجار افغان، از کارخانه هاي 
ایران و بازرگانان ایراني کاالها را خرید اري 

مي کنند  و این کاالها تا مرز گمرکي منتقل 
و از آنجا تحویل کامیون هاي افغانستاني 
مي شود  و تنها مســئله ترانزیت کاالها به 
د رون مرزهاي افغانستان است که انجام 

نمي شود .

آمار تجارت با افغانستان
ســخنگوي گمرك د ر پاســخ به پرسش 
همشــهري د ربــاره حجــم صــاد رات 
ایران به افغانســتان مي گویــد : د ر 5 ماه 
نخســت امســال 2.165هزار تن کاال به 
ارزش 855میلیــون د الر به افغانســتان 
صاد رات د اشــته ایم که نســبت به مد ت 
مشابه سال گذشــته 1.7د رصد  و نسبت 
به 5 ماه نخســت ســال98 هم 5د رصد  
کاهش د ر ارزش صــاد رات صورت گرفته 
اســت. لطیفي با تأکید  بر اینکه تحوالت 
45روز گذشته د ر افغانستان تأثیر جد ي 
بر حجم تجارت با ایران ند اشــته اســت، 
مي افزاید : ماهیت تجارت بین 2کشــور 
عمد تــا ناشــي از روابط تجــاري بخش 
خصوصي و د اراي ســابقه طوالني است. 
از آنجا که این کشور همســایه به لحاظ 
موقعیت منطقه اي د سترسي به آب هاي 
آزاد  ند ارد  و د ر یک خشکي محصور شد ه، 

به تجارت بــا همســایگان ازجمله ایران 
نیازمند  اســت. او د ر عین حال خبر د اد : 
چون هنوز چشــم اند از آیند ه تحوالت د ر 
افغانستان روشن نیست، به احتمال زیاد  
صاد رات کاالهاي ساختماني به این کشور 
کاهش خواهد  یافت اما د ر ماه هاي آیند ه 
صاد رات کاالهاي خوراکي، شــویند ه ها، 
میوه و مرکبات افزایش مي یابد . سخنگوي 
گمرك با اشاره به آتش سوزي هاي گذشته 
د ر گمرك هاي اسالم قلعه و ابونصر فراهي 
د ر د اخل افغانستان، اعالم کرد : د ر نتیجه 
آتش ســوزي د ر گمــرك اســالم قلعه 
1500کامیون از بین رفت و 3000کامیون 
افغان هم به د لیل همکاري گمرك ایران د ر 
بازکرد ن مسیر خروجي آنها به سمت ایران 
نجات پید ا کرد ند  و بخشــي از ُکند  شد ن 
حجم صاد رات ســوخت، ناشي از همین 
مســئله بود ه و به همین د لیــل ترانزیت 
ســوخت با کامیون هاي ایراني به د اخل 
شهرهاي افغانستان صورت نمي گیرد  ولي 

با کامیون هاي افغانستاني انجام مي شود .

با طالبان مذاكره نشد ه است
لطیفي د ر پاســخ بــه این شــائبه که 
آیا گمــرك ایران بــا مقامــات طالبان 

گفت وگو کرد ه یا براســاس د رخواست 
آنها مرزهاي تجارت را باز کرد ه اســت، 
اعالم کرد : مــا طبق کنوانســیون ها و 
معاهد ات بین المللــي د ولت هاي قانوني 
کشورها را به رسمیت مي شناسیم و االن 
د ر افغانستان شــاهد  وضعیت بي د ولتي 
هســتیم و هیچ گفت وگــو و مذاکره اي 
صورت نگرفته است. به این ترتیب شائبه 
پذیرش د رخواســت طالبان د ر گمرك 
ایران تأیید  نمي شود  و حتي زماني هم که 
د ولت قانوني افغانستان تنها کابل را د ر 
اختیار د اشت، هیچ د رخواستي از طالبان 
د ریافــت نکرد ه بود یــم و بنابراین آنچه 
باعث اد امه تجارت بین 2کشــور شد ه، 
ناشي از روابط د یرینه بازرگانان 2کشور 
است و د ولت هم نقش تسهیل گر تجارت 

را ایفا مي کند .
ســخنگوي گمــرك ایــران د ربــاره 
بازگرد اند ن شــهروند ان افغانستاني که 
هنگام د رگیري ها از نقاط مرزي وارد  ایران 
شد ه بود ند  هم مي گوید : تمام 231نفري 
که وارد  ایران شــد ه بود ند  به د رخواست 
د ولت رسمي و وقت افغانستان و با پرواز 
هواپیمایي آرایاناي این کشــور به کابل 

برگرد اند ه شد ه اند ، نه تشکیالت طالبان.

راهبردتجارتسوختباهمسايگانمنطقهاي
د ر شرایطي که ایران مسیر تازه اي براي فروش فرآورد ه هاي نفتي به افغانستان و لبنان همشهري چشم اند از گشایش مسیرهاي جد ید  صاد راتي را بررسي مي کند 

ایجاد  کرد ه، انتظار مي رود  د ر ماه هاي آیند ه، راهبرد  تجارت بین ایران با همسایگان و 
کشورهاي منطقه وارد  مرحله تازه اي شود 
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قيمت هر كيلوگرم مرغ تازه  گزارش
به محدوده 37تــا 45هزار 
تومان رســيده، همزمان هر 
شانه تخم مرغ هم در محدوده 47هزار تومان 
فروخته مي شود؛ موضوعي كه موجب رقابت 

مرغ و تخم مرغ در مسير گراني شده است.
ســير صعودي قيمت خرده فروشــي مرغ 
و تخم مــرغ ادامــه دارد. آن دســته از 
توليدكنندگاني كه با همشهري گفت وگو 
كرده اند با اشــاره به تداوم مشكالت تامين 
و افزایش قيمــت نهاده هــاي توليد، افت 
جوجه ریزي و رشد هزینه تمام شده نسبت به 
كمبود و گراني این محصوالت در نيمه دوم 
امسال هشدار داده اند. خبرنگاران همشهري 
مي گویند، انتظارات تورمي به حدي است 
كه برخي مرغ فروشي ها، با دامن زدن به جو 
بازار در گفت وگو با مشتریانشان، از كمبود و 
افزایش شدید قيمت مرغ در ماه هاي آینده 
خبر مي دهند و در كمال تعجب مشتریان را 
به خرید و ذخيره سازي  این ماده فسادپذیر 
ترغيــب مي كنند. این روزهــا كاهش تناژ 
عرضه مرغ و تخم مرغ با نرخ مصوب دولتي 
در مراكز توزیع مســتقيم، در كنار فراواني 
این اقالم به نرخ بازار آزاد، به شائبه افزایش 
بيشــتر قيمت مرغ و تخم مرغ در آینده نه 
چندان دور دامن زده است؛ چنان كه برخي 
توليد كنندگان و فعاالن صنفي كاهش تناژ 
عرضه مستقيم مرغ و تخم مرغ را بيانگر تغيير 
رویكرد دولت به قيمت گذاري دستوري این 
اقالم و حركت تدریجي به سمت آزادسازي 
قيمــت مصرف كننده و نهاده هــاي توليد 

قلمداد مي كنند.

مرغ و تخم مرغ بر مدار گراني 
مشــاهدات ميداني خبرنگاران همشهري 
در مغازه هاي خرده فروشي مرغ و تخم مرغ 
و همچنين مراكز عرضه مســتقيم نشان 
مي دهد، قيمت خرده فروشي هر كيلوگرم 
مرغ تازه آماده طبخ از 37هــزار تومان در 
برخي مناطق جنوبي و مركــزي تهران به 
40تا 45هزار تومان در مناطق شمال شهر 
رسيده اســت. این افزایش قيمت در انواع 
قطعه بندي و بسته بندي شده مرغ به مراتب 
بيش از مرغ كامل اســت؛ به نحوي كه نرخ 
خرده فروشي هر كيلوگرم گوشت ران بدون 
كمر مرغ به 50هزار و سينه پاك كرده مرغ 

به مرز 60تا 65هزار تومان رسيده است.
این روزها عالوه بر كاهــش عرضه مرغ تازه 
در ميادیــن ميــوه و تره بار و ســایر مراكز 
عرضه مســتقيم، به نرخ مصوب 24هزار و 
900تومان، وزن و كيفيت مرغ توزیع شده در 
این مراكز نيز به شدت كاهش یافته و موجب 
گالیه و انتقاد مشتریان شده است. در بازار 
تخم مرغ نيز نرخ خرده فروشــي هر شــانه 
تخم مرغ 30عددي، بنابر كيفيت، ســایز و 
منطقه عرضه به 40تا 47هزار تومان رسيده 
اســت. در ميادین ميوه و تره بار شهرداري 
تهران نيز هر شانه تخم مرغ 30عددي پوست 
قهوه اي و ســفيد سایز متوســط به قيمت 
37هزار تومان و هر شانه 20عددي این اقالم 
با قيمت 33هزار و 700تومان به مشتریان 

عرضه مي شود.

 بي تقصيــري توليدكنندگان در گراني 
تخم مرغ 

رئيس هيأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
اســتان تهران با بيان اینكه توليدكنندگان 
تخم مرغ نقشي در افزایش قيمت ها ندارند، 
افزایش كرایه حمل ونقل و حقوق كارگران 
را عامــل گراني تخم مرغ دانســت و گفت: 
ميانگين قيمت تمام شــده هــر كيلوگرم 
تخم مرغ در مرغداري 18هزار تومان است، 
اما وزارت جهادكشاورزي حتي از ابالغ نرخ 
17هزار و 300توماني هر كيلوگرم تخم مرغ 
خــودداري مي كند. ناصر نبي پــور، افزود: 
به اذعــان وزارت صمت هزینه تمام شــده 
توليد هر كيلوگرم تخم مــرغ در مرغداري 
17هزارو 800 تومان است، اما نرخ مصوب 
هر كيلوگرم تخم مرغ 14هزار و 500تومان 
اســت. به گفته او، تمــام مؤلفه هاي توليد 
افزایش داشته و دولت كرایه  حمل ونقل را 
31 درصد، حقوق كارگــران را 40درصد و 
نرخ هر كيلوگرم ذرت و ســویا را 40 درصد 
افزایش داده اســت. مگر مي شود همه  چيز 
گران شود، اما قيمت مرغ و تخم مرغ ثابت 
بماند؟ همين گراني ها و افزایش قيمت باعث 
شــد مرغداران در فروردین و اردیبهشت 
مرغ هاي خود را به كشــتارگاه بفرستند. او 
افزود: نبود برنامه ریزي باعث شــده تا طي 

8 ماه گذشته ميزان توليد جوجه یك روزه 
كاهش یابد و ميزان جوجه ریزي 10 ميليون 

قطعه اي را شاهد باشيم.

رشد 13هزار توماني قيمت خرده فروشي 
مرغ 

 حبيب اســداهلل نژاد، رئيس كانون انجمن 
صنفي مرغداران گوشتي تنها دليل افزایش 
اخير قيمت مرغ را ناترازي در بخش توزیع 
دانســت و گفت: برخي مرغ تازه را كيلویي 
27هزار تومان مي خرند، اما كيلویي 40هزار 
تومان در سطح شهر مي فروشند. او افزود: 
در تهران با كمبود مرغ مواجه هستيم، اما 
در برخي اســتان ها مازاد توليد وجود دارد. 
اســداهلل نژاد گفت: در برخي اســتان هاي 
پُرتوليد مانند گيالن با مــازاد مرغ مواجه 
هستيم؛ به طوري كه توليد این استان 500 
تن، اما مصرفش كمتر از 200 تن اســت و 
اجازه خروج این مرغ ها به خارج از اســتان 
نيز داده نمي شــود. دالالن مــرغ زنده را با 
قيمت مصوب از توليدكنندگان این استان ها 
مي خرند و با قيمت هاي نجومي در تهران به 

مغازه دار ها مي فروشند.

حداكثر قيمت مصرف كننده مرغ 29هزار 
تومان

محمدعلي كمالي سروستاني مشاور اتحادیه 
سراسري مرغداران گوشــتي ایران هم در 
گفت وگو با همشهري در مورد علت عرضه 
چندنرخي مرغ، گفت: قيمت مرغ بنابر محل 
عرضه متفاوت است و اكنون در محله هاي 
پایين شــهر تهران قيمت مرغ ارزان تر و در 
شمال شــهر به علت گران تر بودن سرقفلي 
مغازه ها باالتر اســت. قيمت مرغ نيز مانند 
هر كاالیي در سطح خرده فروشي متفاوت 
اســت. او در ارزیابي قيمت مصرف كننده 

مرغ، گفــت: حداكثر قيمت مــرغ در بازار 
خرده فروشي با احتساب نرخ 5هزار تومان 
به ازاي جوجه یك روزه، باید 29هزار تومان 
باشــد، اما طي 2روز گذشــته نرخ جوجه 
یك روزه به بيش از 10هزار تومان افزایش 
یافته است. درصورت تداوم این روند و كمبود 
سایر نهاده ها، قيمت مرغ و تخم مرغ باز هم 
افزایش مي یابد. كمالي سروســتاني افزود: 
هيچ كمبودي در توليد مرغ نداریم. درصورت 
برنامه ریزي، توليد مــرغ كاهش نمي یابد، 
اما باید نهاده هاي توليد به موقع به دســت 

مرغدار برسد.

نكته اميدوار كننده
به گفته او، با خنك تر شدن هوا وزن گيري 
جوجه ها بيشتر مي شــود و ميزان توليد 
گوشت افزایش مي یابد و برخي گله هاي 
مادر كه اكنون به لك رفته اند نيز به چرخه 
توليــد بازمي گردند. او در مــورد تامين 
نهاده هاي توليد به نــرخ مصوب دولتي، 
گفت: اگرچه حوالــه نهاده ها در بازارگاه 
تخصيص مي یابد، اما این حواله تا تبدیل 
شدن به ذرت یا سویا درحالي حدود 10تا 
20روز زمــان مي برد كــه دوره پرورش 
جوجه 45روز اســت آن هم در شرایطي 
كه مرغــدار مرغ توليــدي را فروخته اما 
ســهميه نهاده را دریافت نكرده اســت. 
اگرچه دولت مي گوید كــه 100درصد 
نهاده را بــه مرغداران مي دهــد، اما این 
نهاده در دوره پرورش به دســت مرغدار 
نمي رســد و مرغدار ناچار به خرید آن از 

بازار آزاد است.

معماي رشــد دوبرابري قيمت جوجه 
يك روزه 

مشاور اتحادیه سراسري مرغداران گوشتي 
ایران، افزایش شدید نرخ جوجه یك روزه را 
عامل مهم گراني مرغ و تخم مرغ دانســت و 
گفت: اگرچه دولت نهاده هاي توليد را با نرخ 
مصوب به توليد كنندگان مرغ مادرمي دهد، 
اما نرخ جوجه عرضه شده این توليد كنندگان 
به مراتــب بيــش از نــرخ مصوب اســت و 
جوجه فروشــي ها و مــرغ مادري ها جوجه 
یك روزه را خارج از نرخ مصوب عرضه كرده و 
حتي این قيمت را در سایت هاي فروش خود 
درج مي كنند. كمالي سروستاني، افزود: دولت 
انتظار دارد مرغداران از افزایش نرخ جوجه 
یك روزه شكایت كنند، اما مرغدار نيز از ترس 
قرار گرفتن در فهرست سياه تامين جوجه در 
مرغ مادري ها و تعطيلي كســب وكار خود از 

انجام این كار امتناع مي كند.

چشم انداز بازار
 او در مورد چشــم انداز توليد و قيمت مرغ 
در نيمه دوم امســال، افــزود: باید منتظر 
سياســت هاي دولت جدید براي تخصيص 
ارز واردات و تاميــن نهاده ها با نرخ مصوب 
دولتي، اقدامات و برنامه هاي وزارتخانه هاي 
صمــت و جهادكشــاورزي بــراي كاهش 
تصدي گــري دولت و اســتفاده از ظرفيت 
تشــكل هاي توليدي بخش خصوصي در 
صنعت مرغداري بود تا چشــم انداز توليد و 
عرضه و قيمت خرده فروشي مرغ و تخم مرغ 

در نيمه دوم امسال ترسيم شود.

كاهش جوجه ريزي و توليد مرغ
مشاور اتحادیه سراسري مرغداران گوشتي 
ایران در مورد ميــزان جوجه ریزي و توليد 
مرغ گفــت: جوجه ریزي مرغ گوشــتي از 
اواخر خرداد تا ابتــداي مرداد ماه در هر ماه 
حدود 113ميليــون قطعه بوده كه منتهي 
به توليد مرغ در روزهاي اخير شــده است. 
در این ماه ها با گرمي هوا مواجه شدیم كه 
موجب كاهش وزن گيري مرغ ها شــده و 
طبق برآوردها ميزان توليد گوشــت مرغ 
30هزار تن نسبت به ســایر ماه ها كاهش 
داشته اســت. كمالي سروســتاني، افزود: 
عامل دیگر كاهش توليد گوشت مرغ، افت 
كيفيت ذرت و سویاســت. عــالوه بر آن با 
وجود تخصيص سهميه در سامانه بازارگاه، 
نهاده ها دیر به دست مرغداران رسيده است. 
با این شرایط در هر ماه كه باید 195هزار تن 
گوشت مرغ)روزانه 6هزار و 300تن( توليد 
شــود، این ميزان به 163هزار تن )روزانه 
نزدیك به 5هــزار و 300تن( كاهش یافته 
است كه این موضوع بر كاهش عرضه مرغ 
تأثير گذاشته و كساني را كه مرغ را خارج از 
شبكه و به نرخ آزاد توزیع مي كنند بيشتر به 
دخالت در بازار تشویق كرده است. او افزود: 
مرغدار مجبور به فــروش هر كيلوگرم مرغ 
زنده به نرخ 17هزار و 100تومان اســت و 
دستگاه هاي نظارتي فشــار خود را بر 16تا 
17هزار مرغدار متمركز كرده اند، اما عالوه 
بر رشد قيمت نهاده ها، حمل ونقل و جوجه 
یك روزه به بيش از 10هــزار تومان، هزینه 
تمام شــده توليد هر كيلوگرم مرغ زنده در 
مرغداري به 19هزار و 950تومان رسيده و 
مرغدار هر كيلوگرم مرغ زنده را با 2هزار و 
400تومان ضرر مي فروشد. مشاور اتحادیه 
سراسري مرغداران گوشــتي ایران ميزان 
عرضه روزانه مرغ را 1200تن دانســت كه 
بخشي از آن در شبكه و بخش دیگر خارج 
از شــبكه توزیع مي شــود و گفت: مرغدار 
در مرغــداري صاحب مرغ اســت و كمتر 
مرغداري مــرغ خود را به كشــتار مي برد، 
كشتارگاه ها مرغ زنده را خریداري مي كنند 
و ما اطالعي نداریم كه چه ميزان مرغ وارد 
شبكه یا آزاد توزیع مي شود. او افزود: اگرچه 
در ســامانه كشــتارگاه ها ميزان ورودي و 
خروجي مرغ به كشتارگاه ها درج مي شود، 
اما از كشتارگاه یا ميادین عمده مانند بهمن 
تا سطح خرده فروشــي ها، مغازه داران مرغ 
را در تناژهاي 3تا 5تــن دریافت  مي كنند 
و در مســير حمــل این ســهميه ها كمتر 
مي شود و متأسفانه راه هاي در روي زیادي 
براي عرضه خارج از شــبكه مــرغ وجود 
دارد. كمالي سروســتاني افزود: این شرایط 
موجب شده یارانه اي كه دولت براي تأمين 
نهاده هاي مرغداري مي دهد به دست مرغدار 
و مصرف كننده نرسد و مرغدار با ضرر مرغ 
را بفروشــد و مصرف كننده نيز مرغ 37تا 

45هزار توماني بخرد.

قيمت یك شانه تخم مرغ از یك كيلوگرم مرغ سبقت گرفت
رقابت مرغ و تخم مرغ براي گراني

گران  ترين برنج در ميادين؛ 38900تومان
قيمت برنج ایراني در ميادین ميوه و تره بار تهران نسبت  ميادين
به تيرماه تغييري نداشته و همچنان زیر 40هزار تومان 
اســت. به گزارش همشــهري، درحالي كه در روزهاي 
گذشته گزارش هایي از گراني دوباره برنج و رسيدن قيمت برنج ایراني 
به 45هزار و برنج خارجي به 30هزار تومان در خواربارفروشي هاي سطح 
شهر منتشــر شــد، قيمت انواع برنج در ميادین بدون تغيير مانده و 
گران ترین برنج در این مراكز خرید هنوز زیــر 40هزار تومان قيمت 
خورده است. براساس آخرین نرخنامه سازمان ميادین ميوه و تره بار، 
ارقام دم سياه، طارم و هاشــمي با قيمت هر كيلوگرم 38.900تومان، 
گران ترین برنج هاي داخلي محسوب مي شوند و گران ترین برنج وارداتي 
ميادین نيز 18.500تومان قيمت خورده  است. مقایسه این نرخنامه با 
قيمت هاي سطح شهر نشان مي  دهد قيمت انواع برنج ایراني در ميادین 
ميوه و تره بار به طور متوسط 10درصد از قيمت این محصول در سطح 
شهر، پایين تر اســت و به عبارتي، به جاي خرید 10كيلوگرم برنج در 
سطح شهر، خرید 11كيلوگرم برنج از همان نوع و با همان كيفيت از 
ميادین امكان پذیر است. براساس این گزارش، از نيمه مردادماه انواع 
برنج ایراني در ميادین بين 4تا6هزار تومان در هركيلوگرم گران تر شد 
و ميانگين 30هزار توماني قيمت برنج در خردادماه به 35هزار تومان 
رسيد و حاال با توجه به اینكه آخرین نرخنامه برنج 14مردادماه منتشر 
شــده، تغيير قيمت ها دور از انتظار نيســت. با وجود فاصله قيمتي 
محصوالت عرضه شــده در ميادین با سطح شهر، نزدیك شدن قيمت 
برنج به 40هزار تومان در غرفه هاي خواربار ميادین براي شهرونداني كه 
روي خرید به صرفه تــر از ميادین ميــوه و تره بار حســاب كرده اند، 
نگران كننده است. ميانگين قيمت برنج مرغوب ایراني در مغازه هاي 
سطح شهر مدت هاست از 40هزار تومان عبور كرده و بعضي ارقام اعال 
به نزدیكي 50هزار تومان رسيده اند. قيمت برنج خارجي نيز همچنان 
در خرده فروشــي ها 25تا28هــزار تومان اســت. نبــود نظارت بر 
قيمت گذاري و توزیع در شــهرهاي بزرگ، دالیلي است كه از سوي 
توليدكنندگان براي گراني برنج در مراكز اســتان ها اعالم مي شــود. 
به گفته توليدكنندگان مرغوب ترین برنج ایراني در مبدا حدود 30هزار 
تومان قيمت دارد. گراني، تقاضا براي برنج ایراني را طي یك سال اخير 

كاهش داده است.

  قيمت انواع برنج در ميادين ميوه و تره بار تهران 
)هفته اول شهريور- قيمت هركيلوگرم به تومان(

قيمت كنونيقيمت فروردين نام محصول
30.40035.900دودي پرمحصول

28.90032.900شيرودي
32.90038.900طارم اصل

32.90038.900هاشمي
32.90038.900دم سياه

32.500-ندا
29.90034.900فجر

19.90024.500نيمدانه معطر
16.90019.000نيمدانه پرمحصول

25.50028.900انواع برنج معطر
18.50018.500وارداتي هندي)تنظيم بازار(

12.500-وارداتي تايلندي)تنظيم بازار(
35.000-قهوه اي

بيســكویيت و كيك زماني ارزان ترین خوراكي براي  سوپرماركت
ميان وعــده و پذیرایــي محســوب مي شــد و در 
ســوپرماركت ها  با 200تومان هم می شد بيسكویيت 
خرید، اما تورم و گراني به ویژه در یك سال اخير قيمت این محصول را 
نيز به  شدت افزایش داده و تقریبا هر ماه شاهد روند افزایشي قيمت ها 
هستيم. قيمت 10 تا 15هزار توماني بسته هاي بيسكویيت پذیرایي، 
حاال به باالي 30هزار تومان رسيده كه كاهش تقاضا براي این محصول 
را به دنبال داشته است. كاهشي كه البته مختص امسال نيست و سال 
گذشته هم سوپرماركت ها از پایين آمدن آمار فروش حتي تا 50درصد 
سال98 مي گفتند اما براي بيسكویيت هاي كوچك تر و یك نفره شرایط 
هنوز كمي بهتر است، اگرچه در بين آنها هم افزایش تدریجي قيمت و 
كاهش وزن محصول، كامال محسوس است. بيسكویيت ساقه  طالیي، 
برند مينو كه تا سال گذشته 3هزار تومان بود حاال 6هزار تومان فروخته 
مي شود و براي دیگر انواع بيسكویيت هم افزایش قيمت با درصدهاي 
مختلف رخ داده است. یك  ماه پيش با درخواست توليدكنندگان، قيمت 
انواع بيسكویيت و شكالت 11 تا 45درصد افزایش یافت. افزایش بهاي 
مواداوليه توليد و بسته بندي از دالیلي بود كه براي افزایش هزینه توليد 
و قيمت تمام  شده عنوان شد. قيمت روغن و شكر، از مهم ترین مواداوليه 
توليد شيریني  و شكالت، خرداد امسال رسما افزایش یافت. این رشد 
قيمت بر هزینه توليد محصوالت پایين دستي تأثير مهمي  داشته است. 
افزایش قيمت خرید تضميني گندم از سوي دولت نيز كه اردیبهشت 
امسال اعالم شــد با افزایش نرخ آرد بر قيمت نهایي كاالهاي توليدي 
صنایع وابسته شــامل صنعت ماكاروني ، شيریني و بيسكویيت نقش 
افزایشي داشته. توليد شيریني، شكالت و البته بيسكویيت در بيش از 
یك دهه گذشته در كشور رشد قابل مالحظه اي به لحاظ كمي  و كيفي 
داشته و تنوع محصوالت موجود در بازار موید این موضوع است. بسياري 
از محصوالت در این حوزه با نگاه صادراتي و سالمت محور توليد مي شود 
و نه تنها تقاضاي بازار مصرف داخلي را با انواع سليقه ها پاسخگو است 

بلكه توان رقابت با محصوالت خارجي را هم دارد.

 قيمت فروش بعضي از انواع بيسكوييت 
در سوپرماركت هاي تهران )قيمت به تومان(

قيمت  مشخصاتبرند 

ويفر كاكائويي با كرم پرتقالي - كوپا
3012.000عددي

24.000سبوس دار چندغله - 350گرمستاك
6.000ساقه طاليي - 200گرميمينو

بيسكوييت جو - سبوس دار - جمانه
1506.000گرم

20.000 كرمدار با طعم كاكائو - 360گرمگرجي
35.000رنگارنگ - بسته 35عدديمينو

بيسكوييت پذيرايي با طعم نارگيل گرجي
32.000- 900گرم

تي تايم كره اي - بسته 2عددي - شيرين عسل
64023.000گرم

31.000بسته بزرگ 900گرميسالمت
535.000له - 800گرميسالمت 

60.000بيسكوييت مدادي با روكش كاكائوييباراكا
25.000كرم دار فندقي سي شل - 560گرمشونيز

30.000طعم پرتقاليفرخنده
75.000مغزدار كاكائويي - 15عدديلوتوس

72.000تك تك - بسته 40عددي دو انگشتيمينو
50.000نارگيلي - 1.180گرميويتانا

225.000بسته 18عدديكوفي جوي

روند صعودي شاخص بورس در مبادالت دیروز هم  بورس
ادامه یافت و شــاخص كل به مرز سرنوشت ســاز 
یك ميليون و540هزار واحد رسيد. اطالعات موجود 
نشان مي دهد 3محرك بنيادي پر قدرت ازجمله رشد تورم، افزایش 
قيمت نفت و رشد قيمت دالر، شــاخص هاي بورس را به تحرك 
واداشته و ظرف یك ماه گذشته شاخص بورس رشد 17درصدي را 

تجربه كرده است.
به گزارش همشهري، این روز ها ســرمایه گذاران به طور ميانگين 
بين 15 تا 20هزار ميليارد تومان سهام در روز دادوستد مي كنند كه 
نشان مي دهد معامالت بورس دوباره رونق گرفته و سرمایه گذاران 
در حال بازگشت به بورس هســتند. طبق آمار هاي موجود روزانه 
به طور ميانگين ســهامداران خرد بين 100 تا 300ميليارد تومان 
نقدینگي تازه را وارد بازار سهام مي كنند. این روند رو به رشد كه از 
تير ماه شروع شده، هر روز به سرعتش اضافه مي شود و اميدواري ها 
را به صعود هاي بيشتر شــاخص و ورود بيشتر نقدینگي به بورس 

بيشتر كرده است.

مرز مقاومت شاخص
در مبادالت دیروز هم روند صعودي بازار سهام ادامه یافت و شاخص 
كل بورس تهران با 1.8درصد افزایش به یك ميليون و543هزار واحد 
رسيد. از نظر تكنيكي این منطقه نوعي مرز مقاومت پر قدرت براي 
شاخص بورس تلقي مي شــود و به نظر مي رسد چنانچه شاخص 
بورس تهران بتواند امروز از این محدوده فاصله بگيرد، مي  توان به 
رشد بورس تا سقف قبلي یعني محدوده 2ميليون و 100هزار واحد 
بيشتر اميدوار شد. شاخص بورس تهران 20مرداد ماه سال قبل با 
عبور از محدوده 2ميليون و 100هزار واحد ركورد تازه اي ثبت كرده 
بود اما از آن زمان تاكنون شــاخص بورس هرگز نتوانسته به این 
محدوده نزدیك شود. اما چه چيزي ســرمایه  گذاران را براي ورود 
دوباره به بورس ترغيب كرده و منجر بــه ورود نقدینگي و تحرك 

دوباره شاخص هاي بورس شده است؟

محرك هاي سه گانه
اطالعات موجود نشــان مي دهد 3محرك بنيادیــن پر قدرت به 
موتور هاي محرك اصلي بورس تبدیل شده اند و بعد از یك سال بار 
دیگر نقدینگي را براي ورود دوباره به بازارسهام ترغيب كرده است.

نخستين محرك بنيادي براي رشد شاخص هاي بورس، تورم است. 
آنطور كه مركز آمار ایران به تازگي اعالم كرده، 
نرخ تورم ســاالنه در پایان مردادماه امسال به 
45.2درصد و تورم نقطه به نقطه به 43.2درصد 
رسيده است. این باالترین نرخ تورم در ایران پس 
از سال1374 است. هر روز ابعاد تازه تري از اثر 
این روند پرشــتاب تورم در بازار كاال و خدمات 
نمایان مي شود و چشم اندازها و انتظارات تورمي 
را افزایش داده و اغلب سرمایه گذاران را به این 
نتيجه رسانده كه تورم به این زودي ها بناي نزول 

ندارد. مبناي این تحليل به ویژه روز گذشــته با صحبت هاي وزیر 
پيشنهادي صنعت در مجلس بيشتر از گذشته قوت گرفت. به گفته 
سيدرضا فاطمي امين، در سال1402 تورم به نصف سال99 خواهد 
رسيد و سپس به سمت تك رقمي شدن مي رود. برداشت بازار این 
است كه نرخ تورم دست كم تا 2سال آینده كاهنده نخواهد بود. از 
نظر بنيادي تورم، محركي بنيادي و پرقدرت براي رشــد شاخص 

بورس است.

رشد قيمت دالر
اطالعات موجود همچنين نشان مي دهد محرك بنيادي دوم كه به 
رشد شاخص هاي بورس منجر شده، افزایش قيمت ارز و چشم انداز 
رشد قيمت ارز در آینده اســت. كارشناسان مي گویند قيمت دالر 
تحت تأثير عوامل مختلفي است اما این روز ها رشد تورم و ابهام در 
سرانجام مذاكرات هسته اي نقش زیادي در افزایش نرخ برابري ریال 

در برابر دالر دارند. 
از نظر اقتصادي افزایش تورم به معناي كاهش قدرت خرید پول ملي 
است؛ یعني هر چه تورم افزایش یابد، ارزش ریال در برابر سایر ارز ها 
كاهش پيدا مي كند بنابر این، با وجود چشم انداز هاي تورمي موجود 
نمي توان انتظار داشت ارزش ریال در برابر سایر ارز ها تقویت شود 
اما این فقط یك طرف ماجراست. متغير دیگري كه این روز ها نقش 
پر رنگي در تعيين قيمت ارز دارد، ســرانجام مذاكرات هسته اي و 
تحریم ها ست . شكست مذاكرات هسته اي احتماال مي تواند به تداوم 
تحریم ها و كاهش منابع ورودي ارز به كشور منجر شود. این موضوع 
مي تواند روند رشــد قيمت دالر را تسریع كند. طبق قاعده ظروف 
مرتبط، رشد قيمت دالر به رشــد ارزش در سایر بازارهاي دارایي 
منجر مي شود، بورس نيز از این قاعده مستثني نيست. شاخص هاي 
بورس با افزایش قيمت دالر رشد مي كنند. انتظارات بازار نسبت به 
آینده قيمت دالر را مي توان در آمار ها نيز مشاهده كرد. طبق آمار 
بانك مركزي از ابتداي امسال تاكنون 9ميلياردو600ميليون دالر 
ارز در سامانه نيما دادوستد شده و به معناي آن است كه از ابتداي 
امسال یك ميليارد دالر ارز به بازار آزاد تزریق شده اما تزریق این 
ميزان ارز نتوانسته مانع رشد قيمت دالر شود؛ چنان كه فقط ظرف 
10روز گذشته قيمت هر دالر آمریكا بيش از 1000تومان افزایش 

یافته و وارد كانال 27هزار تومان شده است.

قيمت نفت
به طور ســنتي یكي از متغير هاي بنيادي كه به رشد شاخص هاي 
بورس منجر مي شــود، افزایش قيمت نفت در سطح جهان است. 

در شــرایط عادي افزایش قيمت نفت به افزایش درآمد هاي ارزي 
دولت هم منجر مي شود. این موضوع دست دولت را براي افزایش 
مخارجش باز تــر مي كند. افزایش مخارج دولــت مي تواند به طور 
مستقيم در انعقاد قرارداد هاي تازه از ســوي شركت ها با دولت و 
همينطور بودجه شركت  هاي دولتي تأثير مستقيم داشته باشد و به 
افزایش درآمد این شركت ها و رشد شاخص هاي بورس منجر شود. 
ضمن اینكه افزایش قيمت نفت مي تواند چشم انداز كسب درآمد در 

صنایع وابسته به آن نظير پتروشيمي را هم بهبود بخشد.
آمار ها نشان مي دهد تأیيد كامل واكســن فایزر به افزایش قيمت 
نفت خام در دنيا منجر شده اســت؛ به طوري كه در مبادالت روز 
گذشــته قيمت نفت خام برنت به مرز 70دالر رسيد و نفت سبك 

وست تگزاس هم با قيمت 66دالر و 69سنت دادوستد شد.
این رشد قيمت نفت بعد از آن اتفاق افتاد كه سازمان برنامه ریزي 
دارویي ایاالت متحده واكســن فایزر را براي  پيشگيري از ابتال به 
ویروس كرونا به طور كامل تأیيد كرد. این موضوع سرمایه گذاران 
را متقاعد كرد كه تقاضاي سوخت به دنبال افزایش واكسيناسيون 

كرونا در ایاالت متحده بيشتر مي شود.
تأیيد اثر بخش بودن واكسيناسيون در برابر كرونا به معناي آن است 
كه به زودي سطح تقاضا براي كاال و خدمات در جهان افزایش خواهد 
یافت و این موضوع به توليد بيشتر در كارخانه ها منجر خواهد شد.

آينده از منظر ديپلماسي و تجارت 
هرچند محرك هاي بنيادي به اهرم پر قدرتي براي رشد شاخص  هاي 
بورس تبدیل شده اند، اما برخي گمانه زني ها در مورد كاهش تورم و 
نزول قيمت ارز مي تواند مانع تداوم رشد شاخص هاي بورس شود. 
آنطور كه تحليلگران مي گویند، توافق دیپلماتيك بر ســر مسائل 
هسته اي مانعي بر سر راه رشد بيشتر قيمت دالر به شمار مي آید. 
البته باید درنظر داشت برنامه هاي تازه دولت براي افزایش صادرات، 
به ویژه صادرات سوخت به كشور هاي منطقه ازجمله افغانستان و 
لبنان خود به تنهایي مي تواند ظرفيت ورود ارز به كشــور را  فارغ 
از توافق هســته اي، افزایش دهد و به دولت براي كنترل بازار ارز 
یاري برساند و مانع رشد بيشتر قيمت ارز به عنوان یكي مهم ترین 

محرك هاي رشد بورس شود.

كارشناسان چه مي گويند
حافظ عزیزي نقش، كارشناس بازار ســرمایه با بيان اینكه روند رو 
به رشد شــاخص بورس 2روز قبل از برگزاري 
انتخابات ریاست جمهوري آغاز شده و همچنان 
ادامــه دارد، گفت: این رشــد، دالیل متعددي 
داشــت كــه مهم ترین ایــن دالیــل، كاهش 
اميدواري ها نسبت به افت قيمت ارز بود. تا قبل 
از آن گمانه زني هایي از احياي برجام و كاهش 
نرخ ارز مطرح بود و بازارهاي مالي ازجمله بازار 
ســرمایه، بازار خودرو، بازار مسكن و بازار طال، 
خود را با دالر 20 تا 25هزارتوماني تطبيق داده 
بودند. ولي با فرارســيدن ایام انتخابات و كاهش خوش بيني ها به 
توافق هسته اي در كوتاه مدت، نگراني بازار سرمایه بابت افت شدید 

نرخ ارز بعد از توافق و احياي برجام برطرف شد.
او افــزود: به هرحال بخش عمده شــركت هاي بازار ســرمایه، به 
قيمت هــاي جهانــي و نــرخ ارز وابســته هســتند و انتظارات 
ســرمایه گذاران در مورد نرخ دالر، اثر با اهميتي بر تحليل ســهام 
شــركت ها دارد. ازاین رو، با كاهش نگراني افت نرخ ارز، پول هاي 
پارك شده به بازار سرمایه بازگشــت و حقوقي ها، در كف قيمتي 
شروع به خرید كردند و حقيقي ها را هم به بازار كشاندند و نقدینگي، 
جذب سهم هاي بزرگ و ارزنده بازار خصوصا در گروه هاي فلزي و 

معدني و پتروشيمي شد.
او درباره چشم انداز پيش روي بازار سهام گفت: هنوز قيمت سهام 
شركت هاي بزرگ خيلي رشــد نكرده است كه از حاال نگران رشد 
قيمت سهام این شركت ها باشــيم. مادامي كه قيمت هاي جهاني 
افت چشمگيري نداشته باشد و نفت خام به كمتر از 60دالر نرسيده 
باشد و تا وقتي دالر قيمت هاي كمتر از 20هزار تومان را لمس نكند، 

نباید نگران رشد سهام شركت هاي صادرات محور باشيم.
مهدي سوري، دیگر كارشناس بازار سرمایه هم با بيان اینكه امسال 
2سناریوي مختلف در بازار ســهام داریم كه هر دو به رشد بورس 
منجر خواهد شد، گفت: سناریوي نخست این است كه تيم دولت 
جدید در حوزه اقتصاد تصميماتي بگيــرد كه موجب رونق توليد 
شود ؛ در این صورت بازار سرمایه مي تواند رشد خوبي داشته باشد. 
او افزود: سناریوي دوم این است كه دولت جدید همان سياست هاي 
گذشته را اجرا كند و تورم ادامه داشته باشد كه در این صورت نيز 
بورس مي تواند رشد تورمي داشته باشد؛ هرچند كه سود حاصل از 

آن واقعي نيست، اما از تورم ذي نفع مي شود.
او بابيان اینكه تنها موردي كه مي تواند مانع رشــد بازار شود و 
بورس را با ركود مواجه كند، دخالت دولت در بازار سرمایه است، 
تأكيد كرد: در مناظرات شــاهد بودیم آقاي رئيسي اعالم كرد  
دولت آینده از بورس تأمين مالي نخواهد كــرد و اگر این وعده 
 محقق شود بازار مي تواند شرایط خوبي داشته باشد، اما اگر دولت 
دوباره به دليل كســري بودجه نرخ بهره اوراق را افزایش دهد و 
از بورس تأمين مالي كند، مي تواند به بازار در كوتاه مدت لطمه 

وارد كند.
به گفته ســوري، اگر دولت از بازار ســرمایه تأميــن مالي نكند و 
با سياســت هاي دســتوري نظم بازار را بر هم نزنــد و ابزار هاي 
غيراستاندارد در بورس تعریف نكند، پس گرفتن قله سال گذشته 

كار سختي نيست.

  مشــاهدات ميدانــي خبرنــگاران 
همشهري حاكي از آن  است؛ این روزها 
كه قيمت هر كيلوگرم مرغ تازه به 38تا 
45هزار تومان رسيده، هر شانه تخم مرغ 
30عددي در رقابت با مــرغ بين 40تا 

47هزار تومان فروخته مي شود

   مشــاور عالــي اتحادیه سراســري 
مرغداران گوشــتي ایران در گفت وگو 
با همشــهري: حداكثر قيمــت مرغ در 
خرده فروشــي با احتســاب نرخ 5هزار 
تومان بــه ازاي جوجه یــك روزه، باید 
29هزار تومان باشد، اما در 2روز گذشته 
نرخ جوجه یــك روزه از 10هزار تومان 
فراتر رفته كه درصورت تداوم این روند 
و كمبود ســایر نهاده ها قيمــت مرغ و 

تخم مرغ باز هم افزایش مي یابد

 موتورهاي محرك رشد بورس روشن شد
 شاخص كل بورس تهران دیروز 8/ 1 درصد افزایش یافت

چشم انداز تورمي تا 2سال 
آینده، رشــد قيمــت ارز 
و نفــت به عنــوان 3 اهرم 
پرقدرت به رشــد شاخص 

بورس منجر شده اند

بيسكوييت؛ افزايش قيمت، كاهش تقاضا
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8۵هزار نفر در شوش و بيش از 12۵هزار نفر 
در شهرســتان جدیــد كرخــه، فقط یك پيگيري

بيمارستان دارند. این دوشهرستان در شمال 
غرب خوزستان با این بيمارستان قدیمي در حال مقاومت 

در برابر موج سنگين كرونا هستند.
وضعيت شــوش از كرخه، اندكي بدتر گزارش مي شــود. 
صداي سينه سوز سرفه ها در شهر مي پيچد، اعالميه هاي 
مرگ از پوسترهاي باقيمانده  انتخابات بيشتر است، ظرفيت 
تك بيمارستان شوش تكميل شــده اما شمار مبتالیان به 

كرونا تمامي ندارد.
در درمانگاه هاي این شهرستان، جاي سوزن انداختن هم 
نيست، پزشك هاي مســتقر در این مراكز درماني هر بار 

مجبور به معاینه همزمان چند بيمار مي شوند.
به گفته مدیر شبكه بهداشت و درمان شوش، شمار مراجعه 
مبتالیان به كرونا در این بيمارستان 100 تختخوابه، روزانه 
400 نفر و این بيمارســتان در ســاعات بامداد هم شلوغ 
است. بيماران شوشي در شهرهاي همجوار نيز به سختي 
پذیرش مي شوند و شــمار زیادي از مبتالیان چاره اي جز 
خوددرماني در منزل ندارند. در این شرایط كه آمار رسمي 
از تلفات كرونا در شهرستان شوش اعالم نمي شود، شمار 
مبتالیان و قربانيان موج جدید كرونا به شدت رو به افزایش 

بوده و این شهرستان با كمبود شــدید تجهيزات و سرانه 
تخت بيمارستاني مواجه است . این در حالي است كه پروژه 
بيمارستان 1۶4تختخوابه شهداي شوش، پس از حدود 10 
سال از آغاز عمليات اجرایي اش فقط با 4۵درصد پيشرفت 

فيزیكي، همچنان نيمه تمام و بالتكليف باقي مانده است.
با وجود این، به نظر مي رسد مسئوالن محلي پيگيري هاي 
مشخصي براي تكميل این پروژه ندارند و اظهارات آنها در 
این ارتباط قابل تامل اســت. عدنان غزي، فرماندار شوش 
در جلسه قرارگاه محروميت زدایي خوزستان كه چند روز 
پيش با محوریت بررســي مصوبات شهرستان شوش در 
اهواز برگزار شد، از اختصاص نيافتن بودجه به این پروژه در 
سال جاري گفت. خبرگزاري مهر خوزستان در خبري این 
اظهارات فرماندار شوش را پوشش داد اما این خبر توسط 
عدنان غزي تكذیب شد. وي در این باره گفت: اعتبار ملي 

پروژه ساخت بيمارستان 1۶4 تختخوابه از 40ميليارد ریال 
به ۵00ميليارد ریال افزایش پيدا كرده است. 

از سوي دیگر، استاندار خوزستان، برخالف اظهارات فرماندار 
در همان جلسه، به اختصاص نيافتن اعتبار این پروژه اشاره 
كرد و افزود: باید براي تخصيص اعتبار به پروژه ســاخت 
بيمارستان 1۶4 تختخوابه شوش به معاون وزیر بهداشت 
نامه اي نوشته تا هرچه سریع تر روند ساخت آن تسریع شود. 
این در حالي است كه نماینده شــوش در مجلس از اعتبار 
80 ميليارد توماني براي تكميل ایــن پروژه گفت و افزود: 
كار من پيگيري و تامين اعتبار است كه انجام شده. محمد 
كعب عمير خاطرنشان كرد: براي این پروژه در سال 1400، 
30 ميليارد تومان درنظر گرفته شــد، از وزارت بهداشت 
خواستم تا از اعتبار 700 ميليارد توماني ماليات بر ارزش 
افزوده   بيمه سالمت كه در اختيار دارد، 100 ميليارد تومان 
به بيمارستان اختصاص بدهد و در نهایت ۵0 ميليارد درنظر 
گرفته شد. وي ادامه داد: جمعا اعتبار این بيمارستان به 80 
ميليارد تومان رسيد و اگر مشكلي پيش نياید، اوایل سال 
1401 تكميل و افتتاح خواهد شد. این اظهارات درحالي 
است كه تغييري در روند عمليات اجرایي این پروژه مشاهده 
نمي شود و مشــخص نيســت، اعتبار مورد نظر مسئوالن 
شوش، اگر تامين شده، چرا در عمل به پيشرفت این پروژه 
كمكي نمي كند و اگر جذب نشــده، پس چه زماني به این 
پروژه تزریق مي شود.با وجود این و درحالي كه موج سنگين 
كرونا در حال رقم زدن یك فاجعه انساني در شوش و كرخه 
است، مردم این دوشهرســتان در ميان كمبود تجهيزات 
درماني و فقر ســرانه تخت بيمارستاني محصور مانده  و در 

شرایط سختي به سرمي برند.

گزارش2

بحرانآبدرهمدانبهپاييزميرسد
همدان هم مانند سایر استان هاي 
كشور سال آبي امسال را با كاهش 
بارندگي شــروع كرد و تامين آب 
مصرفي استان كه وابسته به ســدها و در نتيجه رواناب هاي 
حاصل از بارش است با مشكل جدي مواجه شد؛ مشكلي كه 
بنا بر اعالم سازمان آب و فاضالب همدان در ۵۶روستاي استان 
به ویژه در بخش هاي خالق رودي و دره مراد بيك بيشتر از هر 
نقطه خود را نشان مي دهد. به نظر مي رسد كاهش حجم بارش 
ورودی آب به مخازن سدها، موجب شده است همدان نه فقط 
تابستان خشــكي را تجربه كند، بلكه پایيز و احتماال زمستان 
نيز براي استان، چندان غني از آب نخواهد بود. كمبود آب در 
این استان تا جایي پيش رفته اســت كه كارشناسان نسبت 
به خشك شــدن رواناب در غار عليصدر، معروف ترین جاذبه 

گردشگري طبيعي این استان نيز هشدار مي دهند.

كاهش40درصديبارندگي
مدیرعامل شركت آب منطقه اي همدان درباره وضعيت منابع 
آبي این استان مي گوید: با توجه به كاهش بارندگي ها، حجم 
ســد اكباتان هم اكنون به 14ميليون مترمكعب كاهش یافته 

است.
منصور ســتوده با اشــاره به نتایجــي كه از ایســتگاه هاي 
باران ســنجي شــركت آب منطقه اي همدان به دست آمده 
است، مي افزاید: طي ســال، آبي جاري داشتيم، در استان ما 
280ميلي متر بارندگي اتفاق افتاده بود كه این عدد در مقایسه 
با 429 ميلي متر بارش در سال آبي گذشته، 40 درصد كاهش 
را نشــان مي دهد و همين موضوع ما را وارد مرحله تنش آبي 

كرده است.
او با بيان اینكه رواناب ها به ویژه منابع آب ورودي به سدهاي 
استان كاهش شدیدي داشته اســت، ادامه مي دهد: سدهاي 
اكباتان و آبشينه به عنوان اصلي ترین منابع تامين كننده آب 
آشاميدني از مهر قادر به تامين آب نيستند و احتماال در آبان 

خشك مي شوند.
ستوده همچنين با بيان اینكه حجم ســد اكباتان هم اكنون 
به 14ميليون مترمكعب كاهش یافتــه و 42درصد از ذخيره 
پشت سد پر شــده اســت، مي گوید: حجم رواناب ورودي در 
اكباتان نسبت به سال گذشــته به یك سوم كاهش پيدا كرده 
است كه انتظار مي رود صرفه جویي الزم براي جلوگيري از بروز 
بحران توسط مصرف كنندگان در بخش آشاميدني، كشاورزي 
و صنایع و خدمات انجام شود. متأســفانه كشت دوم براي ما 
مشكالت زیادي را ایجاد كرده و به همين دليل امسال كشت 

دوم یا پایيزه ممنوع است.

ذخيرهسدهاكفافنميدهد
مدیرعامل شــركت آب منطقه اي همدان درباره سایر منابع 
تامين آب اســتان نيز توضيح مي دهــد: 30درصد از حجم 
سد نعمت آباد پر اســت. حجم فعلي سد آبشينه نيز 2/7 دهم 
ميليون مترمكعب است كه ۵۵درصد آن پر است و با توجه به 
مصرف روزانه آب آشاميدني در شهرهاي همدان این سد نيز 
در مهر امسال آبي نخواهد داشــت. البته 94درصد سد كالن 
مالیر پر اســت و 42ميليون مترمكعب آب پشــت سد كالن 

ذخيره شده اما این كفاف استان را نمي دهد.
ستوده با بيان اینكه بيشترین ميزان مصرف در استان همدان 
مربوط به بخش هاي خانگي و كشاورزي است، ادامه مي دهد: 
هم اكنون طرح اضطراري آبرساني به همدان و موضوع تامين 
آب از چاه هاي منطقه خالق وردي و دره مرادبيك مدنظر است. 
این طرح چند سالي اســت كه مطرح شده و پس از شناسایي 
چاه ها و ظرفيت یابي عمليات حفاري در 70كيلومتري خالق 
وردي شروع شــد. لوله گذاري نيز انجام شــده و فقط نصب 

تعدادي شير و تكميل تصفيه خانه مانده است.

قطعآبيكهفتهاي
بنا بر اعالم شركت آب و فاضالب همدان در این استان 700هزار 
مشــترك آب وجود دارد. با وجود مشكل شــدید و عمده در 
تامين آب این اســتان، تير امســال  حســن خانجاني موقر، 
دادســتان همدان طي نشســتي به مدیرعامل آب و فاضالب 
این استان اعالم كرد دادستاني به عنوان مدعي العموم قطعي 
 آب در اســتان را بر نمي تابد و بنابراین هــر نقطه و منطقه اي 
در استان كه دچار قطعي آب شــد باید در اسرع وقت به روال 

عادي برگردد. 
با این حال طي هفته هاي اخير، شركت آب و فاضالب همدان 
طي اطالعيه اي اعالم كرد با توجه بــه ظرفيت محدود منابع 
آبي اســتان و دشــواري هاي حاصل از آن براي آبرساني به 
یك ميليون و700 هزار شهروند و روستانشين در همدان، آب 

مشتركان پرمصرف به  مدت یك هفته قطع خواهد شد.

  
محمدعلي محمدي، فرماندار همدان چند روز پيش در بازدید 
از پروژه طرح اضطراري آبرساني به شهر همدان، گفته بود كه 
زمستان امسال از رودخانه هاي همدان، آب برداشت مي شود 
تا مشكل كمبود آب مدیریت شود؛ زیرا آبي كه پشت سد است 

تا اواخر مهر تمام خواهد شد.

فاطمهميرزايی
خبرنگار

آب و هوا

هشدارنارنجیگرما
سازمان هواشناسی برای تعدادی از استان ها مانند خوزستان، ایالم، مركزی و 

حتی اردبيل روزهای گرمی را در پيش بينی كرد

براي روزهاي پایاني هفته در بعضي از استان ها، هواي 
گرم پيش بيني شده اســت. نيمه غربي كشور چند 
درجه اي گرم تر مي شود و البته براي خوزستان هشــدار نارنجي گرما هم صادر 

شده است.
كارشناس هواشناسي درباره وضعيت آب وهوا در روزهاي آخر هفته به همشهري 
مي گوید: هشدار نارنجي گرما از ظهر پنجشنبه تا بعدازظهر جمعه )4 و۵ شهریور( 
در بيشتر شهرهاي خوزستان مستقر خواهد شــد. دماي هوا تا 49درجه در این 
روزها باال مي رود و به همين دليل، احتما گرمازدگي براي شهروندان خوزستاني 

وجود دارد.
امين حسين نقشينه با بيان اینكه گرما موجب افزایش مصرف آب و برق خواهد شد، 
اظهار مي كند: بهتر است شهروندان با صرفه جویي در مصرف برق، زمينه پيشگيري 
از قطع برق در استان را فراهم كنند. همچنين از كشاورزان مي خواهيم با آبياري 
زمين ها و باغ هاي خود در ساعات اوليه صبح یا آخر شب از تبخير و هدررفت آب 

جلوگيري كنند.
وي با توصيه به استفاده از عينك آفتابي و كاله در خوزستان از مردم  این استان 
درخواست مي كند كه  به  دليل شــدت گرماي هوا حتي المقدور در ساعات روز 
از منزل خارج نشوند و هنگام عصر، پس از خنك شــدن هوا به امور روزمره خود 

بپردازند.
این كارشناس هواشناســي همچنين براي جنوب استان ایالم نيز هشدار سطح 
نارنجي گرما را اعالم مي كند و مي گوید: وضعيت این بخش از استان ایالم، مشابه 

خوزستان است و مردم این استان نيز باید مشابه خوزستاني ها عمل كنند.
نقشــينه درباره افزایش دماي هوا در دیگر نقاط كشــور نيز اظهار مي كند: نيمه 
غربي كشور تا جمعه با افزایش تدریجي دماي هوا مواجه است. دماي هواي تبریز 
براي امروز )چهارشنبه 3شهریور( و فردا )پنجشنبه 4شهریور( به حدود 3۵درجه 
خواهد رســيد و اردبيل نيز در 2روز پایاني هفته، دماي هواي معادل 30درجه را 
تجربه خواهند كرد. همچنين استان هاي مركزي و غربي هم افزایش دماي نسبي 

دارند اما وضعيت آنها مانند خوزستان قابل هشدار نيست.
وي درباره دیگر وضعيت هاي آب وهوایي كشور نيز مي گوید: براي مازندران و گيالن 
گرچه گرماي هوا، پيش بيني نمي شود، اما مواج شدن دریا و ارتفاع گرفتن موج ها تا 
چندین متر مي تواند براي صيادان یا كساني كه براي شنا به دریا مي روند، خطرناك 

باشد و موجب غرق شدگي شود.
نقشــينه ادامه مي دهد: همچنين در ادامه توفان گردوخاك یــا همان بادهاي 
120روزه  براي شرق خراسان جنوبي و شمال سيستان وبلوچستان یعني منطقه 
زابل توفان گردوخاك پيش بيني مي كنيم. در ایــن مناطق احتمال وقوع توفان 
شن، خيزش گردوخاك، لغو پروازها و اختالل در ترددهاي جاده اي وجود دارد و 

همچنين ممكن است به سازه هاي موقت مانند گلخانه ها آسيب وارد شود.
این كارشناس هواشناسي درباره این موضوع كه گرماي تابستاني تا چه زماني ادامه 
خواهد داشت نيز اظهار مي كند: ماه مرداد یك هفته تغييرات آب وهوایي داشت و 
هوا كمي خنك شد اما در شهریور با استقرار یك توده هواي گرم براي جنوب غرب 
كشور مواجهيم. با این حال در هفته  آینده هوا تغيير كرده و كم كم كاهش دما در 

استان ها آغاز خواهد شد.
به جز این اســتان ها در روزهاي آخر هفته، هواي زنجان گرم مي شــود. به گفته 
مدیركل هواشناسي، این استان با وجود آسمان صاف كه گاهي با افزایش ابر مواجه 

است، دماي هوا در آن  افزایش مي یابد.
محمدرضا رحمــان نيا مي گوید: به دليل وقوع باد شــدید در ایــن روزها هم به 
شهروندان توصيه مي كنيم در كنار ساختمان هاي نيمه كاره و درختان فرسوده 
تردد نكنند. چهارمحال و بختياري هم از گرم شــدن هوا در امان نيست. به گفته 
مدیركل هواشناسي چهارمحال و بختياري، پيش بيني مي شود از امروز چهارشنبه 
3شهریور تا جمعه ۵شهریور احتمال روند افزایشي دماي استان وجود دارد. مهران 
چراغپور مي گوید: باتوجه به وقوع ناپایداري ها و همچنين افزایش سرعت وزش باد، 

احتمال خيزش گرد و خاك به صورت محلي در بخش هایي از استان وجود دارد.

حميدهپازوكي
خبرنگار

تعلل در ساخت بيمارستان شوش
عارفشريفيصرخه

خبرنگار

وفورچاي تازه 
در شمال

پيشبينيميشودامسالتا145هزارتنبرگسبز
يعني15درصدبيشترازسالگذشتهچايبرداشتشود

ستارهحجتي
خبرنگار

امســالهممانندهرســالديگري،
برداشــتبرگســبزچــايازاولگزارش

ارديبهشتآغازشــد؛برداشتيكهتا
پايانمهرادامهدارد.امســالامابهنظرمیرسدكه
باغهايچايگيالنومازندرانمثمرتربودوبنابراعالم
سازمانچايكشورتاپايانمرداد103هزارتنبرگ

سبزازباغهاياين۲استانبرداشتشدهاست.

افزايش۲3درصديتوليد

رئيس سازمان چاي كشور با اعالم این خبر و تأكيد بر اینكه 
بخشي از باغ هایي كه سال هاي گذشته به دليل مشكالت 
اقتصادي متروك شــده بودند نيز زیركشــت چاي قرار 
گرفتند، مي گوید: از مجموع این برداشت حدود ۵۶هزار 
تن معادل ۵۵درصد برگ ســبز درجه یك و 4۶هزار تن 
معادل 4۵درصد برگ ســبز درجه2 است. خوشبختانه 
برداشت چاي نسبت به بارندگي خوب بود و ميزان توليد 
نسبت به سال گذشــته 23درصد افزایش داشت. انتظار 
داشتيم شرایط خشكسالي بر برداشــت چاي اثر منفي 
بگذارد، اما خوشبختانه متعادل تر بودن بارش به ویژه در 

گيالن جلوي این آسيب را گرفت.
حبيب جهانســاز با تأكيد بر  اینكــه همچنان 90درصد 
توليد از گيالن و 10درصد براي مازندران به ویژه در بخش 
تنكابن است، ادامه مي دهد: پيش بيني ما براي چين سوم 
2۵ تا 30هزار تن تا 10روز دیگر است و چين چهارم نيز 
پس از آن آغاز مي شود و تا مهر ادامه دارد. برآورد مي شود 
امسال تا 14۵هزار تن برگ سبز یعني 1۵درصد بيشتر از 
سال گذشته برداشــت كنيم. جهانسوز همچنين درباره 
ارزش ریالي محصول برداشت شده مي گوید: ۵99ميليارد 
تومان ارزش برگ سبز خریداري شده تا این زمان است. از 
این عدد 489ميليارد تومان معادل 82درصد از مطالبات 
چایكاران پرداخت شده و 18درصد باقي مانده است. دولت 
90درصد ســهم خود را پرداخت و كارخانه ها نيز بيش از 
78درصد مطالبات را پرداخت كردند. همچنين 3كارخانه 

پرداخت معوق دارند.

حمايتازچايكاران

رئيس ســازمان چاي كشور درباره شــيوه حمایت دولت 
از چایكاران به ویژه چایكاراني كه مشــغول احياي دوباره 
باغ هاي خود هستند هم مي گوید: بخشي از حمایت ما از 
چایكاران در قالب خرید تضميني است. خوشبختانه قيمت 
شوراي قيمت گذاري برخالف شوراي اقتصاد كه حداقل 
قيمت تضميني را ابالغ مي كرد، متناســب با هزینه هاي 
توليد و ســود متناسب كشاورز اســت. اصالح و به زراعي 
مزارع صنعت چاي هزینه بــر و نيازمند حمایت هاي مالي 
ارزان قيمت است. اكنون یك كارگر روزانه 2۵0هزار تومان 
حقوق مي گيــرد و در یك روز حــدود ۵0كيلوگرم چاي 
برداشت مي كند. از ســویي ميانگين قيمت چاي كيلویي 
۶هزارو۶90تومان است؛ بنابراین براي چایكار این هزینه ها 

نسبتا به صرفه است. جهانساز ادامه مي دهد: هزینه توليد 
چاي در هر هكتار تقریبا 19 تا 20ميليون تومان است و اگر 
ميانگين 10تن چاي از هر هكتار باغ برداشت شود، چایكار 
به طور متوســط ميانگين ۶0 تا 70ميليون تومان درآمد 
دارد، اما مشكل اینجاســت كه 73درصد باغ هاي ما زیر 
نيم هكتار است. وي توضيح مي دهد: دولت حمایت خود را 
منوط به ميزان برداشت یا سطح زیركشت نكرده است. ما 
عالوه بر تسهيالت، از محل صندوق توسعه چاي سرمایه 
در گردش در اختيار چایكاران قرار مي دهيم و به ازاي هر 
هكتار سال گذشته 3ميليون پرداخت شد كه امسال قيمت 
آن را 4ميليون تومان پيش بيني كردیم. سال گذشته از این 
محل 32ميليارد تومان پرداخت شد. سود این تسهيالت 
4درصد با بازپرداخت یكساله است و براي كارخانه ها نيز 
همين تسهيالت را درنظر گرفته ایم، اما یك سرمایه گذاري 
از محل صندوق تخصصي چاي در بانك ها انجام دادیم و 
بخشي از منابع آن را در 2بانك دیگر سرمایه گذاري كردیم. 
این سرمایه گذاري با این هدف انجام شد كه بتوانيم سود 
تسهيالتي كه 17 درصد است را به 4 درصد براي چایكاران 
و 7 درصد براي كارخانجات كاهش دهيم. سال گذشته این 

تسهيالت به 10 هزار نفر پرداخت شد.

كمبوداعتبار

رئيس ســازمان چاي كشــور اما از كمبــود اعتبار براي 
پرداخت این تسهيالت مي گوید و اضافه مي كند: ما اكنون 
نيازمند سرمایه گذاري در باغ و كارخانجات هستيم و باید 
بتوانيم تسهيالت ســرمایه اي ارزان قيمتی را در اختيار 
چایكاران قرار دهيــم. طبق برنامه ریزي امســال، براي 
اصالح و به زراعي باغ ها به ازاي هــر هكتار تا 1۵ميليون 
تومان براي هرس كف بر و براي احيــاي باغ ها هر هكتار 
18ميليون به چایكاران تســهيالت 4ساله با بازپرداخت 

4درصد پرداخت مي شود.

بازگشت۶هزارباغبهچرخهتوليد

بنا بر اعــالم این ســازمان ۵0هزار چایــكار در گيالن و 
مازندران فعال هستند كه سال گذشته ۵2ميليارد تومان 
تســهيالت براي اصالح باغ هایشــان دریافت كرده اند. 
طبق پيش بيني هاي این ســازمان، ميزان پرداخت این 
تسهيالت در سال1400 به ۶0ميليارد تومان براي اصالح 
و به زراعي باغ ها خواهد رسيد. همچنين 22هزار هكتار از 
باغ هاي گيالن در دست بهره برداري است كه از این ميزان 
3هزار هكتار از باغ ها در چند ســال اخير به چرخه توليد 
بازگشــته اند و كماكان ۶هزار هكتار باغ چاي رها شــده 
و متروك هســتند. مجموع باغ هاي رها شده و در دست 
بهره برداري 28هزار هكتار است. طبق آمار اعالمي سازمان 
چاي كشــور ۶هزار هكتار باغ رها شده مي تواند در برنامه 
چرخه توليد قرار گيرد و با ردیف هاي اعتباري مجلس در 

بازه ۵ ساله به چرخه توليد برگردد.

نارضايتيچايكارانازبرنامهها

به نظر اما آنچه در برنامه ریزي هاي ســازمان چاي كشور 

جاي دارد، مورد تأیيد همــه چایكاران گيالن و مازندران 
نيست. یكي از چایكاران الریجان معتقد است كه دریافت 
تسهيالت به ویژه در بخش به زراعي كار پيچيده و سنگيني 

است.
مجتبي اســالمي مي گوید: ایراد نخســت این است كه 
تســهيالت به زراعي پس از انجام امور به شــما پرداخت 
مي شــود؛ یعني شــما باید همه كارها را با پول خودتان 
انجام دهيد و ســپس از تســهيالت جایگزین استفاده 
كنيد كه به ویژه در فصل كشــاورزي چنين چيزي ميسر 
نيست. تسهيالت باید به منظور تســهيل امور در اختيار 
كشــاورز و باغدار قرار گيرد و بعد راستي آزمایي شود كه 
در جاي بي ربطي هزینه نشــود؛ البته رقم این تسهيالت 

هم باال نيست.
اسالمي اضافه مي كند: از سوي دیگر هزینه كشت چاي 
فقط هزینه مزد كارگر نيست. درست است كه چاي كشت 
ارگانيك دارد، اما هزینه جابه جایي، تامين آب، مبارزه با 
آفت، استهالك ماشين آالت، بيمه و بسياري از هزینه های 
دیگر نيز باید لحاظ شود تا ميزان سود باغدار سنجيده شود. 
وي با بيان اینكه در سال هاي اخير، هم عدد خرید تضميني 
به عدد حقيقي نزدیك تر شده و هم پرداخت ها زودتر انجام 
مي شــود، ادامه مي دهد: اما هنوز هم كشت چاي شغل 
سودآوري به حساب نمي آید؛ به ویژه اینكه، معموال مالكان 

باغ ها، داراي هكتار باالي اراضي نيستند.

هزينهگزافاحيايباغچاي

یكي از مالكان باغ چاي در تنكابن كه حدود ۵سال است 
باغ چایش متروك و رهاشــده، درباره اینكه چرا با وجود 
حمایت دولت از احياي دوباره باغ هاي متروك چاي، اقدام 
به كشت و زرع نمي كند، مي گوید: هزینه احياي باغ بيش 

از حمایت هاي دولتي است.
جميله ریاح ادامه مي دهد: نه اینكه انتظار داشته باشيم 
همه هزینه ها را دولت پرداخت كنــد، اما درنظر بگيرید 
بيشتر كســاني كه باغ هایشــان را رها كرده اند، افرادي 
مانند من هســتند كه سال هاســت مشــغول این شغل 
بوده اند. من باغم را از پدرم و شــغلم را هم از ایشــان به 
 ارث بردم، امــا ورشكســتگي اجازه بلند شــدن دوباره 

به ما نمي دهد.
او مي گوید: وقتي از باغ هاي متروك و كســاني كه كشت 
چاي را رها مي كنند، صحبت مي كنيم و ایده احياي باغ را 
جلوي رویشان مي گذاریم، باید درنظر بگيریم بيشتر این 
افراد كه روستانشين هم هستند، سرمایه اي براي شروع 
كار ندارند و ورشكســتگي آنها را در نقطه زیر صفر از نظر 

شرایط اقتصادي قرار داده است.

  
به نظر مي رسد مانند بسياري از حوزه هاي دیگر، توازن در 
حمایت هاي مالي و تسهيالتي دولت با نياز حقيقي افراد 
برقرار نيست؛ موضوعي كه طبيعتا به جيب خالي دولت و 
نبود اعتبار كافي برمي گردد. در ایــن ميان اما روند رو به 
رشد كشت چاي، همراه با افزایش استقبال از چاي ایراني 
در ميان ایراني ها و كشورهاي همسایه شاید نوید روزهاي 

روشني را در آینده این صنعت 100ساله بدهد.
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براســاس آماري كه از سوي 
محيط
مركز علوم جوي و اقيانوسي زيست

سازمان هواشناســي كشور 
منتشر شده، روند كاهش تراز آب دریاچه خزر 
اكنون یك متر با كمترین تراز ثبت شده طي 
۵0 ســال گذشــته فاصله دارد و پيش بيني 
بلندمدت براساس سناریوهاي تغيير اقليم، 
كاهش 4تا6 متري تراز آب این دریاچه را طي 
30تا۵0سال آینده نشان مي دهد. البته انتشار 
این آمــار و ارقام تنها به  خشــكيدگي ختم 
نمي شود. شواهد نشان مي دهد كه سواحل 
خــزر نيــز در حال عقب نشــيني اســت. 
كارشناســان در گفت وگو با همشهري این 
موضوع را تأیيــد مي كنند و برخــي از آنها 
معتقدند تا پایان قرن حاضر بيش از نيمي از 
مساحت بزرگ ترین دریاچه جهان به بيابان 

تبدیل خواهد شد.

فقرآبيخزر
محمد درویش، كنشــگر محيط زیســت و 
رئيــس كميته محيط زیســت در كرســي 
ســامت اجتماعي یونســكو به همشهري 
مي گوید:»اتفاقــي كه در خــزر رخ مي دهد 
مانند سال هاي گذشته نيست و ماجرا بسيار 
نگران كننــده و جدي تر اســت. مهم ترین 
رودخانه هایي كه به خزر مي ریزند از ســمت 
سيبري و روسيه است. رودخانه ولگا در روسيه 
در سال 900ميليارد مترمكعب دبي آب دارد 
كه عمده ترین محل تامين آب دریاچه خزر از 
این رودخانه است. براي روشن شدن موضوع 
بهتر اســت به دبي آب پرآب ترین رودخانه 
كشور یعني كارون اشاره كنيم كه 14ميليارد 
مترمكعب دبــي دارد. همچنين پرآب ترین 
رودخانه منطقه، یعني رودخانه فرات نيز تنها 
30ميليارد مترمكعب دبي آب دارد. اما ولگا به 
تنهایي بيش از 900ميليارد مترمكعب آورد 
طبيعي دارد و در واقع حيات خزر به آن وابسته 
است. اما متأسفانه براســاس گزارش ها، هم 
جنگل هاي سيبري به دليل برداشت بي رویه و 
آتش سوزي روبه كاهش است و هم پروژه هاي 
متعدد سدسازي در روسيه در حال اجراست. 
طرح هاي بزرگ انتقال آب از رودخانه ولگا در 
پي افزایش جمعيت در روسيه عملياتي شده 
است. آب رودخانه ولگا در معرض برنامه هاي 
بزرگ انتقال آب و پروژه هاي بزرگ سدسازي 
است و این عوامل باعث شده كه ميزان ورودي 

خبرهاي كوتاه
محمدصادقخسرويعليا

خبر نگار

مونسانازوزارتميراثفرهنگيخداحافظیکرد
علي اصغر مونســان همزمان با پایان كار دولــت دوازدهم از وزارت 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي رفت. وزیر سابق ميراث 
فرهنگي از مردادماه ســال 96با حكم حسن روحاني رئيس سازمان 
ميراث  فرهنگي شــد و پس از آن با رأي اعتماد شكننده در مجلس 
قبل وزیر ميراث فرهنگي شد. كاركنان ميراث  فرهنگي به همشهري 
خبر دادند كه مونســان از 2 ماه قبل حضور جدي در این وزارتخانه 
نداشته است. به هر ترتيب وزیر ميراث فرهنگي دیروز با صدور پيامي 
خطاب به كاركنان وزارت ميراث  فرهنگي از آنها خداحافظي كرد. او 
در پيام خداحافظي خود خطاب به كاركنان وزارت ميراث  فرهنگي 
از »پروردگار منان« خواسته است »موهبت خدمت به خلق« را بار 

دیگر نصيبش كند.

مردمترسيدند؛سفرنرفتند
رئيس انجمــن صنفي دفاتــر خدمات مســافرتي ایــران گفت: در 
محدودیت هاي كرونا و تعطيات اخير، تقاضا و قيمت ســفر ریزش 
داشت. چون مردم این بار ترسيده بودند و مثل هميشه از سفر استقبال 
نكردند. حرمت اهلل رفيعي در ارزیابي وضعيت سفر در تعطيات هفته 
پایاني مردادماه كه با محدودیت هاي تردد جاده اي همزمان شــد، به 
ایسنا گفت: در سال هاي گذشته معموال تعطيات چهاردهم و پانزدهم 
خردادماه و تاسوعا و عاشورا، سفر و قيمت آن رشد شدید داشت، ولي 

امسال براي اولين بار شاهد ریزش تقاضا و قيمت سفر بودیم.

واگذاريهگمتانهوغارکتلهخوربهبخشخصوصي
صندوق توسعه صنایع دستي و فرش دستباف و احيا و بهره برداري از 
اماكن تاریخي و فرهنگي، 40مجموعه تاریخي را در 13استان ازجمله 
مجموعه هگمتانه و قلعه ناصري را به مزایده گذاشت. این صندوق اعام 
كرد: مجموعه هاي تاریخي خانه معبودي تبریز، كاروانسراي جانانلو 
كليبر و مجموعه كردشت جلفا در آذربایجان شرقي، خانه شریعت، خانه 
خادم باشي و خانه آصف در استان اردبيل، خانه نجفي، عمارت هفته و 
عمارت حاج رئيس بوشهر و قلعه زائر خضرخان تنگستان بوشهر، غار 
كتله خور گرماب، چلپي اوغلو سلطانيه و حمام ساالر سلطانيه استان 
زنجان، رباط سنگ بست فریمان و كاروانسراي مهر سبزوار، ساختمان 
بهداري سراوان، قلعه ناصري ایرانشهر، خانه زعيم ابویي و ساختمان 
دادگستري و گاراژ ملك زاهدان و بانك ایران و انگليس زابل در استان 
سيستان و بلوچســتان، هتل آپادانای مرودشت و خانه هاي صالحي، 
كازرونيان و عطروش شيراز، عمارت مشــير دیوان و خانه پيرمرادي 
سنندج، حمام حاج شــهبازخان، خانه حاج آخوند و خانه رنده كش 
كرمانشاه، كاروانسراي چشمك و گوشه و خانه پور ابوالقاسمي خرم آباد 
و خانه مستجاب الدعوه بروجرد در استان لرستان، كاروانسراي كهك 
دليجان و خانه ميرپنج ضيایي تفرش و كاروانسراي خشكه رود ساوه در 
استان مركزي، مجموعه هگمتانه و خانه ضرابي و حمام ارامنه همدان و 
كاروانسراي شمس مهریز و خانه آقایي ها در استان یزد را با هدف مرمت، 
احيا، نگهداري و واگذاري حق استفاده و بهره برداري به متقاضياني كه 

باالترین صاحيت فني و اقتصادي را داشته باشند، واگذار مي كند.

3 مختــرع ایرانــي بــه 
نام هــاي، محمدرضــا موزه

مــرجـان  گــــرجي، 
حاجي رحيمي و ســاالر بصيري، مدال 
طاي مســابقات جهانــي مخترعان 
حرفه اي را با اختراع نخستين دستگاه 
پایش آثار و اشياي موزه اي كسب كردند.
به گزارش همشــهري، این دستگاه 
براي نخســتين بار در جهــان توليد 
 شــده و توانایــي پایــش دمــا، نور، 
آلودگــي صوتي، رطوبت، حشــرات 
مــوذي و لــرزش را در مجموعــه 
ویترین ها، سالن ها و مخازن موزه اي 

دارد.
مرجان حاجي رحيمــي، عضو گروه 
مخترعان ایراني در نخســتين دوره 
مسابقات جهاني مخترعان حرفه اي 
كه در ژنو ســوئيس برگزار شد و ایده 
اختراع دســتگاه پایش آثار و اشياي 
موزه اي را مطرح كرده است، با اعام 
این خبر به همشهري گفت: دستگاه 
پایش اشــياي موزه اي كه به صورت 
واي فاي بدون نياز به كابل كشــي در 
موزه هاي كشور عاوه بر حفظ فضاي 
موزه ها قادر به حفاظت مؤثر از اشياي 

موزه اي است.
او كه خود از خبرنگاران حوزه ميراث 
 فرهنگي در ایران اســت اعام كرد: 
دستگاه توليد شده به دليل آنكه تنها 
اختراع ارائه شــده در حوزه حفاظت 
از ميراث فرهنگي و اشــياي موزه اي 

در بين 800اختــراع حضور یافته در 
مسابقات جهاني مخترعين حرفه اي 
بود قــادر به كســب مــدال طاي 

اختراعات جهاني شد.
حاجي رحيمي با اشاره به این موضوع 
كه نمونه این دستگاه با قابليت پایش 
6آسيب جدي به اشــياي موزه اي در 
هيچ یك از موزه هــاي جهان وجود 
ندارد، افــزود: این دســتگاه قادر به 
پایش، كنترل و اطاع رساني در مورد 
آسيب هاي ناشي از نور، صوت، دما و 

حرارت، حشــرات موذي و لرزش در 
ویترین ها، ســلن ها و مخازن موزه اي 

است.
او افزود: اختراع جهاني پژوهشــگران 
ایراني منجر به حفاظت حداكثري از 
اشياي پارچه اي، عكس، نسخ خطي، 
تابلوهاي نقاشــي و حتي الواح گلي 
و هر شــيء موزه اي دیگري است كه 
نوسانات دما بيشترین آسيب را به آنها 

وارد مي كند.
كميته ملي موزه هــاي ایران )ایكوم( 

وابســته به شــوراي جهاني موزه ها 
نيز بافاصله پس از اطاع از كســب 
مدال طا از ســوي مخترعان ایراني 
در نخستين دوره از مسابقات جهاني 
مخترعان حرفه اي كه در ســوئيس 
برگزار شــد، موزه ارامنه تهران را به 
طرح پایلوت نصب دســتگاه حفاظت 
و كنترل شــرایط نگهداري از اشياي 
موزه اي اختصاص داد و قرار است این 
دستگاه در هفته هاي آینده در بخشي 

از این موزه نصب شود.

 كاهش بي سابقه سطح آب، گرمایش جهاني و تأمين نشدن حقابه، دریاچه خزر را با خطر خشك شدن روبه رو كرده است

سونامي خشكي سواحل در شمال كشور

آب از سمت روســيه به دریاچه خزر بسيار 
كاهش پيدا كند.«

درویش ادامه مي دهد: »عاوه بر روسيه، تمام 
رودخانه هایي كه از سمت ایران، تركمنستان، 
آذربایجان و قزاقستان به خزر مي ریزند ميزان 
ورودي آب آنها به صفر رسيده است. به همين 
دالیل   خليج گرگان را تقریبا از دست داده ایم، 
گميشان یك كيلومتر عقب  نشيني كرده است، 
آلماگل، آالگل، آجي گل و رودخانه هایي كه 
ازسمت تجن سرچشمه مي گرفتند خشك 
شــده اند. تاالب انزلي در حال خشك شدن 
است و ســفيدرود هم خشك شد. بي مهري 
به خزر از سوي همه كشورها صورت گرفته 
اســت اما تاكنون محســوس نبود. چراكه 
بيشــترین حجم آب دریاچه خزر از ســوي 
روسيه تأمين مي شد. اما حاال روسيه هم در 
ليست كشــورهایي قرار گرفته كه با بحران 
آب مواجه است و پروژه هایي براي نگهداشت 
آب براي كشــور خود دارد.« رئيس كميته 
محيط زیست در كرســي سامت اجتماعي 
یونسكو، چشــم انداز آینده در موضوع آب را 
اميدوار كننده نمي داند:»پيش بيني مي شود 

تا پایان قرن حاضر، بيش از نيمي از مساحت 
خزر به بيابان تبدیل شود. سواحل ایران با یك 
شتاب نگران كننده خشك خواهد شد و برخي 
از سوداگران اتفاقا از این ماجرا ناراحت نيستند 
و خشك شدن  خزر و عقب نشيني آن براي 
آنها به معني ایجاد ســواحل جدید و فروش 

دوباره زمين هاي ساحلي است.«

خشكشدنخليجگرگانوعقبنشيني
سواحل

احســان عابدي، كنشــگر محيط زیســت 
دریایي و عضو هيأت علمي پژوهشــگاه ملي 
اقيانوس شناســي و علوم جوي كشــور نيز 
در گفت وگو با همشــهري با تأكيد بر اینكه 
دریاچه خزر به صورت ویژه، به شدت با كاهش 
ورود آب مواجه اســت و تراز سطح آب اعداد 
و ارقام نگــران كننده اي را نشــان مي دهد، 
مي گوید:»دریاچه خزر حدود ۵ميليون سال 
پيش به وجــود آمده و تاكنــون چرخه هاي 
متعدد نوســان تــراز آب را تجربــه كرده، 
به گونه اي كه مســاحت آن همواره در حال 
تغيير بوده و دامنه تغيير تراز آب آن بيش از 

100متر تخمين زده مي شود.«
عابدي ادامه مي دهد: »مؤسســه تحقيقات 
آب وزارت نيرو در مهر ماه سال1398 اعام 
كرد كه در مقایسه با 2ســال گذشته حدود 
2۵ســانتي متر تراز آب دریاچه خزر كاهش 
داشــته اســت. تغيير تراز آب دریاچه خزر 
مي تواند طبيعي باشد و ممكن است دوره اي 
افزایشي و دوره اي كاهشــي باشد. اما آنچه 
امروز شــاهد آن هســتيم، كاهش تراز آب 
دریاچه خزر است و نقش انسان و فعاليت هاي 
انساني در این موضوع بســيار پر رنگ است. 
شاید اینطور به نظر برسد كه یك سانتي متر 
كاهش در ســطح آب دریاچه خزر چندان با 
اهميت نباشد. اما وقتي این یك سانتي متر 
نسبت به سطح و وســعت دریاچه محاسبه 
شــود، ميزان كاهش آب فاجعه بار است كه 
در سواحل این اتفاقات با عقب نشيني نمود 

پيدا مي كند.
به گفته عابدي، این اتفاقات نتيجه فعاليت هاي 
انســاني، تغيير اقليم و گرم شدن كره زمين 
است و این گرم شدن تبخير بيشتر آب هاي 
سراســر دنيا را به دنبال خواهد داشــت. او 

مي گوید:»كاهــش بارندگــي از دیگر نتایج 
تغيير اقليم است. اما اگر بخواهيم به صورت 
اختصاصي به دریاچه خزر نگاه كنيم كاهش 
ورودي آب رودخانه ولگا به عنوان تامين كننده 
اصلي آب دریاچه خزر، تغيير اقليم، كاهش 
بارندگي هاي سنوات گذشته، افزایش تبخير 
سطح آب و افزایش فعاليت در كنار سواحل 
دریایچه خــزر از دالیل عمــده كاهش تراز 
آب هســتند كه هر كدام از ایــن موضوعات 
در جایگاه خــود قابل بحث اســت.بنابراین 
كاهش ورود آب و افزایش برداشــت طبيعي 
و انســاني باعث كاهش تراز آب دریاچه خزر 
شده است. این كاهش تراز آب عواقب به شدت 
ناگواري به همراه دارد. یكي از این عواقب، آغاز 
خشك شــدن خليج گرگان و عقب نشيني 
ســواحل خزر اســت. تراز آب خليج گرگان 
وابسته به دریاچه خزر اســت و كاهش تراز 
آب آن موجب خشك شدن حدود 30درصد 
از خليج گرگان نســبت به زمان پر آبي شده 
است. خليج گرگان در دهه هاي گذشته یعني 
در دهه۵0  نيز خشك شــدن را تجربه كرده 
است، اما با توجه به این موضوع، فعاليت هاي 

انساني در حوضه آبریز خليج گرگان افزایش 
چشمگيري داشته است.«

خليجگرگانتبديلبهتاالبميشود
این كنشگر محيط زیست دریایي معتقد است، 
مشكات كنوني ناشي از خشك شدن خليج 
گرگان به مراتب بيشتر از دهه۵0  است چرا كه 
آستانه تحمل و تاب آوري خليج گرگان مانند 
سایر اكوسيستم هاي دنيا به حداقل ممكن 
رسيده اســت. عابدي مي گوید: »متأسفانه 
طي ســال هاي اخير به دليــل فعاليت هاي 
انســاني بيش از حد توان اكولوژیك خليج 
گرگان، فشــارهاي زیادي به آن وارد شده و 
به زودي خليج گرگان به تاالب تبدیل خواهد 
شد و مانند تاالب ميانكاله حال و روز خوبي را 
تجربه نمي كند تا جایي كه طرح احياي خليج 
گرگان و تاالب ميانكاله بــراي نجات این دو 
اكوسيستم تصویب شده است.مرگ پرندگان 
آبزي و كنار آبزي و تلفات ماهيان یك طرف و 
ایجاد كانون ریزگرد در دل بخش هاي خشك 
شده خليج گرگان و تاالب ميانكاله از طرف 
دیگر نگراني ها را در این خصوص دوچندان 

مي كند.«
عابدي مي گوید با وجــود تصویب طرح هاي 
احيا، نســبت به محيط زیست دریایي كشور 
نگراني هــاي اساســي وجــود دارد و بدون 
رعایت مباني توسعه پایدار و توسعه مبتني بر 
اكوسيستم راه نجات دیگري سراغ ندارم. مگر 
مي شود از محيط زیست دریایي بدون رعایت 
اصول آن بهره برداري كرد و شــاهد اینگونه 
تخریب ها و تهدید ها نبود؟ غيرممكن است 

كه نتيجه تخریب، آباداني باشد.
دریاچه خزر نيز مانند خليج فارس دچار سوء 
مدیریت است.  انسان خشكي زي به دليل حيات 
در خشكي، خبر از محيط آبي و زیستمندان 
آن نــدارد، اما متخصصان حــوزه آب و علوم 
دریایي به خوبي وضعيت وخيــم منابع آبي 
كشور به خصوص دریاچه خزر و خليج فارس 
را درك مي كنند.كاهش ذخایر آبزیان، ورود 
انواع آلودگي ها، تخریب زیستگاه هاي حساس 
ساحلي، بهره برداري هاي بدون مطالعه و بدون 
پيوست هاي محيط زیستي، طرح هاي انتقال 
آب، آلودگي هاي صوتي، تخریب زیستگاه هاي 
دریایي، اسيدي و شور شــدن آب ها و صدها 
مشــكل دیگر مي طلبد كه نگاه به منابع آبي 
و دریایي تغيير كنــد و  متخصصان باتجربه و 
با دانش  درتصميم گيري هــاي كان دخيل 
شوندتا عوارض ناشــي از تغييرات طبيعي به 

حداقل برسد.

3مخترعايراني،طاليجهانيبرايدستگاهپايشآثارموزهايگرفتند
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   مي خواستم همسرم را هم به قتل برسانم
متهم به قتل مي گويد پس از قتل مدير شركتي كه 
همسرش در آنجا كار مي كرد به شهرستان فرار كرده 
و با تهيه اسلحه، نقشــه دومين جنايت را طراحي 
كرده بود اما خيلي زودتــر از آنچه تصور مي كرد 

دستگير و نقشه اش ناكام ماند.

انگيزه ات از قتل 
مديرعامل شركت چه بود؟

مقتول با همســرم ارتباط 
امــا  داشــت  پنهانــي 
هيچ كدامشــان زيــر بار 
نمي رفتند و منكــر ارتباط 
بودند. آنها ادعا مي كردند كه 
ارتباط و مراوده هايشان كاري 

است، اما دروغ مي گفتند.

مطمئن  چطور 
هستي كه دروغ مي گويند؟
رفتارهاي همسرم مشكوك 

شده بود. حتي يك شب گوشي موبايلش را بررسي 
كردم و پيامك هايشــان را خواندم. با وجود اين 

همه  چيز را انكار مي كرد.

از روز جنايت بگو؟ 
همسرم به مديرعامل گفته بود كه من به ارتباط 
آنها مشكوك شده ام. او از مقتول خواسته بود تا 
با من صحبت كند و بگويد كــه ارتباطي بين آنها 
نيست. روز حادثه با مقتول قرار گذاشتم و او سوار 
ماشين پ ژويم شد. به انتهاي اتوبان خرازي رفتم و 
ماشين را پارك كردم. به او گفتم: راستش را بگو 
چون مي دانم با همســرم ارتباط داري. او منكر 
شد و گفت رابطه شان كاري و مانند مدير و منشي 

اســت. به او گفتم پيامك هايش را خوانده ام و او 
براي اينكه اثبات كند با همســرم رابطه اي ندارد 
تمام پيامك هايي كه بين آنها رد و بدل شده بود 
را نشانم داد. مي گفت همه كاري است اما در ميان 
آنها چشمم به پيامكي افتاد 
كه كاري نبود و نشان مي داد 
كه وي فراموش كرده آن را 
پاك كند. بعد گوشــي را از 
دستش قاپيدم و از ماشين 
پياده شدم. او هم به سمت 
من دويد تا گوشــي اش را 
بگيرد. من ورزشكارم و در 
رشته پرورش اندام و بوكس 
مدال قهرماني دارم. مقتول 
به دليل اينكــه اضافه وزن 
داشت با ماشين تعقيبم كرد 
و به من رسيد. من هم در اين 
فاصله پيامك ها را خواندم و 
حتي عكس هايي در گوشي 
موبايل مقتول ديدم كه بيشتر عصباني شدم. بعد 

به سمت او رفتم و با چاقو چند ضربه به وي زدم.

چرا در مدتي كه فراري بودي دست به 
گروگانگيري زدي؟

قصد گروگانگيري نداشتم. بعد از قتل به اراك فرار 
كردم و مي خواستم با تهيه اسلحه دوباره به تهران 
برگردم و جان همســرم را بگيرم اما در حال عبور 
از يكي از روســتاها بودم كه مردم با ديدن اسلحه 
ترسيدند و شــروع به داد و فرياد كردند. من كه 
وحشت كرده بودم به مرغداري پناه بردم و قصدم 
گروگانگيري نبود. اما مأموران رسيدند و مرا پيش 

از قتل همسرم دستگير كردند.

   تأخير در پرداخت حقوق، گرفتاري جديد بازنشستگان 
مدتي است كه حقوق بازنشســتگي كاركنان تامين اجتماعي و 
فرهنگيان، بموقع پرداخت نمي شــود. با این اوضاع اقتصادي و 
درحالي كه اكثر مردم اجاره نشين هستند و در طول  ماه اقساطي 
هم بابت وام هایشان پرداخت مي كنند، تأخير در پرداخت حقوق، 
تمام حســاب و كتاب ها را به هم مي ریــزد و موجب گرفتاري ما 

بازنشستگان مي شود.
سلطانيه از تهران

   2سال خدمت سربازان جزو سنوات بيمه باشد
از اميران ارتش جمهوري اسالمي و مســئوالن و نمایندگان 
مجلس تقاضا داریــم قانوني اعالم كنند كه 2ســال خدمت 
سربازان جزو سنوات بيمه آنها محسوب شــود نه اینكه براي 
احتساب آن در ردیف بيمه اي پول بپردازند. این كار هم اكنون 
براي سربازان دوران جنگ انجام شده است و برایشان مزایایي 

درنظر گرفته اند.
صومعه از ميانه

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

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

با مردم

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

پرداخت مستمري مددجويان بهزيستي به صورت الكترونيك 
و متمركز است 

روابط عمومي سازمان بهزیستي كشور پيرو چاپ پيام مردمي 
با عنوان تأخير در پرداخت مستمري مددجویان بهزیستي در 
ستون با مردم پاسخ داده است: طي سال گذشته با پيگيري هاي 
مستمر انجام شــده روند پرداخت مستمري سنتي در سازمان 
بهزیستي كامال منسوخ و مســتمري ماهانه مددجویان پس از 
واریز اعتبار مربوطه به حساب سازمان بهزیستي از دستگاه هاي 
مربوطه به صورت الكترونيك و متمركز در موعد مقرر)از دو سه 
روز پایاني تا دو ســه روز ابتداي هر ماه( به حساب مددجویان 

واریز مي گردد. 
براي كمك هر چه بيشــتر به شــفافيت موضوع تاریخ 4واریز 
مستمري ماهانه سال 1400به شــرح زیر است: فروردین ماه: 
در تاریخ 31فروردین، اردیبهشت: در تاریخ چهارم اردیبهشت، 
خردادمــاه: در تاریخ 26خرداد و تيرمــاه: در تاریخ 31تيرماه. 
چنانچه مورد مشــخصي وجود دارد كه مســتمري به حساب 
مددجویي واریز نشده است مي توانند از طریق تماس با شماره 
1482سامانه دیده بان سازمان بهزیســتي و اعالم شماره ملي 

مددجو، موضوع را پيگيري نمایند.

قاتل هوادار یكي از سلبریتي ها در غرب تهران، دیروز در نخستين جلسه بازپرسي جزئيات قتل 
مدیرعامل شركت را شرح داد و گفت قصد داشته جان همسرش را هم بگيرد اما دستگير شد و نقشه 
نافرجام باقي ماند. به گزارش همشهري، 17تير زماني زوجي جوان كه براي كوهنوردي به انتهاي 
بزرگراه خرازي رفته و روي تپه اي عكس ســلفي گرفته بودند، وقتي روي عكس خود زوم كردند 
متوجه جسد مردي جوان شــدند كه پایين تپه افتاده بود. با حضور پليس در محل معلوم شد كه 
جسد متعلق به مردي جوان است كه با ضربات چاقو به قتل رسيده است. خيلي زود هویت مقتول 
فاش و مشخص شد كه وي مدیرعامل یك شركت و از هواداران یكي از بازیگران معروف بوده است. 
حتي این بازیگر، تصویري از مقتول با لباس روحانيت در صفحه اینستاگرام خود منتشر و خبر از 
كشته شدن او داد كه در ادامه مشخص شد مقتول روحاني نبوده و معلوم نيست چرا خود را روحاني 

معرفي كرده و با پوشيدن لباس روحانيت با خانم بازیگر عكس سلفي گرفته بود.
در ادامه تحقيقات مشخص شد كه مقتول از مدتي قبل با منشي شركت خود دچار اختالف شده و 
عامل جنایت نيز شوهر منشي اش بوده است. قاتل كه فراري شده بود تحت تعقيب قرار گرفت تا 
اینكه 14مرداد ردپاي وي در شهرستان اراك به دست آمد. وي اسلحه به دست وارد یك مرغداري 
شده و با تيراندازي كارگري را گروگان گرفته بود كه با دخالت تيم هاي ویژه پليس دستگير شد. 
متهم به قتل دیروز براي انجام تحقيقات به دادسراي جنایي تهران انتقال یافت و در بازجویي ها 

جزئيات تازه اي از جنایتي كه مرتكب شده را فاش كرد. 

 »ریه اش سفيد شده و 95درصد 
درگيري داشت، اكسيژن خونش گزارش

50درصد بود، مدام تشنج مي كرد 
و 2شــبانه روز را هم در كما گذراند.« این وضع 
عجيب و نااميدكننده یكــي از بيماران كرونایي 
است كه كمتر كسي به زنده ماندنش اميدوار بود؛ 
مردي كه پس از 11سال انتظار به تازگي پدر شده 
بود و انتشار عكس هاي او و نوزادشان در فضاي 
مجازي، باعث شــده بود كه مردم زیادي  براي 
نجاتش دست به دعا بردارند تا اینكه معجزه اي 
رخ داد و پدر ایليا به زندگي برگشت. اما این اتفاق 

چگونه رقم خورد؟
به گزارش همشهري، امين سركاري 33ساله و 
ساكن شهرستان قائمشهر، در استان مازندران 
اســت. او ســال ها قبل ازدواج كرد اما با وجود 
تالش هاي پزشــكي كه انجام شد او و همسرش 
نتوانستند صاحب فرزندي شــوند. هزینه هاي 
سنگين باروري از یك ســو و باال رفتن سن این 
زوج از سوي دیگر آنها را براي اینكه صاحب فرزند 
شوند، نااميدتر از هميشه كرده بود. از سویي امين 
از كودكي دچار بيماري صرع بود و تشــنج هاي 
شدیدي كه برایش اتفاق مي افتاد سبب شده بود 
نتواند به خوبي كار كنــد. زندگي این زوج ادامه 
داشت تا اینكه همسر امين پس از سال ها باردار 
شد. وقتي امين این موضوع را فهميد تا چند روز 
از شوقش خواب به چشمانش نمي آمد. او پس از 
11سال فاصله چنداني تا برآورده شدن آرزویش 
نداشت. در حالی كه كرونا بارداري همسر امين 
را پرخطر كرده بود آنها تــالش كردند تا مادر و 
فرزند از ابتال  به كرونا مصون باشــند. اما درست 
روزي كه قرار بود همسر امين براي زایمان وارد 
بيمارستان شــود معلوم شــد كه او و فرزندش 
كرونایي شده اند. پزشــكان هنگام ورود همسر 
امين به اتاق عمل، به دليل اینكه او دچار آبریزش 
بيني بود تست پي ســي آر انجام داده و فهميده 
بودند كه او و جنينش به كرونا مبتال شده اند. با 

وجود این زایمان انجام شد و پسِر امين، به نام ایليا 
به دنيا آمد. درحالي كه همســر و فرزند امين در 
بيمارستان بودند، برخي از عالئم كرونا در امين 
دیده شد. او هم دچار آبریزش بيني بود و بعد از 
چند روز سرفه هم به آن اضافه شد. شواهد نشان 
مي داد كه او هم كرونایي شده اما به دليل وزنش 
كه 130كيلو بود شــرایط براي او وخيم به نظر 
مي رســيد. به همين دليل بود كه همسر برادر 
امين كه از پرستاران شــاغل در بابل است براي 
كمك به او وارد عمل شــد. سحر حسن زاده كه 
در بخش مراقبت هاي ویژه كروناي بيمارستان 
روحاني بابل كار مي كند به همشهري مي گوید: 
امين دچار ســرفه و آبریزش بينــي بود و حال 
خوبي نداشت. اكســيژن خون او روي 73بود و 
نشــان مي داد وضعيت خطرناكي دارد. وقتي او 
به بيمارستان منتقل شــد نخستين كار بررسي 
شرایط ریه اش بود. 75درصد ریه او درگير شده 
بود و هرچه مي گذشت وضعيت وخيم تر مي شد.

او و همكارانــش كه در مدت شــيوع تجربيات 
زیادی به دست آورده اند ادامه مي دهد: از همان 
زمان تالش ها براي نجات امين را شروع كردیم 
اما حدود 17ساعت بعد اكسيژن او به 50رسيد 
و ریه اش به طور كامل ســفيد شد.اســكني كه 
گرفته شد نشان داد 95درصد ریه او درگير شده 
است. من 5نفر از بهترین پزشكان بيمارستان با 
تخصص هاي مختلف را باالي سر امين آوردم اما 
اغلب گفتند اقدامات پزشــكي مؤثر براي امين 
انجام شده و فقط باید براي بازگشت او به زندگي 
دعا كرد. من در این مدت بيشتر به فكر پسر چند 
روزه امين بــودم كه او هنوز نتوانســته بود او را 
ببيند و در آغوش بگيرد. در مدت شيوع كرونا ما 
تالش هاي زیادي براي نجات بيماران انجام داده 
بودیم و در وضعيت سختي كه امين داشت فقط 

از خدا خواستم  به او و پسرش رحم كند.
او ادامه مي دهد: تقریبا همه نااميد بودند و به جز 
دعا كاري از كسي ساخته نبود. با این حال من و 
دكتر حسين حميدي، مسئول بيهوشي بخش 
كروناي بيمارستان روحاني باالي سر امين بودیم 
و با دستگاه و دارو براي نجات او تالش مي كردیم. 
از طرفي به دليل بيماري صرِع امين، او چندین 
مرتبه دچار تشنج شد و در نهایت 2شبانه روز به 
كما رفت. اميدها براي بازگشت او كمرنگ شده 
بود اما بعد از دو روز به طور معجزه آسایي او از كما 
خارج شد. اینكه بيماري با درگيري 95درصدي 
ریه و اكسيژن خون50 به زندگي برگردد چيزي 
شبيه معجزه است كه اتفاق افتاد. از آن روز بود 
كه شرایط امين روزبه روز بهتر شد. اكسيژن او از 
50به 80رســيد و ذره ذره بيشتر شد. سرانجام 

هوشياري اش كامل شد و توانست صحبت كند.
این پرستار بخش مراقبت هاي ویژه كه با گذشت 
چند روز از این اتفاق نادر هنوز هيجان زده است، 
ادامه مي دهد: امين وقتي به هوش آمد مدام به 
فكر پسرش بود و سراغ او را مي گرفت. مي گفت 
دلم مي خواهد او را ببينم و بغلش كنم و ما هم به 
شوخي مي گفتيم به خاطر اینكه دستورالعمل ها 
را رعایــت نكــردي و كرونایي شــدي جریمه 
مي شوي و باید 2هفته براي دیدنش صبر كني. 
شرایط امين روزبه روز بهتر شد تا اینكه سرانجام 
چند روز قبل به طور كامل از كرونا نجات پيدا كرد 
و از بيمارستان مرخص شد.  حسن زاده مي گوید: 
زنده ماندن امين، با شرایط سختي كه داشت یك 
معجزه است و به ندرت ممكن است فردي با این 
حجم از درگيري ریه با كرونا به زندگي برگردد. به 
همين دليل از همه هموطنان خواهش مي كنم 
از ماسك اســتفاده كنند و موقع صحبت كردن 

ماسك شان را پایين ندهند. 

بازداشت قاتل پيش از قتل دوم 

معجزه، ايليا كوچولو و 

پدرش را به هم رساند 

پدري كه همزمان با به دنيا آمدن فرزندش به 

كرونا مبتال شده بود با وجود درگيري 95درصدي 

ريه و اكسيژن خون50 به زندگي بازگشت

پاسخ مسئوالن
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احساس شما درباره آينده افغانستان 
در طول يك سال چه تغييري كرده است؟

اوایل سال 2003در افغانســتان بودم و در همين 
روزها عمال هيچ شــورش و تنــش خاصي وجود 
نداشــت. خوش بيني مهيجي درباره دمكراســي 
نيمه جفرسوني وجود داشت؛ درباره اینكه كشور به 
كدام سو مي رود. برابري جنسيتي، حقوق دختران 
و زنان و مشــاركت فعال مردم در یك فرایند آزاد 
سياسي و همه اینها در جریان بود. طي سال ها اما 
ما انتظارات خود را تعدیــل كردیم و به این نقطه و 
انتظار رسيدیم كه خوب این فقط یك رؤیا بود. اما 
دست كم مي توانستيم اميد یك دمكراسي شكننده 
را با تمام فسادها و مســائل دیگرش داشته باشيم. 
مي گفتيم دست كم افغان ها در شهرها امنيت دارند. 
آنها مي دانند افغانستان در 20سال گذشته پيشرفت 
زیادي داشــته و ایــن اميدبخش اســت. البته در 
سال هاي اخير این اميد كمرنگ شد و طي روزهاي 

اخير هم كامال محو و نابود شده است.

مردم بايد چه كنند و چگونه مطالعاتي 
داشته باشند كه به درك بهتري از افغانستان و 

افغان ها در زمان حاضر برسند؟
باید كتاب هــاي تاریخي بخوانند. بایــد از افرادي 
كســب اطالع كنند كه حقيقتا افغانســتان را به 
 خوبي مي شناسند. بســياري براي رسيدن به یك 
چشم انداز كلي از افغانستان به كتاب هاي من رجوع 
مي كنند. این خوب است؛ اما من هرگز نمي خواهم 
كه كتاب هاي من نماینده زندگي افغانستان باشد. 
اميدوارم مردم بيشــتر اهل جســت وجو باشند و 
كتاب هاي تاریــخ بخوانند و از این طریق بيشــتر 

درباره افغانستان بدانند و اطالعات كسب كنند.
تقاضا براي خواندن كتاب هاي شما 
زياد است. جمله تان براي خواننده اي كه براي 
نخستين بار مي خواهد يكي از كتاب هاي شما را 

در دست بگيرد چيست؟
داســتان هاي زیادي وجود دارد. كتاب هاي من 
دیدگاه و نقطه نظر شــخصي اســت كه از سال 

1980در تبعيد به ســر برده. شخصي مي گفت 
دیدگاه فردي كه از كشورش دور است، به مثابه 
نگاه كردن به یك آینه شكسته است و این حقيقت 
دارد. هميشــه خيلي دقت داشــته ام و مواظب 
بوده ام كه مردم، مرا به عنوان ســفير یا نماینده 
افغانســتان تلقي نكنند. من مدت زیادي است 
كه آنجا زندگي نكرده ام اما دیدگاه خودم را دارم 
و آنچه را در افغانستان مي گذرد به شدت درك و 
احساس مي كنم و نيز حس همدلي و همدردي و 
ارتباط عاطفي فراواني با مردمي كه آنجا زندگي 
مي كنند دارم. با آن ســرزمين و فرهنگ و تاریخ 
و ميراث كهن آميخته ام. اميــدوارم كتاب هایم 
تا حدي بتوانند معرف افغانســتان باشند؛ فراتر 
از اخباري كه از رســانه ها درباره این ســرزمين 
به عنوان خاستگاه جنگ و خونریزي و تروریسم و 
تجارت مواد مخدر مي شنویم. افغانستان فراتر از 
همه اینهاست؛ كشوري زیبا با مردمي خونگرم و 
مهربان و مهمان نواز و متواضع و جذاب. آنها كه به 

افغانستان سفر كرده اند، به من این را مي گویند 
كه هرگز پيش از این در چنين مكان و جغرافياي 
منحصربه فردي قرار نگرفتــه بوده اند و هركه به 

آنجا مي رود، به نحوي به آن كشــور مبتال 
مي شود. سرزمين خيلي خاص و زیبایي 
است. به محض آنكه بشناسيدش و كمي 
طعم آن كشور را درك كنيد، تماسي با 
مردمش داشته باشيد و چایي و خرده ناني 

با آنها بخوریــد، همه  چيزهایي كه در 
تلویزیون مي بينيــد ابعاد دیگري 

پيدا مي كند.
هست  چيزي  چه 
كه دوست داريد افرادي كه 
اين مصاحبه را مي خوانند 

بدانند؟
خب افغان هــا در تمام این 

سال ها با اقدامات آمریكایي ها 
هماهنگ شــده بودند. با علم به 

اینكه ممكن اســت این كار آنهــا را روزي هدف 
گروه هاي شورشــي مثل طالبان قرار دهد. آنها به 
اميد آینده اي بهتر براي خودشــان و فرزندانشان 
و به اميد آنكه روزي برســد تا كشورشان روي 
صلح و ثبــات را ببيند تا حد زیــادي خود را 
با شــرایط موجود تطبيق داده بودند و فكر 
هم مي كنم در این مســير همه كاری كردند 
و حاال من از همــان آمریكایی ها مي خواهم 
كه به مقاماتشان بگویند ما تعهد اخالقي 
به مردم این ســرزمين داریم. حاال 
كــه آنجــا را تــرك كرده ایم، 
نمي گذاریــم آنهــا كشــته و 
شــكنجه شــوند یا به زندان 
بيفتند. آمریكایي ها، افغان ها 
را براي 20سال شركاي خود 
مي ناميدنــد و نوبت آنها بود 
كه تعهد اخالقی خود را نشان 

می دادند.

خالد حسيني، نويسنده و پزشك افغانستاني 
كه در آمريكا زندگي مي كند نسبت به اتفاقات گفت و گو

اخير در زادگاهش واكنش نشان داده و درباره 
درد و ترس تماشاي كشــورش از دور صحبت كرده است. 

نويسنده »بادبادك باز« و »هزار خورشيد تابان« گرچه از 
سال 1980در آمريكا زندگي مي كند اما متولد كابل است و 
در گذشــته نيز نســبت به تحوالت جاري در زادگاهش 
بي تفاوت نبوده است. 2كتاب پرفروش او »بادبادك باز« و 

»هزار خورشــيد تابان« عميقا ريشه در دل تاريخ و تمدن 
افغانســتان دارد. او در گفت وگو با روزنامه نيويورك تايمز 
گفته اســت از اينكه مردم آمريكا و ديگــر نقاط جهان 
سال هاست اخبار مرگ و ويراني كشورش را مي شنوند اما به 

ندرت از مردمي كــه آنجا زندگي مي كننــد، خبر دارند، 
احساس خشم و نااميدي مي كند. در ادامه گفت وگوي اين 
نويسنده سرشناس افغان را با روزنامه نيويورك تايمز كه به 

تازگي منتشر شده آورده ايم.

احمد نوري زاده، شــاعر، مترجم و ارمني شــناس فارســي و دوست 
عزیزم، صبح دوشنبه، یكم شــهریور ماه به دیار باقي شتافت. او جزو 
معدود شاعراني است كه شعر و شــخصيتش با هم یگانه بود. فروتني 
مثال زدني، مهرباني و شفقت و عمق مهر نگاهش در مجموعه شعرهایي 
چون »رازقي ها بگذار عطر بفشانند« و »در شــب تنهایي و زمستان 
جهان« جا به جا، بعينه به چشم مي خورد. شعرهاي او سراسر عاطفي 
بود و یكي از دالیل موفقيت او در شــعر فارســي همين نكته است. او 
سال هاي سال به ادبيات ارمني خدمت كرد و حاصل سال ها تالش اش 
ترجمه هاي متعددي ازجمله كتاب هاي ارزشــمند »تاریخ و فرهنگ 

ارمنستان«، »باغ سيب، باران و چند داستان 
دیگر« )ترجمه هایي از بهترین داســتان هاي 
كوتاه ارمني(، »صد سال شعر ارمني« و ده ها 
كتاب دیگر ازجمله »پتر اول« نوشته آلكسي 
تولستوي بود. اما چرا شــعر او با شخصيتش 
یگانه بود؟ شعر نوري زاده همان طور كه تأكيد 
كردم، برآمده از هوش و عاطفه نيرومند انساني 
او بود. در مجموعه شــعر رازقي ها بگذار عطر 
بفشانند ســاده و صميمي و سهل مي نویسد: 
»صبح پاكي شبنم را مي بيند/ خورشيد با نگاه 
چاشت مي كند هر صبح/ دل من مي خواهد هر 

صبح/ بوسه هایت صبحانه من باشد.«
نوري زاده سهل و ســاده مي نوشت و سهل و 

ساده هم به شهر و جهان مي نگریست. به هيچ وجه انسان پيچيده اي 
نبود. انسان به غایت شریفي بود و این زالل بودن روح و حفظ كودك 

درونش   مانند اهل فالســفه  در شعرهایش 
هم مشخص است. او شــعر بي نظير دیگري 
داشــت كه چنين آغاز مي شــد:»باید كنار 
خاطره ها اِســتاد/ در فصل سوگواري عاشق/ 
با داغي از تغزل چشمان آهوانه ات در دل/ باید 
كنار خاطره نامت را/ در گوش ســال و سفرها 
خواند/... اي شور روزگار شيدایي/ در سر هواي 
ســفر بودم/ در ســر هواي تو را دیدن/ در سر 

شگفتن و بودن...«
احمد نوري زاده ســال ها در خيابان خردمند 
شمالي زندگي مي كرد. چنان انسان فروتني 
بود كه حتي مغازه هاي دور و اطراف خانه اش 
هم كه او و شخصيتش را دوست مي داشتند، 
تصویر كتاب هاي جدیدش را پشت شيشه مغازه شان مي چسباندند. 
دوســتداران او فقط ارمني ها نبودند. گرچه به شــعر و ادبيات ارمني 

خدمت كرد و از رئيس جمهور وقت ارمنستان نشان شهروندي و مدرك 
پروفسوري دریافت كرد اما هيچ گاه این فكر هم به ذهنش خطور نكرد 
كه جالي وطن كند و در ارمنســتان روزگار بگذرانــد. ارمني ها او را 
خوب مي شناختند و به او و قلمش ارج مي نهادند. در كارنامه كاري او 
انبوهي شعر ارمني به چشم مي خورد و از همين روي، نام او از سال ها 
پيش، حتي در كتاب درســي محصالن ارمني نيز ذكر شده. او افتخار 
ایران و ارمنســتان بود و نشــان افتخار، دیگر عنواني بود كه باز هم از 
رئيس جمهور وقت ارمنستان دریافت كرد. خيلي ها فكر مي كردند كه 
نوري زاده ارمني است اما او زبان ارمني را به واسطه زندگي در محله هاي 
ارمني نشين آموخته بود و بعدها به پل فرهنگي دو كشور تبدیل شد. 
او  زاده محله غازیان بندر انزلي بود و برادرش در جنگ تحميلي هشت 
ساله عراق عليه ایران، در جبهه هاي جنگ شهيد شد و هر گاه كه نام 
او را به زبان مي راندیم، نم اشكي گوشه چشمانش مي نشست. یادش 
گرامي باد و شعرها و نوشته هایش جاودانه باد. خدانگهدار آقاي احمد 

نوري زاده! 

خالد حسيني، نویسنده افغانستاني ساكن آمریكا:

براي شناخت افغانستان بايد مطالعات تاريخي داشت
خبر

یادداشت

 گاليمار دست نوشته هاي سلين را 
منتشر مي كند

 انتشارات گاليمار قرار است 6 هزار صفحه دست نوشته از لویي فردینان 
سلين، نویســنده شناخته شده فرانســوي را كه تعدادي رمان هاي او 
توسط زنده یاد مهدي سحابي به فارسي برگردانده شده، منتشر كند. به 
گزارش فيگارو، آنتوان گاليمار، صاحب انتشارات گاليمار گفته كه قرار 
است دست نوشته هاي هرگز منتشرنشده فردینان سلين را كه به تازگي 

در اختيار آنها قرار گرفته در آینده اي نزدیك به دست چاپ برساند.
ناشر گاليمار به خبرگزاري فرانسه گفته كه سلين اهميت زیادي براي 
این دست نوشته ها كه حاال در آپارتمان پاریسي او هستند قائل بود و 
حاال باید گاليمار نقشي منحصر به فرد را -كه از سال 1952در انتشار 
آثار او بر عهده داشته و مطابق خواسته نویسنده فرانسوي بوده- اجرا 

كند و آن دست نوشته ها را به دست چاپ بسپارد.
حدود 6 هــزار صفحه 
منتشرنشده از سلين 
توســط وراث حقوقي 
او در اواخر مــاه ژوئيه 
بازپس گرفته شد. این 
اسناد به مدت 15سال 
نزد ژان پير تيبودات، 
منتقد نمایشــنامه و 
روزنامه نــگار ســابق 
روزنامه ليبراســيون 
نگهداري مي شــد كه 
ادعا مي كرد توســط 
یكــي از خوانندگانش 
كه دلش نمي خواسته 

نامش فاش شود به او داده شده بود. گاليمار ابراز خوشحالي كرده كه 
چنين گنجي ســرانجام در اختيار وارثان حقوقي نویسنده فرانسوي 

قرار گرفته است.
گاليمار در پاسخ به سؤال دنياي نشــر و پژوهشگران درباره آینده این 
دست نوشته ها مدعي شده در قراردادي كه با بازماندگان سلين منعقد 
شده، انتشارات گاليمار در اولویت انتشار همه آثار از پيش منتشر نشده 
نویسنده »سفر به انتهاي شب« اســت و این سرآغاز فصلي جدید در 
تاریخ این نشر خواهد بود. او در ادامه افزوده كه بي صبرانه منتظر انتشار 
هرچه  سریع تر این اوراق توسط نشــر گاليمار است اما این كار نياز به 
دقت و وسواس بسيار و درنظرگرفتن همه جوانب و مراعات توصيه هاي 

جامعه علمي دارد.
لویي فردینان ســلين با نام مستعار سلين به زعم بســياري، یكي از 
مهم ترین نویسندگان تاریخ رمان است كه نگاهش به دنيا -كه در تمام 
آثارش جلوه گر است- بسيار سياه، بي رحمانه و كالبدشكافانه بود. »سفر 
به انتهاي شب«، »مرگ قسطي«، »دســته دلقك ها« و »معركه« از 
مهم ترین آثار او هستند كه به زبان فارسي نيز ترجمه  و منتشر شده اند.

خدانگهدار آقاي احمد نوري زاده

فرشاد شيرزادي
روزنامه نگار
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بيش از یك و ماه نيم از شروع پيك پنجم كرونا مي گذرد 
و داروخانه ها همچنان شاهد صف هاي طوالني همراهان گزارش

بيماران كرونایي هستند كه در كنار استرس سرنوشت 
بيمارشان، باید اضطراب كمبود ســرم و دارو را هم به دوش بكشند. 
امتداد این وضعيت درحالي است كه در روزهاي اخير مرتب از سوي 
مسئوالن اعالم مي شــود كه كمبودها در حوزه دارو و سرم رفع شده 
است. اما ســيدعلي فاطمي، نایب رئيس انجمن داروسازان ایران در 
گفت وگو با همشــهري، اوضاع را طور دیگري شرح مي دهد: »اخيرا 
مدیركل امور دارو در سازمان غذا و دارو اعالم كرده كه مشكل داروهاي 
كرونا را تا 3 روز دیگر حل مي كنيم و 1800داروخانه در سراسر كشور 
به عنوان داروخانه هاي منتخب توزیع داروهاي بيماران مبتال به كرونا 
اعالم شدند كه 400مورد آنها در تهران بودند. از این 1800داروخانه 
بيشتر داروخانه هاي بيمارستاني و شبانه روزي كه كنار مراكز سرپایي 
كرونایي هستند، داروها را آن هم به ميزان محدود دریافت كرده اند و 
بســياري از داروخانه هاي روزانه حتي ســرم ســاده را هم دریافت 

نكرده اند.«
نایب رئيس انجمن داروسازان ایران در این ميان تأكيد مي كند كه بر اثر 
بروز كمبود سرم در كشور، فقط بيماران سرپایي مبتال به كرونا نيستند 
كه در مقطعي از زمان با چالش كمبود سرم دست و پنجه نرم مي كنند، 
بلكه در این مدت بيماراني كه شيمي درماني مي كنند یا بر اثر سوختگي، 
تصادف و گرمازدگي آسيب مي بينند نيز به خاطر نبود سرم با مشكل 

مواجه شده و حتي جان خود را از دست مي دهند.

قيمت سرم در بازار سياه از 100تا 200هزار تومان
هر چند كه مسئوالن ســازمان غذا و دارو اعالم مي كنند كه مسئله 
كمبود دارو و ســرم رفع شده اســت، اما همچنان مسئوالن درماني 
در نقاط مختلف كشور نسبت به كمبودها معترض هستند؛ ازجمله 
سيدذاكر ســعيدي نژاد، رئيس بيمارستان شــهيدجليل یاسوج كه 
30مرداد ماه به ایسنا گفته اســت: »وضعيت و مصرف خيلي از مواد 
موردنياز بيماران كرونایي ازجمله ســرم و دارو خوش بينانه نيست و 
حتي بحراني است؛ درصورتي كه وضعيت به این شكل پيش برود در 

آینده شاهد موج بدتر و فوتي هاي بيشتر خواهيم بود.« 
 البته مسئوالن وزارت بهداشت این كمبودها را قبول ندارند؛ عليرضا 
رئيسي، سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا روز شنبه 23مرداد در یك 
برنامه تلویزیوني در حالي گفت كه »براساس گزارش سازمان غذا و 
دارو ما اكنون كمبودي در ارتباط با دارو و سرم نداریم« كه فرداي آن، 
رحمت اهلل نوروزي، عضو مجمع نمایندگان استان گلستان در حاشيه 
جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران اذعان كرد كه »بيمارستان ها 

جایي براي بستري ندارند و با كمبود دارو و سرم مواجهيم .«
بررســي هاي ميداني و اظهارات بيماران در مرداد نشان مي داد كه 
قيمت ســرم در بازار ســياه به 100هزار تومان و در برخي موارد به 
200و حتي 400هزار تومان هم رســيده و حتي خانواده هایي كه 
نمي خواستند یا نمي توانستند بيماران خود را در بيمارستان بستري 
كنند و درمان شان را در منزل پيگيري مي كردند، با تزریقات چي هایي 
مواجه شدند كه براي تزریق سرم در منزل حداقل 200هزار تومان 
مطالبه مي كردند. با وجود این هزینه هاي باال و مختل یا كم كيفيت 
شــدن درمان بيماران به خاطر دسترسي ســخت به سرم، رئيس 
سندیكاي صاحبان صنایع داروهاي انســاني ایران از پایان چالش 

كمبود ســرم در شــهریور ماه خبر داده و به همشــهري مي گوید: 
»توليدكننده هاي ســرم بدون تعطيلي و به صورت 3شــيفت كار 
مي كنند و در شــهریور ماه با افزایش یك ميليوني توليد ســرم در 
شركت ثامن و همچنين فعال شدن دوباره كارخانه شهيدقاضي كه 
بيش از 5 ماه تعطيل شده بود، ميزان توليد ماهانه سرم در كشور به 

16.5ميليون سرم در  ماه خواهد رسيد.« 

پشت پرده كمبود سرم چيست؟
اما ریشه یابي و واكاوي پشت پرده كمبود سرم در كشور كمك مي كند تا 
نه تنها در شرایط سخت پيك پنجم كرونا كه در موقعيت هاي سخت تر 
هم درمان بيماران به خاطر موارد ســاده اي مانند سرم معطل نماند. 
محمدرضا شانه ساز، رئيس سازمان غذا و دارو و مدیران این سازمان در 
پي بروز كمبود سرم در كشور اعالم كردند كه در پي تعطيلي یكي از 
كارخانه هاي توليدكننده عمده سرم، به دنبال برنامه ریزي براي واردات 
بوده اند كه با نامه مخالفت آميز و فشار توليدكننده هاي داخلي سرم براي 
پرهيز از واردات مواجه شده و از این رو برنامه هاي خود براي واردات را 
متوقف كرده اند. البته این مسئوالن پس از بروز مشكل و كمبود سرم، 
ناگاه بــه فكــر واردات افتاده اند؛ به طوري كه ســيدحيدر محمدي، 
مدیركل امور دارو و مواد تحت كنترل ســازمان غذا و دارو اعالم كرد 
كه از سه شنبه 12مرداد مجوز داده تا واردات سرم به اندازه نياز یك ماه 
از هند و تركيه صورت گيرد. این در حالي اســت كه به اذعان فعاالن 
صنعت دارو از 2ماه قبل از این تصميم، عالمت هاي چالشي شدن سرم 
در كشور دیده مي شد؛ ازجمله اینكه نازي ناصري، رئيس روابط عمومي 
انجمن داروسازان استان خراسان رضوي به عنوان استاني كه شرایط 
سختي را در پيك پنجم مي گذراند، 13مرداد ماه با رسانه ها گفت وگو 
كرده و با تأكيد بر اینكه مشكالت جدي در زمينه سرم داریم، گفته بود: 
»از حدود 2ماه قبل سرم سهميه بندي شده بود و تنها تعداد محدودي 
به داروخانه ها ارائه مي شد، اما در یك هفته تا 10 روز اخير سرم كامال 

تمام شده و فقط به بيمارستان ها ارائه مي شود.«
اذعان فعاالن عرصه سالمت به قابل پيش بيني بودن كمبود سرم در 
كشور، سيدحيدر محمدي، مدیركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان 
غذا و دارو را واداشت تا باالخره در نشستي خبري بگوید: »ما كمبود 
سرم را پيش بيني مي كردیم؛ البته نه به این شدت؛ زیرا افزایش مصرف 
8برابري سرم برایمان قابل پيش بيني نبود.« شانه ساز، رئيس سازمان 
غذا و دارو نيز افزایش 10برابري مصرف رمدسيویر ظرف 72ساعت در 
پيك پنجم كرونا را عامل افزایش غيرقابل پيش بيني مصرف سرم به 
این اندازه مي داند. محمد عبده زاده، رئيس سندیكاي صاحبان صنایع 
داروهاي انســاني ایران در واكنش به توجيه هاي روساي سازمان غذا 
و دارو در زمينه غافلگيري براي تامين ســرم، به همشهري مي گوید: 
»اینكه 4توليدكننده داخلي ســرم نامه زده اند كه از واردات ســرم 
جلوگيري شود، برطرف كننده مســئوليت هاي سازمان غذا و دارو در 

حوزه برنامه ریزي براي جلوگيري از به وجود آمدن كسري دارو و سرم 
نيست. وضعيت دسترسي به سرم در كشور را مي شد بدون واردات هم 
ساماندهي كرد. حتي اگر واردات هم صورت نمي گرفت، سازمان غذا و 
دارو مي توانست موجودي هایي را كه از سرم در كشور داشتيم، مدیریت 
كند. مصرف سرم به خاطر كرونا نوسان دارد. برقرار كردن تعادل بين 

توليد و مصرف سرم جزو وظایف سازمان غذا و داروست.«
او افزود: »پيش بيني مصرف، برنامه ریزي براي توليد یا واردات، ایجاد 
دپوي استراتژیك در دانشگاه هاي علوم پزشكي و مراكز درماني مرجع، 
همچنين نظارت و مدیریت نحوه توزیع و عرضه دارو جزو شرح وظایف 
و اختيارات سازمان غذا و داروست و الزم اســت به فوریت و با بسيج 
امكانات و كمك گرفتن از صاحب نظران حوزه توليد، توزیع و عرضه، 

شرایط مدیریت بهينه دسترسي مردم به سرم فراهم شود.« 
سيدعلي فاطمي، نایب رئيس انجمن داروسازان ایران نيز در ریشه یابي 
دالیل مواجه شدن با كمبود سرم تزریقي در كشور به همشهري توضيح 
داد: »مشكالتي كه كشور در حوزه تامين سرم دارد، به طور مطلق ناشي 
از برنامه ریزي غلط و اشتباهات سازمان غذا و دارو بوده است. كارخانه 
شهيد قاضي در تبریز، بيش از یك سوم سرم موردنياز كشور را توليد 
مي كند كه از 5اســفند ماه 1399اجازه تعطيلي این كارخانه را براي 
ارتقاي خطوط توليد آن از وزارت بهداشت گرفتند. چرا وزارت بهداشت 
با تعطيلي این كارخانه موافقت مي كند وقتي مي بيند كه كشــور با 
شرایط ناپایدار به لحاظ ميزان مبتالیان به كرونا مواجه است و فصل 
گرما هم پيش روست و الزم است كسري سرم از طریقي جبران شود؟«

راهكار براي تكرار نشدن كسري هاي دارويي چيست؟
پروین صالحي، عضو كميســيون بهداشــت و درمان مجلس شوراي 

اسالمي درباره كمبود سرم در كشور مي گوید: »در برخي بخش ها شاید 
كمبود دارو وجود داشته باشد و حتي چند روز قبل كمبود سرم قندي 
و نمكي در كشور داشتيم، اما با تقویت شركت هاي داخلي و وارداتي كه 
داشتيم این كمبودها مرتفع شد. در حوزه دارو مشكل اصلي، نحوه توزیع 

داروست كه باید درست شود.«
 فعاالن صنعت دارویي كشــور معتقدند كه جلوگيري از تكرار كمبود 
سرم و دارو مستلزم توجه به اصل داشتن ذخایر استراتژیك دارویي در 
كشور است. فاطمي، نایب رئيس انجمن داروســازان ایران در این باره 
مي گوید: »دارو یك كاالي حياتي به حســاب مي آید و باید حداقل به 
اندازه 3ماه نياز كشور، ذخایر اســتراتژیك براي همه داروها ازجمله 
سرم داشته باشــيم تا اگر به هر دليلي هيچ كسي توليد نكرد یا امكان 
واردات وجود نداشــت، تامين دارو از محل ذخایر استراتژیك ممكن 
شود. در كشورهاي دیگر اصال این ذخایر در آمار موجودي هاي كشور 
نمي آید و در انبارهایي خاص نگهداري مي شــود. اتفاقا این كار باید با 
نظارت مستقيم خود دولت كه در قبال جان مردم مسئول است، انجام 
شود. اما در ایران متأسفانه ذخایر استراتژیك به این نحو جدي گرفته 
نمي شوند و مدیریت بحران در این زمينه نداریم.« سيدعلي فاطمي در 
ارائه راهكارهاي خود مي افزاید: »مهم ترین انتظار ما این اســت كه در 
دولت جدید نقش انجمن هاي صنفي و تخصصي جدي گرفته شود. از 
وزیر بهداشت آینده انتظار مي رود كه گزارش گيري درباره نحوه عملكرد 
زیرمجموعه هاي خود را از انجمن هاي مردم نهاد و غيردولتي بخواهد؛ 
به عنوان مثال از انجمن هاي فعال در حوزه دارو بپرسد كه آیا سازمان 
غذا و دارو كار خود را درست انجام مي دهد؟ اما متأسفانه در كشورمان از 
همان فردي كه خطا كرده است، گزارش گيري مي شود و خطاكار هم 

هميشه دنبال توجيه مي رود.« 

ماجراي رسوب ۵۰۰ هزار عدد سرم در گمرك تهران
كمبود سرم و پرواز قيمت اين قلم دارويي ساده كه به يك تراژدي براي بيماران مبتال به كرونا و ساير بيماران تبديل شده است، در حالي است 
كه رسوب بيش از 2۵0 تن سرم معادل ۵00 هزار عدد سرم در گمرك تهران منجر به فاسد شدن آن شده است؛ هر چند كه اين ميزان سرم حدود 
3درصد از نياز كشور در يك ماه را تشكيل مي دهد، اما بي اعتنايي به ترخيص آن، عالمت سؤال و تعجب بزرگي در برابر عملكرد دستگاه هاي 
مسئول در اوضاع بحراني مي گذارد. رسوب اين محموله سرم در پي انتشار تصاويري در فضاي مجازي فاش شد كه اخبار ساعت 20:30هم آن 
را پخش كرد. پس از آن مجتبي توانگر، نماينده تهران در مجلس اعالم كرد كه با پيگيري هاي او مشخص شده اين سرم ها در انبار هاي گمرك 
تهران دپو بوده و رسوب كرده است. سپس مهرداد جمال ارونقي، معاون امور گمرك درباره ماجراي رسوب اين حجم سرم در گمرك تهران 
مجبور به توضيح شد. او در اين باره گفته است: با مراجعه به انبار هاي واقع در گمرك تهران، مقادير زيادي سرم وارداتي ۵00 ميلي ليتري، توليد 
كشور آلمان، متعلق به يكي از شركت هاي داروسازي كشور با تاريخ توليد 201۶ و تاريخ انقضاي 201۹ شركت BRAUN آلمان مشاهده شد 
كه در 2انبار سرپوشيده از انبارهاي عمومي رسوب كرده است. در اين خصوص بالفاصله مراتب به وزارت بهداشت منعكس و مقرر شد مرجع 
مزبور در اين خصوص بررسي و نتيجه را اعالم كند تا مشخص شود آيا اين سرم ها مي توانند هم اكنون مصرف ثانويه اي داشته باشند يا خير يا 
بايد نسبت به از بين بردن آنها اقدام شود. معاون گمرك ايران همچنين ميزان سرم هاي وارد شده ظرف چند روز گذشته از كشور تركيه را بيش 
از 12۸ كاميون با ارزشي بيش از 3ميليون و ۸۴3 هزار و ۸۸2 يورو عنوان كرد و افزود: بيش از ۹۵درصد سرم هاي وارداتي به گمركات تهران و 

فرودگاه امام خميني)ره( به صورت حمل يكسره و فوراً ترخيص شده است.
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پشت پرده كمبود سرم 
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   برند تجاري فایزر به 
Comirnaty تغییرکرد

واكسن فايزر در واقع ساخت شركت 
بيوتكنولوژي آلماني بيوان تك است 
كه با همكاري شركت آمريكايي فايزر 
توليد شده است و البته از اين پس با 
نام تجاري Comirnaty به فروش 
خواهد رسيد. اين واكسن مبتني بر 
mRNA نخستين واكسني بود كه 
مجوز استفاده اضطراري را دريافت 
كرد. ســازنده اين واكسن پروفسور 
اگور شــاهين، ايمونولوژيســت و 
آنكولوژيست ترك تبار و همسرش 
به عنــوان بنيانگذاران شــركت 
بيوان تك در آلمان است. او پيش از 
اين و در سال2019 برنده جايزه عملي 
مصطفي)ص( شده بود كه به محققان 
و دانشــمندان برتر كشورهاي عضو 
 )OIC( ســازمان همكاري اسالمي

اعطا مي شود.

حذف یك اپليكيشن ایراني از گوگل پلي با گزارش كاربران باعث شده تا مركز ملي فضاي 
مجازي به گوگل هشدار و اخطار دهد

باالخره واكسن 2 دوز 
كووید-19 بيوان تك-

فایزر از سازمان غذا و 
داروي آمریكا تأیيدیه نهایي گرفت. این واكســن 
كه تا پيش از این با مجوز استفاده اضطراري مورد 
استفاده قرار مي گرفت، حاال براي تزریق در 16سال 
به باال، تأیيدیه نهایي گرفته است. البته این واكسن 
همچنان براي تزریق به گروه سني 12تا15سال 
مجوز اســتفاده اضطراري دارد. حدود 30درصد 
از جمعيت آمریكا كه واكسينه نشده بودند اعالم 

كردند منتظر ایــن تأیيدیه 
نهایي بودنــد، اما چه اتفاقي 
افتاده است كه سازمان غذا 
و داروي آمریكا ســرانجام از 
مجوز استفاده اضطراري به 

تأیيدیه نهایي رسيده است؟
سازمان غذا و داروي آمریكا 
)FDA( در بيانيــه اي اعالم 
كرده اســت بــراي اعطاي 
ایــن تأیيدیــه، داده هــاي 
نزدیك بــه 44هــزار نفر از 
شــركت كنندگان فازهاي 
آزمایش باليني این واكسن 
را كــه 91درصــد از ابتال به 
كووید-19 اثربخشي دارد، 
بررسي كرده اســت. فرایند 
صدور مجوز، شــركت ها را 
ملزم مي كنــد كه اطالعاتي 
در مورد نحوه و محل توليد 
محصول و ســایر داده هاي 
آزمایش باليني به FDA ارائه 

دهند. مجوز اســتفاده اضطراري، در واقع فرایند 
نظارتي را ســاده تر مي كند تا واكســن با سرعت 
بيشتري در دسترس عموم قرار گيرد، اما همچنان 
از یك فرایند كه FDA بــراي اطمينان از ایمني و 
اثربخشي واكسن نياز است، پيروي مي كند. تفاوت 
مجوز اضطراري با تأیيدیه نهایي این است كه زمان 
بيشتري سپري شده است و هنگامي كه شركتي 
براي تأیيد كامل درخواســت مي كند، داده هاي 
بيشتري براي بررسي در دسترس است. براي هر 
دو مجوز استفاده اضطراري و تأیيدیه نهایي واكسن 
كووید، FDA در ابتدا مطالعات ایمني روي گروه 
كوچكي از مردم را درنظر مي گيرد. در این مطالعات، 
 محققان در مراحل آزمایش باليني، عوارض جانبي 
بالقوه یا عوارض جانبي را كه ممكن است واكسن 
ایجاد كنــد، ثبــت مي كننــد و مطمئن ترین و 

مؤثرترین دوز واكسن را تعيين مي كنند. به محض 
اینكه ایمني واكســن تأیيد و دوز مشخص معين 
مي شود، آنها مطالعات بزرگ تري را براي اطمينان 
از نحوه عملكرد مطلوب واكسن در محيط كنترل 
شــده اي كه در آن برخي از افراد واكسن دریافت 
مي كنند و برخــي دیگر دارونمــا، انجام خواهند 
داد. بيش از 43هزار شــركت كننده بزرگسال در 
فازهاي اوليه آزمایش بالينــي فایزر-بيوان تك، 
بيش از 30هزارو400 در مدرنا و 44هزار نفر نيز در 
جانسون  اند جانسون شركت كرده اند كه به نيمي از 
آنها واكسن و سایرین دارونما 
تزریق شــد. از این مرحله به 
بعد مجوز استفاده اضطراري 
و تأیيد كامــل FDA براي 
واكسن هاي كووید از الزامات 
مختلــف مطالعــات باليني 
پيروي مي كند. براي مجوز 
 FDA ،اســتفاده اضطراري
نيمي از شركت كنندگان در 
مطالعه اصلي را براي حداقل 
2ماه پس از دریافت واكسن 
دنبال مي كنند؛ به این دليل 
كه بيشترین ميزان عوارض 
جانبــي مربوط به واكســن 
دقيقا پس از واكسيناسيون 
مشخص مي شــود. اما براي 
تأیيــد نهایــي FDA باید 
شــركت كنندگان مطالعه 
اصلي را تا حداقل 6ماه پس از 
واكسيناسيون پيگيري كنند 
و همه عوارض جانبي مورد 
بررسي قرار مي گيرند. توليد كننده همچنين باید 
برنامه ها و فرایندهاي توليد دقيق تري را به همراه 
سطح باالتري از نظارت و بازرسي ها ارائه دهد. تأیيد 
كامل FDA در ابتدا فقط بــراي همان گروه هاي 
سني اعمال مي شــود كه در مجوز اصلي استفاده 
اضطراري آزمایش شده اند. این بدان معناست كه 
واكسن فایزر ابتدا براي افراد 16سال به باال تأیيد 
شده است. این تأیيد كامل، دائمي است. در ماه هاي 
 FDA ابتدایي همه گيري كووید-19، منتقدان از
خواسته بودند تا روند تأیيد واكسن هاي ساخته شده 
براي كرونا را تسریع كند تا ميزان ابتال و مرگ ومير 
كشورها كمتر شود و حاال گسترش نوع مسري تر 
دلتا باعث شده است كه برخي از كشورهاي آسيب 
پذیر در هفته هــاي اخير نرخ واكسيناســيون را 

افزایش دهند. 

تأييديه نهايي واكسن هاي كرونا چگونه صادر مي شود؟ خط و نشان براي فعالیت گوگل در ایران دنياي رمزارز

حباب دوگانه براي بيت كوين 

داده هاي جدید نشان مي دهد كه بيت كوین با یك »حباب دوگانه« 
روبه روست و پيش بيني مي شود كه امســال 2صعود در قيمت این  
رمزارز را شــاهد خواهيم بود. به گزارش وب ســایت كوین تلگراف، 
چارلز ادواردز، مدیرعامل شــركت سرمایه گذاري كاریول در تویيتي 
تأكيد كرد كه سال2021 داراي یك شباهت كليدي با چرخه افزایش 
قيمت بازار در سال2013 است. بيت كوین نظرات را در مورد اینكه آیا 
روند صعودي اش در ســال2021 بيشتر شبيه به سال2013 است یا 
سال2017 تقسيم كرده است. برخي بر این باور هستند كه شباهت ها 
به سال2017 مي ماند، اما عده اي با دالیل محكم تر مي گویند باید روند 
سال2013 را براي امسال نيز درنظر داشت. البته اگر نگاهي به سود و 
زیان تحقق نيافته )UP&L( داشته باشيم، ممكن است پاسخ دادن به 
این پرسش كه الگوي رفتاري بيت كوین در سال جاري ميالدي بيشتر 

شبيه به سال2013 است یا ســال2017، كار ساده اي باشد. به گفته 
ادواردز، تنها سال2013 نتایج مشــابهي را در سودآوري بيت كوین 
به همراه داشته است. او در این خصوص مي گوید: »شواهد جدیدي 
براي حباب دوگانه بيت كوین وجود دارد.« این یافته ها تنها مواردي 
نيستند كه به نتيجه »حباب دوگانه« مي رســند. در عين حال ابزار 
نظارت اختصاصي شاخص حباب بيت كوین نيز اوج قيمت دو فازي 
امسال را به تصویر مي كشد. از نظر زمينه، شاخص حباب در 14آوریل 
به باالترین سطح خود یعني عدد119 رســيد، زماني كه بيت كوین 
به باالترین ارزش تاریخ خود یعني 64هزارو500دالر دســت یافت. 
هم اكنون، ميزان آن عدد110را نشــان مي دهد كه تقریباً مشــابه 
باالترین سطح بوده با قيمت 44هزارو500دالر. در  ماه مه، درحالي كه 
بيت كوین در حال نزول بود و به پایين ترین ســطح اخير خود یعني 
29هزار دالري رســيد، داده هاي شركت تحليلي زنجيره اي گلسنود 
)Glassnode( نيز به شباهت با سال2013 اشاره كرد. بدین ترتيب 
مي توان 2صعود را براي بيت كوین تا پایان سال پيش بيني كرد. البته 
نباید فراموش كرد كه بازار ارزهاي دیجيتال همواره مبتني بر اخبار 
بوده و یك خبر در این حوزه مي تواند نوسان هاي غيرقابل پيش بيني را 
به وجود آورد؛ نمونه آن عقب نشيني ایالن ماسك از پذیرش بيت كوین 
براي خودروهاي برقي تسال بود كه باعث شروع یك افت طوالني براي 

این ارز دیجيتال شد.

اصطالح »لينك رو بكشيد باال« در ميان 
كاربران اینستاگرام بسيار مصطلح بوده فناوري

اســت اما این ماجرا بــه زودي به پایان 
مي رســد. در اینســتاگرم كاربران تنهــا در 2بخش 
مي توانند لينك ارجاع دهنده قرار دهند؛ یكي در قسمت 
بيوگرافي خود و دیگري در اســتوري ها. در عين حال 
بسياري از كاربران كه شرایط و امكان پيوندزدن لينك 
به اســتوري را دارنــد، دوســت دارنــد لينك هاي 
ارجاع دهنده شــان را با ایجاد یك استوري، در اختيار 
دنبال كنندگان خود قرار دهند. هم اكنون وقتي برخي 
اســتوري ها را مشــاهده مي كنيــد در پایين شــان 
عبــارت»See More« دیده مي شــود. برخي براي 
روشن تر شدن ماجرا یك توضيح هم در استوري اضافه 
مي كنند و مي نویسند: »براي مشاهده باال بكشيد«. حاال 
با باالكشيدن آیكون ایجادشــده زیر استوري، شما به 
صفحه مربوطه ارجاع داده مي شوید. اما با اعالم رسمي 
اینستاگرام، از دوشنبه آینده شرایط در این خصوص 
تغييري اساسي خواهد كرد. به گزارش وب سایت ورج، 
اكنون اینســتاگرام قابليت باالكشــيدن لينك ها در 
قسمت استوري را از روز هشتم شهریور)دوشنبه آینده( 
غيرفعال مي كند و كاربران براي قراردادن لينك هاي 
پایين استوري ها باید از یك استيكر مخصوص استفاده 

كنند. برخي حساب هاي كاربري تأیيدشده یا آنهایي 
كه داراي دست كم 10هزار دنبال كننده هستند قادرند 
كه از فرمت باال كشــيدن صفحه در استوري استفاده 
كرده و لينك  مطالب مختلف مدنظر خود را در اختيار 
كاربران شــان قرار دهند. طي روزهاي گذشــته اما، 
اینستاگرام براي برخي حســاب هاي كاربري پيامي 
درون برنامه اي ارسال كرده و از تغيير شكل باالكشيدن 
صفحه و جایگزیني آن با استيكرهاي جدید خبر داده 
اســت. این پيام با چنين تيتري در صفحه نخســت 
اینستاگرام این كاربران ظاهر شد: »باالكشيدن لينك ها 
به زودي استيكر مي شود«. در ادامه پيام نيز آمده است: 
»باالكشيدن لينك از 30آگوست كنار گذاشته مي شود. 

براي اضافه كردن یك لينك به استوري ، از استيكرهاي 
جدید لينك اســتفاده كنيد«. با این تغيير كه از هفته 
آینده اجرایي مي شود، كاربران براي مراجعه به لينك 
ارائه شده در اســتوري ها نيازي به باال كشيدن صفحه 
ندارند و مي توانند به آســاني و بــا كليك كردن روي 
استيكر، وارد آن لينك شوند. به نظر مي رسد كه این یك 
تجربه جدید و بهينه شده باشــد و كار را براي كاربران 
آســان تر و حتي جذاب تر كند. پيش تر و در  ژوئن، این 
طرح به صورت آزمایشي در اختيار برخي كاربران قرار 
داده شد بود تا آنها بتوانند با استيكر، لينك مدنظرشان 
را به استوري بچسبانند. به نظر مي رسد كه نتيجه اجراي 
آزمایشي این تغييرات مثبت بوده كه اینستاگرام قصد 
دارد آن را به صورت یك امكان، جایگزین روش قبلي 
پيونــدزدن لينــك ارجاع دهنده كنــد. در این ميان 
همچنين گفته شده كه اینستاگرام در حال بررسي آن 
است تا قابليت اضافه كردن استيكر براي لينك دادن را 
در اختيار تعداد بيشتري از كاربران خود قرار دهد تا این 
گزینه عموميت بيشــتري پيدا كند. با این حال یك 
سخنگوي اینستاگرام در این خصوص گفته است: »این 
به روزرســاني به ما كمك مي كند تا قبل از گسترش 
دسترسي به افراد دیگر تصميم درستي بگيریم كه آیا 

چنين كاري را انجام دهيم یا خير«.

پايان باالكشيدن لينك در اينستاگرام

ماجرا از آنجا آغاز شــد كــه تعدادي از 
كاربران شــبكه هاي اجتماعي خبردار اينترنت

شدند یك پيام رسان مشــهور داخلي، 
بدون اجازه اقدام به ســاخت حساب كاربري براي آنها 
كرده اســت. این كاربران، از آنجا كه این اقدام را نقض 
حریم خصوصي خود مي دانستند، این پيام رسان را در 
گوگل پلي ریپورت كردند كه منتج به حذف آن شد. حاال 
نوبت به كساني رسيده بود كه خود را متعهد به اعتراض 
به اقدام گوگل پلي مي دانستند. به این ترتيب، تعدادي از 
كاربران با هشتگ »كاپيتوالسيون مجازي« اعتراض 
خود را به عملكرد گوگل پلي اعالم كردند. با این حال، 
ماجرا خاتمه نيافت و این بار مركز ملي فضاي مجازي با 
انتشار بيانيه اي به رویه استورهاي خارجي اعتراض كرد. 
مركز ملي فضاي مجازي در بخشي از بيانيه خود، »اقدام 
انحصارگرایانه اخير گوگل« را محكوم و عنوان كرد كه 
این شيوه اعمال حكمراني سكویي)پلتفرمي( در ثبات و 
پایداري كسب وكارهاي ایراني در بستر فضاي مجازي 
مخاطره ایجاد  كــرده و همچنين حقــوق فرهنگي، 

اجتماعي و اقتصادي ميليون ها شهروند و 
كسب وكار ایراني را نقض مي كند. اگرچه 

مركز ملي فضاي مجازي در 
بخش پایاني این بيانيه 
به اپليكيشن هاي در 
»مظــان تخلــف« و 
پيگيــري موضوع از 
مجاري قانوني اشاره 
كرده اما تأكيد بيانيه بر 

الزام دستگاه هاي مربوط 

به كاهش وابستگي به خدمات پایه كاربردي خارجي و 
حمایت از خدمات پایه كاربــردي داخلي و همچنين 
»پيگيري از مجامع بين المللي براي ایجاد هنجارها و 
سازوكارهاي الزم جهت شناسایي و مواجهه با روند رو 
به گسترش نقض سيستماتيك حقوق دیجيتال كاربران 

توسط سكوهاي فراملي« است.

محدوديت خودخواسته
پوریا آســتركي، تحليلگر شــبكه هاي اجتماعي، در 
گفت وگو با همشهري معتقد است كه »آنچه اپ هاي 
ایراني را محــدود مي كند و درواقع تــوان رقابت را از 
آنها مي گيرد، خــود اپ هاي ایرانــي و حمایت هاي 
غيرمنصفانه از آنهاست«. آســتركي در پاسخ به این 
سؤال كه اقدام گوگل پلي را انحصارگرایانه باید تصور 
كرد یا پيام رسان مذكور براساس سياست هاي گوگل 
حذف شــده، مي گوید: »اقدام گوگل پلي قطعا ناشي 
از شكایات بخشــي از كاربران بوده است. با این حال، 
من اطالع ندارم كه وقتي شــكایت صورت مي گيرد، 
سيستم، یك اپليكيشن را حذف مي كند یا مثال یك 
فرد یا كميته اي كه مسئول بررسي اینگونه موضوعات 

براساس سياست گوگل است«.
كارشــناس ارتباطات و فناوري اطالعات، شــكایت 
كاربران در مورد نقض حریم خصوصي خود را منطقي 

و درست مي داند و تأكيد مي كند كه »در واقع ادعاي 
كاربران این بوده كه جعل هویت و سرقت محتوا صورت 
گرفته و گوگل طبق این ادعا، اپليكيشن را حذف كرده 
است.« اگرچه در بخشي از این بيانيه از قوه قضایيه و 
سایر دستگاه ها خواسته شده كه به موضوع ورود كنند، 
با این حال، آستركي معتقد است كه »اگر قرار بر ورود 
قوه قضایيه به این موضوع باشد، احتماال به نفع كاربران 
و گوگل پلي ورود خواهد كــرد چراكه ادعایي كه عليه 
اپليكيشن ایراني مطرح شــده )البته نه به عنوان یك 
تخلف محرز( مبتني بر تضييع حقــوق تعداد زیادي 
از كاربران اســت كه قاعدتا مدعي العموم باید از مردم 

دفاع كند«.

اجراي طرح صيانت قبل از تصويب 
در بخشي از بيانيه مركز ملي فضاي مجازي آمده است: 
»وزارت ارتباطــات و فناوري اطالعــات در چارچوب 
حمایت از حقوق كاربران و كســب وكارها، براســاس 
ســند طرح كالن و معماري شــبكه ملي اطالعات با 
همكاري سایر دستگاه هاي مسئول نسبت به كاهش 
وابستگي به خدمات پایه كاربردي خارجي، به خصوص 
سيستم عامل هاي ناقض حقوق كاربران، كسب وكارها 
و حاكميــت ملــي، در اســرع وقت 
اقدام كند و حمایــت الزم را 
از خدمــات پایه كاربردي 
داخلي به عمــل آورد«. 
آســتركي با اشــاره به 
اینكه عبارت »خدمات 
پایه كاربــردي«، اكنون 
تعریف حقوقي و بار حقوقي 
ندارد درباره این بخش از بيانيه 
مي گویــد: »این بخــش در واقع همان 
اجراي طرح صيانت، پيش از تصویب 
آن در مجلس اســت«. به گفته 
آســتركي فارغ از بيانيه مركز 
ملي فضاي مجازي، عده اي 
از فيلترشدن گوگل پلي در 
ایران اســتقبال مي كنند تا 
دسترسي كاربران ایراني به 
اپ هــاي بين المللي محدود 

شود. 

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

   عالقه مندي دوگروه به گوگل پلي
اين در حالي است كه اين بخش از بيانيه براي دوگروه كم اهميت است. آستركي دسته اول 
را توسعه دهندگان اپليكيشن و شركت هاي خصوصي مي داند كه براي توسعه تكنولوژي 
كشور تالش مي كنند. به گفته او صنعت فناوري ايران قطعا عالقه مند به حضور در گوگل پلي 

است و اين كار را به هر طريقي ازجمله دورزدن تحريم ها و فيلترينگ انجام مي دهد.
آستركي به »مردم« به عنوان گروه دوم اشاره مي كند كه» به خوبي مي دانند حقوق آنها در 
آزادي و دسترسي به گوگل پلي تامين مي شود چراكه نسبت به امنيت اپليكيشن هايي كه 

از گوگل پلي دانلود مي كنند اطمينان بيشتري دارند.«

زهرا خلجي
خبر نگار
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بازار شــايعات و اخبار منفي كرونا داغ 
است؛ از يك سال و نيم گذشته كه كرونا 
پُر زور، شايع شد، ســيل اخبار مربوط 
به اين ويروس ناشــناخته بر سر مردم 
جاري شــد و هر روز مردم شاهد ارائه 
آمارهاي جديد هستند. حاال نزديك به 
18 ماه مي گذرد و با روشن شدن زواياي 
تاريك از اين ويروس ناشــناخته، اخبار 
روند ديگري به خود گرفته است. با شدت 
گرفتن شــيوع بيماري در كشور و قرار 
گرفتن در پيك طوالني بــا آمار مرگ و 
ابتاليي كه هــر روز ركورد جديدي ثبت 
مي كند، مردم، خسته از حجم باالي اخبار 
منفي، رسانه  گريز شده اند؛ اخباري كه 
در قالب تصوير، ويدئو و گزارش و خبر، 
حجم زيادي از اطالعات ناراحت  كننده از 
رنج بيماران و خانواده هايشان را منعكس 
مي كند. ســردخانه هايي با جنازه هاي 
روي هم قرار گرفته، قبرســتان هايي پُر 
از خانواده هاي داغدار، صف هاي طوالني 
براي خريد داروي رمدســيوير و سرم و 
... ويدئوهايي كه حكايت از اســتيصال 
مردم براي پيدا كردن تخت خالي دارد، به 
طور مرتب در فضاي مجازي و كانال هاي 
خبري دست به دســت مي شود و سر از 
رسانه هاي رسمي هم در مي آورد.  انتشار 
گسترده اخبار كرونايي در كنار اطالعات 
نادرستي و ســواالت مردم درباره انواع 
واكسن و چرايي سوء مديريت ها، وضعيت 
نابســاماني براي ســالمت روان جامعه 
ايجاد كرده است. بسياری از كارشناسان 
معتقدند اين حجم از اخبــار منفي در 
كنار اطالعات نادرســت و شايعه ها، در 
پاندمی كرونا تهديدی بر ســالمت روان 
جامعه است، بخشي از جامعه حاال دچار 
بيمارستان هراســی و واكسن هراسی 
شده اند و حتي نســبت به جزيي ترين 
اطالعات، با ترديد برخــورد مي كنند. 
احساس افسردگي، اضطراب و استرس از 
ابتال و مرگ به دليل كرونا و از سوي ديگر 
كاهش اعتماد  به خبرهاي اعالم شده از 
سوي مسئوالن، گريبان مردم را گرفته 
است. روانشناسان و جامعه شناسان تاكيد 
مي كنند كه مردم بايد نسبت به دريافت 
اطالعات، هوشمندانه عمل كنند و تنها به 
بُعد منفي اخبار توجه نكنند. آنها تاييد 
مي كنند كه پاندمي كرونا، اساسا اخبار 
دلگرم كننــده و اميدواركننده اي ندارد 
اما مي توان از دل آن، به اميدواري رسيد.

شنيدن اخبار دلگرم كننده دور از انتظار 
است

محمد مهدي لبيبي، جامعه شناس و استاد 
دانشــگاه، دربــاره چگونگــي تأثيرگذاري 
اخبــار مربوط به كرونــا بــر روان مردم به 
همشهري مي گوید: »در بحران هاي مختلف 
مثل اپيدمــي كرونا، انتظار شــنيدن اخبار 
دلگرم كننده، دور از انتظار اســت. طبيعي 
اســت با آمار رو به افزایش مبتالیان و فوت 
شــده ها، فضاي ناراحت كننده اي بر جامعه 
حكمفرما باشد. بنابراین در چنين شرایطي 
نمي توان به مردم اميد واهي داد، مگر اینكه 
شرایط بهتري توسط عوامل كنترل بحران 
مهيا شــده باشــد یا به نوعي مردم متوجه 
كنترل شرایط توسط دولت شوند. اما وقتي 
چنين شرایط و حتي چشم اندازي براي آن 
وجود نداشته باشد، طبعا در جامعه هم شاهد 
استرس و اضطراب بيشــتر خواهيم بود«. 
به گفته این جامعه شــناس، اميل دوركيم، 

جامعه شناس معاصر فرانســوي، نقدي در 
شــرایط بحران دارد. او مي گوید جامعه در 
فضاي طبيعي، روال طبيعي خود را خواهد 
داشــت. مثال اگر در طول ســال 50نفر در 
ســواحل دریاي خزر غرق مي شوند طبيعي 
اســت چــون هميشــه چنيــن خطراتي 
وجود داشــته اســت. اما اگر یك سال، این 
عدد چندین برابر شــود ما با بحران مواجه 
شده ایم. بنا بر نظر دوركيم، اگر در جامعه اي 
آسيب هاي اجتماعي هنگام مواجهه با بحران 
در حد عــادي و معمولي باشــد، جامعه در 
شرایط بحراني قرار نخواهد گرفت. اما وقتي 
شاهد شرایط بي سابقه و نامتناسب با وضع 
موجود در جامعه باشيم، شــرایط از حالت 
طبيعي خارج مي شود. در چنين وضعيتي، 
مســئوليت رســانه ها ازجمله رســانه هاي 
رسمي، جمعي یا فضاي مجازي، دچار تحول 
مي شود. این رسانه ها باید بتوانند خود را با 
شرایط موجود تطبيق دهند. به گفته لبيبي، 
موضوع مهم، مدیریت بيماري كروناست كه 
به گفته مردم و بسياري از مسئوالن، مدیریت 
خوبي نبوده است. تعمدي هم در كار نبوده 
اما شــيوه هاي كاربردي متناســب با هدف 

درنظر گرفته نشده است.

ضرورت مواجهه درست، غيرهيجاني و 
غيرتحليلي با اخبار

او ادامه مي دهد: آزمون و خطاهاي بســيار، 
باعث بروز استرس و اضطراب بيشتر در مردم 
شده است. مشكل ما در فضاهاي مجازي و 
خبررساني، پایين بودن سواد رسانه اي است. 
سواد رسانه اي این امكان را به افراد مي دهد 
تا هنگام شــنيدن هر خبري از هر منبعي، 
بالفاصلــه تحت تأثيرآن خبر قــرار نگيرند، 
بلكه حتما قبل از باور كــردن خبرها، منبع 
و جنبه هاي مختلف آن را بررسي كنند و از 

صحت و سقم آن با خبر شوند«. 
این جامعه شــناس معتقد است افراد پس از 
تمركز بر هــر خبر، باید امــكان وقوع آن را 
ارزیابي كنند. چــون منفعل بودن مخاطب، 
موضوعي است كه بيشتر مي تواند به اخبار 
منفي دامن بزند. فرســتنده خبر در فضاي 
مجازي مي تواند هر شــخصي باشد و بسيار 
راحت، واقعيــت را بدون توجه بــه زمان و 
مكان وقوع آن تحریف كند. بنابراین ســواد 
رسانه اي گيرنده خبر بسيار مهم است چراكه 
اگر نتواند تحليل و شناخت درستي از اخبار 
داشته باشد به راحتي تبدیل به عامل انتقال 
اخبار نامربوط یا جعلي مي شود. این موضوع 
ضعف جامعــه را در شــناخت منابع معتبر 

خبري نشان مي دهد. 
تنهــا راه مقابله بــا آن هم، باالبردن ســواد 
رسانه اي و مواجهه درســت، غيرهيجاني و 

غيرتحليلي با اخبار است.
لبيبي مي گوید: »موضوع بســيار مهم دیگر 
درباره چگونگــي پخش اخبار در شــرایط 
بحراني مثل پاندمي كرونــا، محتواي خود 
خبر، یعني ارزیابــي پيام در حوزه تخصصي 
اســت. این كار باعث باالرفتن آگاهي افراد 
مي شــود. بنابراین در هيچ فضا و رسانه اي 
نمي توان به راحتي، افراد را تحت تأثير قرار 
داد و جو متشــنجي به وجود آورد. عالوه بر 
محتوا و فرستنده پيام، برداشت مخاطب هم 
بسيار مهم اســت. یعني برداشت ما به جاي 
شنيدن بسياري از اخبار مهم درباره بيماري 
كرونا، توجــه مخاطبان به مراقبت بيشــتر 
است، نه ایجاد ترس و استرس بيشتر. وقتي 
كادر درمــان از مردم مي خواهــد راه هاي 
پيشگيري از ابتال به بيماري را رعایت كنند، 

به این دليل است كه بيمارستان ها پر شده اند 
و تجهيزات كم است. برداشت مخاطب باید 
توجه بر بخش آگاهي بخشــي ماجرا باشد، 
نه احســاس وحشت و اســترس. البته این 
موضوع به نوع نوشتار و بيان خبر یا چگونگي 
انتشــار آن در فضاهاي مجازي هم مربوط 
مي شود. نمایش بعضي فيلم هاي متاثركننده 
مثل جنازه هاي در كنار هــم قرارگرفته در 
سردخانه ها، مراســم خاكسپاري فوتي هاي 
كرونا و انتشار پياپي آن در فضاي مجازي هم 

به همين صورت است.

ايجاد تعادل در اخبار مربوط به كرونا 
به گفته این استاد دانشگاه، در شرایط بحراني 
مانند كرونا، ذهن افراد بيشــتر به ســمت 
اخبار منفي كشيده مي شود. وقتي موضوع 
مرگ ومير افــراد یا اخبار منفــي مرتبط با 
آن زیاد باشــد، توجه به آن هم باال مي رود 
اما در همين روزهــا اگر چند گزارش درباره 
بهبود یافته هاي كرونا منتشــر شود، فضاي 
آرام تــري ایجــاد مي شــود. بنابراین براي 
تلطيف فضاي حاكم بر اخبــار، مي توان در 
كنار اخبار و انتشــار آمار فوتي هاي كرونا، 
به بهبودیافته ها هم پرداخت كه تعدادشان 
بسيار زیاد اســت. درحالي كه كمتر شاهد 
چنين اخباري هستيم. بنابراین ایجاد تعادل 
بين اخبار منفــي و حواشــي مثبت آن در 
شــرایط بحراني موضوع بسيار مهمي است 
كه حتما باید به آن توجه شــود تا استرس و 
اضطراب هم در چنين شرایطي تا حد ممكن 

كم شود. 
وقتي افــراد از تجربيــات اميدبخش خود 
بگوینــد، كمي تــوازن بين خبرهــا برقرار 
مي شــود و آگاهي و اميد مردم هم بيشــتر 

خواهد شــد. البته به گفته لبيبي، استرس 
و اضطراب، اتفاق بدي نيســت و در مواجهه 
با خطر باید آنها را تجربه كــرد. اما موضوع 
مهم نوع مواجهه و برخورد با این استرس ها 
و اضطراب ها و تجربه ميزان طبيعي آن است 
تا افراد را در برابر خطر محافظت كند. مشكل 
زماني است كه ترس و استرس بيش از حد 
طبيعي باشــد. آن زمان نقش اطالع رساني 

بسيار پررنگ مي شود.

چگونه ماهيت اخبار منفي را تغيير دهيم
 زهرا اجــاق، رئيس پژوهشــكده مطالعات 
فرهنگــي و ارتباطــات، دربــاره انتشــار 
لجام گســيخته اخبــار مربوط بــه كرونا و 
تأثيرات روانــي و اجتماعــي آن بر جامعه 
توضيحاتي به همشهري مي دهد. او مي گوید: 
»كرونا، در كل پدیده اي منفي است؛ بنابراین 
ســخن گفتن از چيزي كه نظــم دنيا را بر 
هم زده توسط یك رسانه و هر نوع خبررساني 
در فضاي مجازي، برجسته سازي یك موضوع 
با ابعاد منفي اســت؛ البته نپرداختن به این 
موضوع و پنهان كردن آن آســيب بيشتري 
به جامعه وارد مي كند و اعتماد مردم را هم 
از بين مي برد. مسئله اینجاست كه ماهيت 
این ویروس، به گونه اي اســت كــه نيازمند 
اطالع رساني است.« به گفته اجاق، مهم ترین 
وظيفه رســانه، آگاه كردن جامعه است، اما 
هنگام خبررســاني باید كاركردهاي دیگر 
آن هم مدنظر قــرار گيرد. حدود 8 ماه پيش 
در آمریكا مطالعه دقيقي بر رســانه هاي آن 
كشــور صورت گرفت و مشــخص شد بين 
71 تا 90درصد اخبار كرونا در آمریكا جنبه 
منفي داشته است؛ درحالي كه پرداختن به 
این ميزان اخبار منفــي در مجالت علمي و 

رسانه هاي كشــورهاي اروپایي كمتر بوده 
است.

 استادیار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگــي مي گوید: »در رســانه ، چيزي به 
نام »تُن خبر« داریم؛ یعنــي روند و آهنگ 
خبردهي یا گزارش ما از یك پدیده اي مثل 
كرونا، مثبت است یا منفي؛ مثال وقتي درباره 
واكسن كرونا یا كاهش مرگ بيماران صحبت 
مي كنيم، تُن خبر مثبت اســت، اما وقتي از 
كمبود واكســن خبر دهيم، تُن منفي است. 
به اعتقاد اجاق، در ایران رسانه هایي ازجمله 
صدا و سيما تا روزنامه ها و سایت هاي خبري، 
تُن منفــي را انتخاب كرده انــد؛ چون نحوه 
مدیریت كرونا هم اینگونه بوده است: »زماني 
كه از ســفر مــردم در دوران قرنطينه خبر 
مي دهيــم، درواقع باز هم خبــر، بُعد منفي 
به خود مي گيرد؛ هر چند كــه كامال واقعي 
اســت و باید هــم گفته شــود. البته گاهي 
مي توان تُن خبر را تغيير داد؛ مثال در سایت 
سازمان غذا و دارو آمریكا اعالم شده كه تأثير 
واكسن چيني ســينوفارم بر سویه دلتا كم 
است، اما همزمان سازمان بهداشت جهاني 
این واكســن را تأیيد و اعالم كــرده كه هر 
واكسني كه مي تواند تا حدودي ایمني ایجاد 
كند، اســتفاده شــود؛ چراكه از مرگ افراد 
جلوگيري مي كند. به این ترتيب، تُن منفي 
یك خبر در مورد یك واكسن را مي توان به 
تن مثبت تبدیل كرد. اجاق تأكيد مي كند كه 
چگونگي انتقال واقعيت به جامعه، توليد، باز 
توليد و بازتاب آن، موضوعات مهمي است كه 
باید از سوي رسانه ها مورد توجه قرار گيرد. 
به گفته رئيس پژوهشكده مطالعات فرهنگي 
و ارتباطات، دليل منفي بــودن جو خبري 
این روزها این است كه اساسا »خبر بد، خبر 

خوب است.« یعني رسانه ها، سرویس هاي 
خبررســان و فضاي مجازي، همــه دنبال 
انعكاس خبرهاي منفي  یا به اصطالح داغند؛ 
چون بيشتر مي تواند توجه مخاطب را جلب 
كند. موضوع مهم دیگر، ماهيت فضاي علمي 
حاكم بر جامعه اســت. مثال در مورد كرونا 
سردرگمي مردم و نداشــتن آگاهي كافي 
درباره جزئيات سویه هاي ویروس یا عملكرد 
واكسن هاي مختلف، ابهامات زیادي را ایجاد 
كرده اســت و همه اینها در شرایطي است 
كه حتي پژوهشــگران این ویــروس، هنوز 

نتوانسته اند به شناخت كاملي از آن برسند.
 براســاس اعالم این اســتاد دانشــگاه، اگر 
روزنامه نگار به این آگاهي برســد كه اصوال 
ابهامات كرونا زیاد اســت و با علــم به این 
موضوع بتواند اطالعات خوبي به مخاطبان 
بدهد، آن زمان اســت كه تن درســتي به 
خبرش داده است: »مثال بگوید، دانشمندان 
در تالش براي شــناخت ابعاد مختلف این 
ویروس و رســيدن به راه حل براي رهایي از 
آن هســتند؛ درصورتي كه بــا گفتن اینكه 
دانشمندان هنوز هيچ آگاهي از عملكرد این 
ویروس ندارند، مردم را هم با ابهام بيشتري 

مواجه مي كنند.« 
 استادیار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 
فرهنگي، مي گوید اخبار منفي مي تواند ذهن 
افراد را فلج و كارایي و تمركز آنها را بســيار 
كم كند و همين موضوع مي تواند مشكالت 
زیادي براي جوامع ایجاد كند: »اگر مثلثي را 
درنظر بگيریم، یك ضلع آن مدیاست، ضلع 
دیگر ویروس كرونا و در ضلع سوم، حاكميت 
یا دولت قرار دارد. در ایران، به دليل سنگين 
بودن ضلع سوم، وضعيت منتقدانه اي ایجاد 
شده و افراد براي كسب اطالعات، به سمت 
استفاده بيشتر از فضاي مجازي و كانال هاي 
خبري غيررســمي مي روند؛ همين موضوع 
به گسترش اخبار منفي دامن مي زند. البته 
با توجه به اینكه ایرانيان قبــال هم بارها در 
معرض اخبار منفي قــرار گرفته اند دیگر به 

نوعي بي حس شده اند.« 

چطور از اخبار منفي دور شويم؟
اینكــه چطــور از اخبار منفي دور شــویم، 
موضوعي اســت كه اســتادیار پژوهشگاه 
علوم انســاني و مطالعات فرهنگــي به آن 
مي پردازد. به گفته او، براي حفظ اســتقالل 
رسانه و خبررساني درست، رسانه و حاكميت 
باید بتوانند تعامل مؤثري با هم برقرار كنند 
و این موضوع هم هنگامي ميسر مي شود كه 
نهادهاي مختلف مانند وزارت امور خارجه، 
وزارت بهداشت یا ستاد ملي مقابله با كرونا، 
وزارت رفاه و... هركدام دیپلماسي رسانه اي 
مشخصي داشته باشــند. وقتي هدف تمام 
نهادها هماهنگ و همسو باشــد با انسجام 
بيشــتري مي توانند اعتماد مــردم را جلب 
كنند. در نتيجه سالمت روان آنها هم بيشتر 

حاصل خواهد شد. 
به گفته اجاق، جذب مخاطــب و اثرگذاري 
رســانه هاي رســمي، موضوع بسيار مهمي 
است و در چنين فضاهایي هر كس مي تواند 
نظر خود را بدهــد؛ بنابرایــن تأثيرگذاري 
آن هم متفاوت خواهد بــود. به این دليل در 
چنين فضایي، مسئله اصلي، تربيت مخاطب 
اســت. یعني بخشــي از دیپلماسي درست 
رسانه اي به برخورداري از مخاطبان منتقد 
و اندیشمند فكر كند؛ مخاطباني كه بدانند 
چطور باید در فضاهــا و كانال هاي خبري، 
فعاليت كنند. ما در كرونــا بيش از هر زمان 
دیگري با موضوع اینفودمي )اپيدمي ناشي 

از خبرها در فضاي مجازي( مواجه بودیم. در 
این روند، مردم شــروع به پخش اخباري در 
شــبكه هاي مختلف درباره كرونا كردند كه 
بسياري از آنها هم درســت نبود. البته یكي 
از دالیل اینگونه منفي سازي ها، این است كه 
جامعه ما تصور مي كند، خبر بد، خبر واقعي 
و قابل قبول تري اســت؛ بنابراین مدام به آن 
دامن مي زنند و آن را بيشتر ترویج مي دهند. 
به اعتقــاد رئيــس پژوهشــكده مطالعات 
فرهنگــي و ارتباطــات، نداشــتن تعریف 
مشــخصي از نقد درســت، منجر مي شود 
تا فضاي خبري منفي حاكم شــود. در این 
ميان، روبه رو نشــدن مســئوالنه با اخبار و 
شتاب زدگي و همچنين داشتن هيجان براي 
سرعت بخشــيدن به اخباري كه از صحت و 
سقم آن اطالعي وجود ندارد، مسئله اي است 
كه بر ســالمت روان مردم تأثير مي گذارد و 

منجر به افزایش اضطراب مي شود.

خارج شدن از مارپيچ سكوت 
اجاق، نســبت به فضاي مجازي خوش بين 
اســت و مي گوید تجربه نشــان داده وقتي 
فضاي گفت وگو در جامعه فراهم مي شــود، 
افراد پخته تر مي شوند؛ چراكه امكان مطرح 
شــدن پيدا مي كنند. البته مي توان به آنها 
فرصت آزمــون و خطا هــم داد. همين كه 
امكان خارج شدن شــان از مارپيچ سكوت 
داده شود، فرصت خوبي اســت. در مارپيچ 
ســكوت، اقليت، نظر خود را از نظر اكثریت 
پنهــان مي كننــد و ترجيــح مي دهند در 
سكوت بمانند. همين مسئله سبب مي شود 
تا بــه درگيري هــاي مجــازي، دامن زده 
شود؛ بنابراین موضوع داشــتن سواد نقد و 
نقدپذیري هم در اینجا كاربرد زیادي دارد. 
عارضه دیگر در فضاي مجازي ایراني كه در 
دوران كرونا بيشــتر نمایان شد، انفعال نهاد 
علم بود كه باعث رشــد افكار سطحي شد؛ 
درحالي كه ارائه راهكار درست از سوي نهاد 
علم مي توانســت مانع از ایجاد جریان هاي 
مخرب شــود. یكي دیگر از راهكارهاي مهم 
در فضاي مجازي این است كه افراد در این 
فضا نظر و اجازه دهند تــا دیگران هم نظر 

خودشان را آزادانه بگویند.

نقد اخبار و باال بردن ســواد رســانه اي 
به جاي رسانه گريزي 

این استاد دانشگاه، به تمایل افراد براي دور 
شدن از فضاي خبري اشاره مي كند. به گفته 
او، هر قدر مخاطبان از رسانه هاي بيشتري 
اســتفاده كنند، افكارشــان هم تحت تأثير 
قرار مي گيــرد. در مقابل خبرگریزي، آنها را 
از ميدان اطالع رســاني دور مي كند و منجر 
مي شود تا به سمت رســانه هاي غيررسمي 

كشيده شوند.
 نمي توان گفت كه سوگيري مردم هميشه 
هماهنگ با این فضاهاي خبري خواهد بود؛ 
مثال رســانه ها موضوع كفایت یا بي كفایتي 
مدیریــت كرونا را به موضوعــي براي افكار 
عمومي تبدیــل مي كنند، امــا اینكه مردم 
درباره آن موضــوع چگونه فكــر مي كنند 
به متغيرهــاي زیادي ازجملــه تجربه ها و 
مشــاهدات خود آنها بســتگي دارد و فقط 
رســانه ها نمي تواننــد در ایــن خصــوص 
تعيين كننــده باشــند. به عقيــده رئيس 
پژوهشكده مطالعات فرهنگي و ارتباطات، 
گریز افراد از پيگيري اخبار در نهایت باعث 
ناآگاهي و بي اطالعي آنها مي شــود، مسئله 
مهم باال بردن سواد رســانه اي و نگاه نقادانه 

به اخبار است.

آمــار مبتالیــان  دیروز

40623
واكسن های تزریق شده)دوز(

23710434
آمــار جان باختگان دیروز

709
كل آمــار جان باختگان

103357

در شبانه روز گذشته 709مبتال به كرونا جان باختند؛ این ميزان باالترین آمار فوتي هاي كرونا از ابتداي شيوع تاكنون است

نمودار مرگ
پيش بيني ها حكایت از افزایش تعداد مرگ ها در روزهاي آینده دارد. دبير كميته علمي مقابله با كرونا 

مي گوید تعداد بيماران بستري در آي سي یو كاهش پيدا نكرده و اوضاع وخيم است
پيــك دلتا، بــاز هــم آمار 
جانباختگان كرونا در كشور 
را افزایــش داد و ایــن بار با 
ثبت ركــوردي جدید، جان 
709بيمار را گرفت. به  گفته 
متخصصان حوزه كرونا، در 
روزهــاي آینــده، وضعيت، 
وخيم تر هم خواهد شــد و دليل آن هم قدرت باالي 
انتقال ویروس، اجرا نشــدن كامل پروتكل ها و ادامه 

روند سفرها و تجمع هاست.
آنطور كه وزارت بهداشــت اعالم كــرده، تاكنون 17 
ميليون و 233 هزار و 661 نفر دوز اول واكسن كرونا 
و 6 ميليون و 476 هــزار و 773 نفر نيــز دوز دوم را 
تزریق كرده اند، مجموع واكســن های تزریق شده تا 
ظهر دیروز، در كشور 23 ميليون و 710 هزار و 434 

دوز بود.
   آمار شيوع كرونا در كشور نشان مي دهد، در كمتر از 
10روز گذشته شمار بيماران بدحال بستري در بخش  
مراقبت هاي ویژه، كاهشي نداشته است؛ آماري كه در 

روزهاي بعد، مرگ ها را افزایش مي دهد. در دومين روز 
از شهریور، به اســتناد آمار اعالم شده از سوي وزارت 
بهداشت، 7هزار و727نفر در این شرایط قرار دارند، در 
كنار آنها هم بيماراني در شرایط سخت، پشت درهاي 
آي سي یو، جانشان را از دست مي دهند. همه اینها در 
حالي است كه كشور همچنان در اوج پيك پنجم قرار 
دارد و بيمارستان ها پر از بيماران مبتال به كروناست. 
حاال خبرهایي هم درباره احتمال ورود ســویه جدید 
كرونا به نام المبدا شنيده مي شود؛ سویه اي كه به گفته 
متخصصان، شدیدتر از دلتاست. شناسایي 2مورد ابتال 
در تركيه، حاال كشــور را در وضعيت هشدار قرار داده 
است:» هيچ جهشي پشــت مرزها نمي ماند.« این را 
پيش از این عليرضا رئيســي، معاون بهداشتي وزارت 
بهداشت اعالم كرده بود. سویه المبدا كه نخستين بار 
در كشور پرو مشاهده شد، اكنون به 52كشور جهان 
انتقال یافته و سرایت پذیري اش نسبت به دلتا بسيار 
بيشتر است. این سویه واكسن گریزي بيشتري دارد و 
ابتالي كودكان و نوجوانان به این سویه بيش از دیگر 

انواع جهش هاي كرونا گزارش شده است. 

عليجان تبرایي، رئيس انجمن ویروس شناسي ایران 
درباره ورود این ویروس با وجود مهار نشدن پيك پنجم 
در كشور هشــدار داده و گفته كه »خطر تركيب دو 
واریانت المبدا و دلتا وجود دارد كه مي تواند خطرناك 
باشد و مشكالت جدیدي ایجاد كند.« عاطفه عابدیني، 
دبير كميته علمي مقابله با كرونا، افزایش آمار بيماران 
بدحال بســتري در بخش  مراقبت هاي ویژه را اتفاق 
خوبي نمي داند و به همشــهري مي گوید: »اینكه در 
چند روز اخير آمار بســتري ها در بخش آي ســي یو 
كاهش پيدا نكرده نشان دهنده وخامت اوضاع و تعداد 
بيماران بدحال است. البته این به معني مرگ تمام این 
افراد نيست و با بهبود و خروجي هر بيمار بالفاصله یك 
بيمار بدحال دیگر در این بخش ها جایگزین مي شود.« 
به گفته عابدیني، عمدتا بيماران در هفته دوم بيماري 
و تشدید التهاب ریه جانشان را از دست مي دهند، اما 
به این معني نيست كه تمامي افراد فوت شده كنوني، 
همان بيماران بدحالي اند كه در بخش هاي ویژه بستري 
بوده اند: »در برخي موارد، بيمــاران براي درمان دیر 
مراجعه مي كنند كه این موضوع منجر به مرگ شــان 

مي شود؛ بنابراین نمي توان گفت تمام فوت شده ها در 
بخش آي سي یو بســتري بودند.« او درباره سرنوشت 
روند صعودي این آمارها، توضيح مي دهد: »پيك دلتا 
انتقال پذیري قابل توجهي دارد و همچنان با آمار باالي 
ابتال مواجهيم. عالوه بر اینكه ما در بسياري از شهرهاي 
كشــورمان كه وضعيت حاد ابتــال را تجربه مي كنند 
شاهد رعایت پروتكل ها نيســتيم. واقعيت این است 
كه اكنون حتي نمي توانيم بگویيم كه واكســن تنها 

چاره كار است، چرا كه در اوج بيماري قرار داریم و باید 
اقداماتي براي كاهش تماس افراد انجام دهيم. حذف 
تماس ها و جلوگيري از تجمعات مي تواند این ویروس 

را كنترل كند.«
 عابدیني در ادامه به وضعيت شيوع جهش المبدا اشاره 
مي كند:  »درباره المبدا هنوز مورد تأیيد شــده اي در 
ایران گزارش نشــده، اما با توجه به مشاهده یكي، دو 
مورد ابتال به این سویه در كشور تركيه، احتمال ورود 

ویروس به كشور ما هم وجود دارد؛ بنابراین توصيه ها 
بر نظارت بيشــتر رفت وآمدهاست. باید آزمایش هاي 
پي سي آر براي كســاني كه در مرزها رفت وآمد دارند، 
انجام شود. به ویژه اینكه ما در فصل تابستان هستيم 
و ســفرهاي خارجي وجود دارد. البته توصيه ما این 
است كه مردم از ســفرهاي غيرضروري و حضور در 
كشورهایي كه ســویه هاي جدید را تجربه مي كنند، 

خودداري كنند.«
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 روند صعودي مرگ هاي كرونا در پيك پنجم 
از اول مرداد تا روز گذشته

مريم سرخوش 
خبرنگار

همشهری در گفت وگو با كارشناسان تاثير انتشار اخبار منفي و شایعات كرونایي   بر روان جامعه را بررسی كرد

شليک اخبار بر روان ايرانيان
در  منفــي  اخبــار  حجــم  و  شــایعات  مي گوینــد،  كارشناســان 
پاندمــی كرونــا تهدیــدی بــر ســالمت روان جامعــه اســت؛ خبرهایــي 
 كــه ســطح اضطــراب و اســترس افــراد را بــاال بــرده و آنهــا را 

نسبت به اطالع رساني هاي رسمي بي اعتماد كرده است
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    مغانلو سپاهاني شد
با انتقال محبي به سانتاكالراي پرتغال، 
پرسپوليس مهاجمش را رسماً از دست داد

1514

    زورآزمایی 
رشید و استقالل

 مدیرعامل استقالل، رشيد مظاهری و وكيل 
او را تهدید كرد

ديروز شــهاب الدين عزيزي خادم در برنامه 
گفت وگوي خبري ســاعت14 شــبكه يك با 
خوشحالي خبر داد كه ايران توانسته ميزباني 
مســابقات انتخابي جام جهاني2022 را بگيرد. 
پيش از اين گفته مي شد ممكن است بازي هاي 
گروه ايران در قطر برگزار شــود. به  اين  ترتيب 
پس از نزديك به 2ســال تيم ملي مي تواند در 
ورزشگاه آزادي در يك ديدار رسمي ميزباني 
كند. آخرين ميزباني ايــران، مقابل تيم ملي 
كامبوج در مرحله اول انتخابي جام جهاني بود. 
در آن بازي كه 18مهرماه 2سال پيش برگزار شد، 
براي نخستين بار چند هزار تماشاگر زن روي 
سكوهاي استاديوم آزادي نشسته بودند. از آن 
پس، به داليل متعدد ازجمله سقوط هواپيماي 

اوكرايني و شيوع كرونا، نه تيم ملي و نه هيچ يك 
از تيم هاي باشگاهي فوتبال ايران نتوانستند 
ميزبان يك بازي بين المللي باشــند. چرا خبر 
ميزباني دوباره فوتبال ايــران نمي تواند خبر 
خوبي باشد؟ ايران به دليل تلفات باالي كرونايي 
و كشــته هاي روزانه باالي 600نفر، در منطقه 
قرمز بيماري جهان گيــر كوويد-19 قرار دارد. 
اين 2 بدي دارد؛ يكي اينكه مــا فعال از امتياز 
تماشــاگر در اين مســابقات نمي توانيم بهره 
ببريم؛ چون اگر فيفا هم مجوز بدهد، نهادهاي 
مربوطه در كشورمان اجازه حضور تماشاگران 
در ورزشــگاه ها را نمي دهند و حتي پاساژها و 
سينماها را هم در تعطيلي نگه داشته اند. دوم؛ 
اتحاديه باشگاه هاي اروپا به باشگاه ها اجازه داده 

تا با سفر بازيكنان ملي پوش غيراروپايي خود به 
كشورهاي منطقه قرمز كرونايي مخالفت كنند و 
چه كشوري هم اكنون قرمزتر از ايران؟ به همين 
دليل درصورت قطعي شدن ميزباني ايران كه بنا 
به اعالم رئيس فدراسيون انگار قطعي است، شايد 
برخي از لژيونرها نتوانند از اروپا به تهران بيايند و 

تيم ملي را همراهي كنند.

  تكليف لژيونر ها چه مي شود؟
هم اكنون بازيكناني مثل بيرانوند، امير عابدزاده، 
پيام نيازمنــد، كاوه رضايي، علــي قلي زاده، 
جهانبخش، مهدي طارمي، كريم انصاري فرد، 
احسان حاج صفي، سعيد عزت اللهي، صيادمنش 
و صــادق محرمي در ليگ هــاي زيرمجموعه 

اتحاديه اروپا بازي مي كنند و ســامان قدوس 
در انگليس و سردار آزمون و ميالد محمدي در 
روســيه حضور دارند. به نظر نمي رسد 2لژيونر 
ايران در روسيه مشــكلي براي سفر به تهران 
داشته باشند اما ممكن است قصه در مورد بقيه 
فرق كند. تماس خبرنگار همشهري با صيادمنش، 
بيرانوند و عابدزاده نشان مي دهد آنها تا اين لحظه 
مشكلي با سفر به تهران ندارند و باشگاه هاي شان 
مخالفتي با حضورشان در تيم ملي نداشته اند اما 
وضعيت ساير لژيونرها مشخص نيست. درصورت 
مخالفت ساير باشگاه هاي اروپايي، اسكوچيچ 
براي رويارويي با حريفان ابتدايي گروه، بايد از 
خير برخي لژيونرهــاي اروپايي اش بگذرد و با 

بازيكنان داخلي تيم را ببندد.

  داستان قرنطينه
اين تنها مختص به تيم ملي ما نيست. به طور 
مثال ديروز خبر رسيد كه باشگاه ليورپول هم 
با رفتن محمد صالح به مقصد تيم ملي براي 
فيفادي هاي 11 و 14شهريور مخالفت كرده 
است. صالح قرار بود با مصر مقابل تيم هاي 
آنگوال و گابن بازي كند. مصر ميزبان آنگوال و 
مهمان گابن خواهد بود اما از آنجايي كه گابن 
برخالف مصر در ليســت قرمز بريتانيا قرار 
نگرفته صالح براي يك بازي صالح نيســت 
كه انگليس را ترك كند. او در بازگشت طبق 
قوانين بايد 2 هفته در قرنطينه بماند و اين 
چيزي نيست كه باشگاه ليورپول و خيلي از 

باشگاه هاي اروپايي ديگر به آن تن بدهند.

ايران 8روز ديگر با ســوريه بــازي دارد. ما 
برخالف انگليسي ها از اين مسائل دست وپاگير 
قرنطينه را نداريم وگرنه بازيكنان بايد ســه 
چهار روز قبل به ايران مي آمدند و بين 10 تا 
14روز قرنطينه مي شدند. بازهم بايد تأكيد 
داشت كه اين مســئله فقط مخصوص ايران 
نيست؛ گفته مي شود آرژانتين و برزيل و بقيه 
كشورهاي بزرگ فوتبالي هم به همين مصيبت 
دچار شده اند و بازيكناني مثل مسي، نيمار، 
آليسون، كاسميرو و... حق حضور در اردو هاي 

تيم ملي كشورشان را در 
فيفادي پيش رو ندارند و 

سوپركالسيكو بين برزيل و آرژانتين بدون 
اين ستاره ها برگزار مي شود.

كره جنوبي با تماشاگر
سوریه بدون سرمربي و لژیونرها

 ميزباني ايران در بازي هاي انتخابي جام جهاني قطعي شد، اما اين احتمال وجود دارد 
كه تيم ملي مجبور شود بازي با سوريه را بدون لژيونرها و سرمربي برگزار كند

    2024در المپیك هستم 
 2028روي سكو

مهال محروقي بعد از ششمي در پرتاب دیسك مسابقات قهرماني 
16جوانان جهان، دنبال اسپانسر است تا براي المپيك برنامه ریزي كند
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نكته بازي

آماربازي

فرهاد سرمربي استقالل است؟

ركورد سريع ترين استعفاهاي تاريخ

بعدا كلي پولش را مي دهيد

گاهــي اظهارنظرهايي كــه فرهاد 
مجيدي انجام مي دهد، طوري است 
كه آدم شــك مي كند او سرمربي 
استقالل باشد! واقعا چطور ممكن 
اســت مجيدي حوالي ظهر رســما 
اعالم كند جدايي مهــدي قائدي از اين 
تيم منتفي شده اســت، بعد خود اين بازيكن بعدازظهر پست 
خداحافظي منتشر كند و ساعتي بعد باشگاه االهلي امارات رسما 
از عقد قرارداد با مهدي خبر بدهد؟ يعني همه اين اتفاقات ظرف 
فقط چند ســاعت رخ داده؟ مســلما اينطور نيست. حتما روند 
جدايي قائدي خيلي زودتر از اين حرف ها طي شده و جنبه نهايي 
پيدا كرده، اما گويا صالح ندانسته اند فرهاد مجيدي از اين ماجرا 
باخبر شود. در نتيجه سرمربي اســتقالل چيزي را در رسانه ها 
مي گويد كه تنها چند ساعت بعد نقض مي شــود. بدون ترديد 

چنين اتفاقي در شان سرمربي يك تيم بزرگ نيست.

در شرايطي كه خبر آمده بود جواد 
زرينچه سرپرست استقالل شده 
اســت و حتي تصوير او در كنار 
مددي هم منتشر شد، او به فاصله 
چند ساعت انصرافش را اعالم كرد 
و مدعي شــد نمي تواند به استقالل 
كمك كند. مشخص نيست در اين چند ساعت چه اتفاقاتي 
رخ داده كه زرينچه به چنين نتيجه اي رســيده است. البته 
اين داستان در استقالل تازگي ندارد و اين تيم را بايد باشگاه 
استعفاهاي سريع دانست. به عنوان مثال پيروز قرباني تا كنون 
در 2 مقطع براي دستياري دعوت شده، هر دو بار هم در ابتدا 
پذيرفته، اما به فاصله چند روز و حتي پيش از حضور در يك 
جلسه تمريني، استعفا داده است. اين اواخر علي فتح اهلل زاده 
هم به عنوان مديرعامل استقالل منصوب شد، اما فورا استعفا 

داد و كنار كشيد. 

سعيد حســين پور از معدود جوانان 
پرسپوليس بود كه در اين سال ها 
هر از گاهي فرصت بازي پيدا كرد. 
اتفاقا هر وقت هم كــه اين اتفاق 
رخ مي داد، معلوم بود كه او بازيكن 
بدي نيست و به عنوان هافبك دفاعي يا 
مياني قادر است به تيم كمك كند. با اين حال اين بازيكن به 
ماشين سازي قرض داده شد و نهايتا پيش از آغاز فصل جديد 
هم قراردادش را فسخ كرد. جالب اســت كه او گفته به خاطر 
مطالباتش فرصت فســخ يكطرفه قرارداد را پيدا كرده؛ حاال 
روشن نيســت طلب اين بازيكن جوان چقدر بوده كه باشگاه 
نتوانسته بپردازد. در هر صورت حسين پور بازيكن بااستعدادي 
به نظر مي رسيد كه نهايتا رفتني شد. با اين شرايط هيچ بعيد 
نيست باشگاه پرسپوليس چند سال ديگر ناچار شود با هزينه اي 

سنگين او را برگرداند.

متریكا

مهدي قائــدي كه به عنــوان جديدترين 

خروجــي باشــگاه اســتقالل راهــي 7/36
شباب االهلي امارات شده، فصل گذشته با 
نمره 7/36 در سايت متريكا بهترين بازيكن 
استقالل و تنها آبي پوش حاضر در تيم منتخب فصل بود. قائدي در فصل 
گذشته 2376دقيقه يعني بيشتر از هر بازيكن ديگري براي استقالل بازي 
كرد. او در اين دقايق 7گل زد، 6پاس گل داد، 3پنالتي براي تيمش گرفت 
و 2بــار به عنــوان برتريــن بازيكــن ميــدان انتخاب شــد. مهاجم 
شماره10استقالل با اين عملكرد به ميانگين نمره 7/36 در سايت متريكا 
رسيد تا پنجمين بازيكن برتر ليگ بيستم باشد و به عنوان يكي از 2 مهاجم 
برتر فصل در كنار سجاد شهباززاده در خط حمله تيم منتخب اين فصل 

قرار بگيرد.

مهدي قائدي در ليگ نوزدهم با 10گل و 

8پاس گل از اين لحاظ آمار بهتري نسبت به 7/04
ليگ بيستم به جا گذاشــته بود. اما در آن 
فصل از آناليزورهاي متريكا نمره كمتري 
گرفت و برخالف ليگ بيستم نتوانست در تركيب تيم منتخب فصل قرار 
بگيرد. اين در حالي بود كه او با 8پاس گل به عنوان بهترين پاسور ليگ هم 
برگزيده شد و تعداد گل هايش هم دورقمي بود اما از متريكا نمره 7/04 را 
دريافت كرد و در ميان مهاجمان ليگ به رتبه سوم رسيد. ليگ نوزدهم 
همان فصلي بود كه استقالل با استراماچوني آغاز كرد و اين مربي ايتاليايي 
نقش زيادي در اوج گيري مهدي قائدي داشت. زوج دياباته - قائدي در آن 

فصل مجموعا 25گل به ثمر رساندند.

 و اما آمار كامل مهدي قائدي در تمام دوران 

حضورش در استقالل؛ قائدي تيرماه96به 20
اســتقالل پيوســت و 4فصل در اين تيم 
حضور داشــت. او در اين 4فصل با مربيان 
مختلفي مثل منصوريان، شفر، استراماچوني، فكري و فرهاد مجيدي كار 
كرد كه از زمان استراماچوني به بعد به مهاجم فيكس آبي ها و ستاره اين 
تيم تبديل شد. باشوي كوچك در نخستين فصل استقاللي شدنش )ليگ 
هفدهم( هيچ گلي نزد اما در ليگ هجدهم 3گل زد و مجموعا در 15بازي 
داخلي و آسيايي به ميدان رفت. اين آمار در فصل بعد به 41بازي و 15گل 
در رقابت هاي مختلف رسيد. در فصل گذشته هم قائدي 40بازي انجام 
داد كه 7گل در ليگ و 3گل در ليگ قهرمانان آسيا به ثمر رساند. قائدي 
در تاريخ ليگ برتر مجموعا 81بازي انجام داد كه 20گل، 16پاس گل و 

كسب 7پنالتي حاصل كارش در اين مسابقات بود.

برنامه بازي ها

دوشنبه 22 شهریور

سه شنبه 23 شهریور

ليگ قهرمانان-یك هشتم

استقالل ایران - الهالل عربستان

21:30

استقالل تاجیكستان - پرسپولیس ایران

19:30
النصر عربستان - تراکتور ایران 

20:30

۱۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ 

۱۵ مهر ۱۴۰۰

2۰ مهر ۱۴۰۰

2۰ آبان ۱۴۰۰ 

2۵ آبان ۱۴۰۰ 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱2 بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردین ۱۴۰۱ 

۹ فروردین ۱۴۰۱

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

بهروز رسایلي| خاصيت فصل نقل وانتقاالت اين است كه هر لحظه در 
آن احتمال دارد يك اتفاق جديد رخ بدهد. بنابراين شايد پرسش هايي 
كه در اين مطلب مطرح مي شود، خيلي زود پاسخي پيدا كنند. با اين 
حال در شرايط فعلي با چند ســوژه پنهان در نقل وانتقاالت تابستاني 
فوتبال ايران مواجه هستيم كه مرور آنها مي تواند خالي از لطف نباشد.

    فوتبال شجاعي تمام شد؟
مسعود شجاعي بازيكني است كه اصوال ســخت تن به خداحافظي 
مي دهد و رابطه خوبي با بازنشســتگي ندارد. در حوزه ملي شرايط به 
همين ترتيب بود و او حتي بعد از اخراج عجيبش در بازي با عراق و با 

وجود اينكه ديگر جايي در فهرست سرمربيان تيم ملي نداشت، حاضر 
به خداحافظي رسمي نشد. هم اكنون شرايط براي اين بازيكن در عرصه 
باشگاهي هم به همين ترتيب است. اين بازيكن 37ساله فصل ناموفقي 
را در تراكتور پشت سر گذاشت و پيش از پايان ليگ بيستم به شكلي 
پرحاشيه جدا شد و رفت. شجاعي هنوز حرفي در مورد بازنشستگي 
نزده، اما در عين حال خبري هم از مذاكره او با باشــگاه هاي مختلف 

نيست. بايد ديد آيا اصال براي شجاعي مشتري پيدا مي شود يا نه.

    دژاگه در دوراهي ریال و دالر
اشكان دژاگه هم درست مثل مسعود شجاعي يك جدايي پرحاشيه را 
از تراكتور تجربه كرد، اما نكته اينجاست كه اشكان به مراتب روپاتر و 
مؤثرتر از مسعود بوده اســت. او براي تراكتور بد بازي نكرد و با درنظر 
گرفتن اين نكته كه 2 ســال هم جوان تر از شــجاعي است، طبيعتا 
مشتريان مهمي دارد. بين 2 نيم فصل ليگ بيستم خبرهاي زيادي در 
مورد قطعي شدن حضور اشكان در استقالل به گوش رسيد و در اين 

مدت هم بارها اخباري در مورد حضور او در جمع آبي پوشان منتشر 
شده اســت. با اين حال مســئله اصلي ظاهرا نوع قرارداد اين بازيكن 
است؛ اينكه دستمزدش دالري باشد يا ريالي. دژاگه حتي با تراكتور 
هم قرارداد دالري بسته بود، اما با توجه به نوسانات شديد قيمت ارز، 
استقالل به عقد چنين قراردادي عالقه ندارد. نهايتا بايد ديد دژاگه در 
فوتبال ايران مي ماند يا نه. قطعا آگاهي از مقصد او در ليگ برتر، بسيار 

جذاب خواهد بود.

    سرنوشت حقيقي چه مي شود؟
عليرضا حقيقي هم ازجمله بازيكنان سرشناسي است كه اين چند روز 
به كلي فراموش شده است. در فصلي كه گمانه زني هاي زيادي در مورد 
جابه جايي گلرها وجود دارد، رسانه ها تقريبا حقيقي را از ياد برده اند. 
البته كه دليل اين اتفاق نمايش هاي بســيار ضعيف عليرضا در فصل 
گذشته بوده است. دروازه بان پيشين تيم ملي ايران عملكرد ناموفقي در 
گل گهر سيرجان داشت و اغراق نيست اگر او را از عوامل ناكامي اين تيم 

در كسب سهميه آسيايي بدانيم. بنابراين طبيعي است كه بازار براي 
حقيقي سرد باشد. او سال ها در اروپا بازي كرد و عمدتا روي نيمكت 
نشســت. حضورش در ايران با عملكرد نسبتا خوب در نساجي همراه 
بود، اما گل گهر داستان ديگري داشــت و حاال بايد ديد مقصد بعدي 

عليرضا كجاست.

    این دو آقاي گل، مشتري دارند؟
در ليگ بيستم شاهد عملكرد غيرقابل دفاع2  مهاجم نامدار خارجي 
در فوتبال ايران بوديم. استنلي كي روش و شيخ دياباته كه هردو سابقه 
آقاي گلي در ليگ برتر را دارند، پارســال نمايش ضعيف و غيرمؤثري 
داشــتند. بنابراين باشــگاه هاي اين دو بازيكن با آنها قطع همكاري 
كرده اند. سپاهان رسما از استنلي تقدير و با او وداع كرد، در استقالل هم 
به نظر مي رسد قصه شيخ تمام شده باشد. با اين همه، اسم و سابقه اين 
دو بازيكن ممكن است براي ساير باشگاه ها جذاب باشد و منجر به ادامه 

حضور آنها در فوتبال ايران شود.

4سوژه پنهان تابستان
سرنوشت اين بازيكنان به كجا مي انجامد؟

شايعه عجيب؛ نكونام جانشين مجيدي!
روز دوشنبه شايعه عجيبي در صفحات مجازي پيچيد مبني 
بر اينكه اختالف مددي با مجيدي باعث شــده مديرعامل 
اســتقالل با جواد نكونام مذاكره كند. جالب اينجاست كه 
اســتقالل با خريد قطعي زبير نيك نفس و عارف آقاسي از 
فوالد و مذاكرات جدي با لوسيانو پريرا، اين ذهنيت را ايجاد 
كرد كه با خريد شــاگردان نكونام نيم نگاهي به اين مربي 

دارد. ديروز اما مددي با تكذيب اين شايعه گفت: »اين هم 
ساخته و پرداخته اذهان مريض است. باالخره منافع عده اي 
در استقالل به هم خورده كه هر روز يك حاشيه مي سازند. 
آنقدر اين شــايعه مضحك اســت كه نمي دانم دقيقا چه 
بگويم. اميدوارم فقط هواداران  ما حواسشان نسبت به اين 
دروغ پردازي ها جمع باشد و تحت تأثير قرار نگيرند.« مددي 

در حالي اين شايعه را تكذيب كرد كه اگر نكونام براي فصل 
جديد بدون تيم بماند، بدون شك نخستين آلترناتيو براي 
جانشيني مجيدي خواهد بود. مجيدي البته هم اكنون مورد 
حمايت هواداران قرار دارد ولي اگر در شــروع فصل نتيجه 
دلخواه هواداران را نگيرد، قطعا نكونام مي تواند يك گزينه 

جدي براي استقالل باشد.

خدا رحم كرد جام نمي گيريد
رسول بهروش|   استقالل 8 سال اســت قهرمان ليگ برتر 
نشده، اما اين حسرت بزرگ، چيزي از ناز و ادا و تورم دستمزد 
بازيكنان كم نكرده است. اگر يك ناظر بي خبر از دور شاهد 
اين همه كرشمه از سوي بازيكنان براي تمديد قرارداد باشد، 
البد با خودش فكر مي كند اين نفرات چندين جام قهرماني 
براي اســتقالل به ارمغان آورده اند و هر سال هم حداقل به 
نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا مي رســند. اي دريغ اما كه 
در اين بيابان برهوت، تنها گياه روييدنــي، غرور و توقعات 

آنچناني است.
در همين پنجره تابســتاني نقل وانتقاالت، شــمار زيادي از 
بازيكنان اســتقالل با تاكتيــك »خداحافظي هاي فيك« 
رقم قراردادشــان را افزايــش دادند. دروازه بان پرنوســان 
و غيرمطمئن تيم تنها چند ســاعت بعد از انتشــار پســت 

خداحافظي كنار مديرعامل باشــگاه ظاهر شد و قراردادش 
را تمديد كرد. مدافع ياغي و بي انضباط تيم هم بعد از شوي 
فسخ قرارداد، راضي به ادامه حضور در جمع آبي پوشان شد. 
از آن سو مهاجمي كه در كل سال 1400تنها يك گل به ثمر 
رسانده هم از اين نمايش منزجركننده غفلت نكرد و بعد از 
پست خداحافظي، مذاكره از موضع باالدست را در دستور كار 
قرار داد. برخي از اين دوستان با لفاظي و تهديد به جدايي، 
مثل آب خوردن رقم قراردادشان را باال مي برند و باز سال بعد 
و ناكامي بعد از راه مي رســد. كاالي ناياب هم در اين ميان، 

كمي احساس خجالت و تعهد است.
اين داستان در استقالل فقط به بازيكنان محدود نمي شود. 
سرمربي تيم هم با سوءاستفاده از محبوبيتش مخصوصا در 
فضاي مجــازي، هر كاري دلش مي خواهــد انجام مي دهد. 

جناب فرهاد مجيــدي فقط بــه اين بهانه كــه جز اخوي 
گرانقدرش حاضر به همكاري با هيچ بني بشر ديگري نيست، 
جواد زرينچه را سنگ روي يخ مي كند و باعث مي شود آدم به 
اين بزرگي فقط چند ساعت بعد از اعالم خبر سرپرستي اش 
در تيم، از قبول اين سمت استعفا بدهد. ديگر بگذريم از شاخ 
و شانه كشيدن هاي هميشگي مجيدي براي تمام مديراني 
كه با آنها كار كرده است. البد اگر فرهاد 3 تا قهرماني پشت 

سر هم بياورد، قانون منع تردد در پايتخت اعالم مي كند! 
كاش اعضاي پرناز و افاده تيم بزرگ استقالل فقط كمي درك 
مي كردند كه حاصل همه ســر و صداهاي شان در اين چند 
سال، تنها يك »هيچ« بزرگ بوده اســت. اول 2 تا قهرماني 
بياوريد، بعد براي تمديد قــراردادي كه جز »ضرر« چيزي 

براي باشگاه ندارد، سناريو بنويسيد و طاقچه باال بگذاريد.

چگونه مشتي بازيكن متوسط پرادعا، بالي جان استقالل شدند؟

همه چيز در کمتر از ۴8ســاعت برای رشــيد 
مظاهری تغيير کرد تا این دروازه بان در استقالل 
با موقعيتی متزلزل روبه رو شود. مظاهری 3روز 
پيش به دفتر باشگاه اســتقالل رفت و بعد از 
جلسه با فرهاد مجيدی و احمد مددی، با لحنی 
فاتحانه از ماندن در استقالل خبر داد. از طرفی 
عقد قرارداد با عليرضا رضایی دروازه بان جوان 
پيکان، باعث شد سيدحسين حسينی با انتشار 
پستی از استقالل خداحافظی کند. چند ساعت 
بعد اما حسينی به شکل عجيبی این پست را پاک 
کرد و درنهایت روز دوشنبه با استقالل قرارداد 
امضا کرد. این اتفاق حاال مظاهری را در موقعيتی 
خاص قرار داده اســت، او به همراه وکيلش روز 
گذشته راهی باشگاه استقالل شد ولی خروجی 

جلسه با مددی، برای رشيد ناخوشایند بود.

    مددی: بروید فسخ کنيد!
وکيل مظاهری روز گذشته بعد از خروج از باشگاه 
استقالل، در مورد جلسه با مدیرعامل باشگاه 
به خبرنگاران گفت: »آقای مددی خيلی رک و 
راست به ما گفتند بروید فسخ کنيد. به سالمت! 
ما آمدیم تا مشکالت را حل کنيم، به آقای مددی 
گفتيم رشيد مایل به ماندن و ادامه قرارداد است 
اما ایشان گفتند بروید فسخ کنيد.« او درباره 
اینکه با مجيدی صحبتی داشته اند یا خير، تاکيد 
کرد: »ظهر دوشنبه با ایشان صحبت کردیم و 
گفتند بروید با آقای مددی صحبت کنيد.« در 
این جلسه با اینکه ما با احترام و دوستانه صحبت 
کردیم، اما آقای مددی ما را تهدید کردند که تا 
3ماه دیگر فالن می کنيم. توقع این بی احترامی 
را نداشتم. عمال آقای مددی گفتند خوش آمدید 

و بروید فسخ تان را انجام دهيد.«

    چرا استقالل از رشيد عبور کرد؟
مظاهری فصل گذشــته در مجموع 2۷بازی در 
ليگ برتر، ليگ قهرمانــان و جام حذفی برای 

استقالل انجام داد و عملکرد بدی هم نداشت. 
خيلی ها معتقدند استقالل نباید مظاهری را از 
دست بدهد ولی برخی مسائل باعث شد مدیران 
اســتقالل تمایلی برای ادامه همکاری با این 
دروازه بان نداشته باشند. یکی از مسائل مهم، 
ایجاد برخی حاشيه ها در فصل گذشته بود که 
می توان به درگيری مظاهری با سعيد عزیزیان 
در زمان مربيگری محمود فکری اشــاره کرد. 
همين موضوع باعث شد باشــگاه مظاهری را 
جریمه کند. البته مظاهری بعد از حضور مجيدی، 
حاشيه خاصی در اســتقالل نداشت. مسئله 
مهم تر اما مبلغ قرارداد مظاهری است؛ بر اساس 
شنيده ها او فصل گذشته قرارداد ۱2ميلياردی با 
استقالل امضا کرد که این مبلغ در فصل جدید 
به باالی ۱۵ميليارد می رسيد و طبيعتا استقالل با 
این بحران مالی حاضر به حفظ مظاهری نيست. 
این در حالی است که ۴۰درصد از مبلغ قرارداد 
فصل گذشته مظاهری هم پرداخت نشده است.

    مظاهری می تواند فسخ کند؟
دروازه بان استقالل حاال 2 راه در پيش دارد؛ اول 
اینکه اقدام به فسخ قرارداد کند که البته گفته 
می شود این اقدام او احتماال با شکایت باشگاه 
استقالل هم روبه رو خواهد شد چراکه باشگاه 
عقيده دارد فســخ قرارداد اقدامی غيرقانونی 
اســت ولی مظاهری هم دالیل خودش را برای 
فسخ قرارداد دارد. راه دوم اما ماندن مظاهری 
در استقالل اســت. اگر او تصميم به ماندن در 
استقالل بگيرد باشگاه قطعا باید پول قرارداد 
این بازیکن در فصل آینده را هم پرداخت کند. 
رشيد و استقالل در این موقعيت حساس در یك 
زورآزمایی جالب قرار گرفته اند و باید دید این 
ماجرا به کجا ختم می شــود. از طرفی سپاهان 
هم کماکان در انتظار مظاهری است و جدایی از 
استقالل احتماال منجر به حضور مظاهری در تيم 

اصفهانی می شود. 

 زورآزمایی
رشید و استقالل
مدیرعامل استقالل، رشيد مظاهری و وکيل او را 
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علي نعمتي باالخره با پرســپوليس قرارداد رسمي بســت و سومين خريد 
قطعي اين تيم در نقل وانتقاالت تابســتاني لقب گرفت. نعمتي از نخستين 
روز نقل وانتقاالت براي دريافت رضايت نامه از باشــگاه پديده و پيوستن به 
پرسپوليس در تكاپو بود و 3بار هم در باشگاه پرســپوليس حضور يافت. او 
درنهايت روز گذشته با برگه معتبر فســخ قراردادش به باشگاه پرسپوليس 
رفت و با اين تيم قراردادي 3ســاله منعقد كرد. مدافع ســابق پديده بعد از 
عقد قرارداد با پرسپوليس به خبرنگاران گفت: »خدا را خيلي شاكرم كه اين 
اتفاق خوب افتاد. بعد از نيم فصل من درگير اين بودم كه اين اتفاق بيفتد.« او 
درباره اخباري كه پيرامون مبلغ رضايت نامه اش منتشر شده بود توضيح داد: 
»مبلغي گفته بودند اما مبلغش خيلي مهم نيست ولي من يك هزينه اي هم 
نقدي دادم و خانه ام را هم فروختم كه كارم انجام بشود و مبلغش هم نسبتا 
باالست.« نعمتي در نيم فصل گذشته قرار بود پرسپوليسي شود اما با مخالفت 

سيدمهدي رحمتي سرمربي پديده، اين انتقال در آن زمان انجام نشد.

   رتبه80در ليگ، رتبه5در پديده
علي نعمتي 4فصل با پديده در ليگ برتر بازي كرد و در همين تيم ســابقه 
شاگردي يحيي گل محمدي را دارد. او فصل گذشته در 27بازي پديده حضور 
داشت و 2281دقيقه براي اين تيم بازي كرد. اين بازيكن دوپسته در 12بازي 
مدافع مياني پديده بود و در 15بازي هم به عنوان مدافع چپ به ميدان رفت 
كه يك پاس گل حاصل كارش در اين پست بود. ميانگين يك پاس كليدي در 
هر 3بازي و يك اشتباه دفاعي در هر 5بازي، دقت پاس 79درصدي و موفقيت 
در 60درصد نبردها باعث شــد نعمتي از متريكا نمره6.94 را دريافت كند و 
پنجمين بازيكن برتر تيمش در طول فصل لقب بگيرد. او بعد از يزدان دوست 
دومين مدافع برتر تيم پديده در ليگ بيستم بود. نعمتي همچنين در ميان 

تمامي بازيكنان ليگ بيستم رتبه80را به دست آورد.

مفت بازي فقط كار شماست
رفتار حرفه اي سانتاكالرا جاي انتقاد ندارد

باشگاه پرسپوليس كه از حفظ شــهريار مغانلو نااميد شده بود،عصر 
دوشنبه  بيانيه صادر كرده و مدعي شد  سانتاكالرا پرتغال براي صدور 
رضايتنامه اين بازيكن، درخواســت 750هزار يورويي از سرخپوشان 

داشته است. طبيعتا پرســپوليس چنين پولي نداشت كه بدهد، اما 
رفتار باشگاه پرتغالي هرگز قابل مالمت نيست. آنها بازيكن گلزن 

ليگ ايران را شايد با يك چهارم اين قيمت جذب كردند، بعد كه 
ديدند فعال نيازي به او نداشت به پرسپوليس قرضش دادند 

و حاال هم كه باشگاه ايراني را براي ادامه همكاري مشتاق 
مي بينند، طبيعتا دنبال كسب درآمد باال از ناحيه چنين 

انتقالي هستند. فوتبال همين است. تيم ها براي ادامه 
حيات ناچار هســتند از چنين منابعي درآمدزايي 

كنند و رفتار ســانتاكالرا هم كامال دقيق و حرفه اي 
بوده است. درست نقطه مقابل چنين سياستي را در 
باشگاه هاي ايراني مي بينيم؛ جايي كه سهم پرسپوليس 
از انتقال شــجاع خليل زاده، بشار رسن، محمدحسين 

كنعاني زادگان، مهدي ترابــي، احمد نوراللهي و... به ليگ 
قطر »صفر« ريال بوده است! اينكه باشگاه هاي ما به مفت بازي 

عادت كرده اند بد است، نه رفتار پرتغالي ها كه از آب كره مي گيرند 
و بازيكن خودمان را4 برابر قيمت به خودمان مي فروشند. به جاي صدور 
بيانيه هاي پوپوليســتي، كمي از اين كارها ياد بگيريد. راستي سعيد 

حسين پور 22ساله را چند فروختيد؟

شماره 2، كاپيتان اول ليگ 22
اميد عاليشاه براي تصاحب بازوبند دورخيز كرد

محمد الكعبي، خبرنگار نزديك به باشگاه پاري سن ژرمن كه 
ماه ها قبل از پيوستن راموس و مسي به اين تيم خبر آن را 
توييت كرده بود، در توييتي جديد اعالم كرد كه رئال 
مادريد بــه زودي براي خريد امباپــه اقدام مي كند. 
كعبي نوشــت: »رئال مادريد آماده ارائه پيشــنهاد 
180 ميليون يورويي بــراي خريد امباپه اســت.« 
همين توييــت يك خطي از همه اخبار رســانه هاي 
اســپانيايي معتبرتر اســت. خبرنگارهاي اسپانيايي 
در هفته هــاي اخير آنقــدر از امباپــه و رونالدو اخبار 
ضد و نقيض منتشر كرده اند كه اعتبار خود را از دست 
داده اند. آنها با اســتفاده از همين توييت دوباره 
اخبارشان را به ســمت انتقال بازيكن فرانسوي 
به مادريد تغيير داده انــد. الچرينگيتو خبر داد 
كه ديروز امباپه با قيافه اي ناراحت بر سر تمرين 
حاضر شده است. آاس گزارشــي منتشر كرد و طي 
آن انتقــال امباپه را به ماندن يا رفتن كريســتيانو 
رونالدو ربط داد. به اين معنا كــه اگر رونالدو با 
توجه به زاويه اي كه با آلگري دارد تصميم به 
جدايي از يوونتوس بگيرد، ناصر الخليفي به 
آرزويش در تشكيل مثلث رونالدو- مسي- 
نيمار نزديك مي شود و به فروش امباپه 
راضي خواهد شد. اسپانيايي ها مدتي هم 
درباره عالمت هايي كــه رونالدو و مدير 

برنامه هايش براي بازگشت به رئال مي داد، نوشته بودند كه 
خود كريستيانو مجبور به واكنش شد و آنها را تكذيب كرد. 
در آخرين ســال قراردادش رونالــدو نمي خواهد مثل بازي 
هفته اولي ســري آ روي نيمكت يوونتوس بنشيند و احتماال 
با سرمربي تيم به مشكل بخورد. براي او بهتر است يك سال 
آخر را هم بماند و حقوق 31ميليــون يورويي اش را بگيرد و 
فصل آينده به صورت آزاد به هر تيمي كه خواست برود و در 
همان بدو ورود از تيم آينده اش پــاداش كالني بگيرد. اما در 
سن وسال او و در 37سالگي اين يك ريسك بزرگ است كه 
در تعداد كمي مسابقه به ميدان برود. او حتي براي رفتن به 
جايي بهتر حاضر است دستمزدش را كاهش دهد. اما اوضاع 
براي امباپه فرق دارد. او در اين سن  پايين مي تواند يك سال 
ديگر هم صبر كند و ســپس به رئال برود. او نمي خواهد زير 
سايه مسي باشــد همانطور كه به خاطر الگوي نوجواني اش 
-رونالدو- حاضر نشد به رئال برود و از موناكو به پاريس رفت. 
ناصر الخليفي، مالك قطري پي اس جي قبال با ربيو كه در سال 
آخر قراردادش حاضر به تمديد نشــد، رفتار سختگيرانه اي 
داشت و دستور داد بيش از يك نيم فصل كامل او را از تركيب 

حذف و به سكو منتقل كنند.
جوزف پدررول كه بارها براي آمدن امباپه ايموجي ســاعت 
شني گذاشته و نوشته »تيك تاك« و مورد تمسخر هواداران 
قرار گرفته، باز هم توييت مشــابهي زد امــا در اظهارنظري 
متفاوت گفت: »اگر عمليات تابستان امسال به پايان نرسد، 

آنقدر خوش بين نيســتم كه بگويم امباپه در ژانويه قرارداد 
امضا مي كند.« سايت گل از اسپانيايي ها هم ذوق زده تر عمل 
كرده و خبر زده كه امباپه نخستين بازي خود در رئال مادريد 
را 11سپتامبر در ســانتياگو برنابئو مقابل ســلتاويگو انجام 
خواهد داد! در همين حين لو پاريزين، چاپ فرانســه اعالم 
كرده كه هيچ مذاكره اي بين مادريد و پاريس بر سر مهاجم 
فرانســوي وجود ندارد و اخبار مربوط به مذاكره پي اس  جي 
با ريچارليســون، بازيكن برزيلي اورتون هم درست نيست. 
ماركا نوشته كه كيليان امباپه از تمديد قرارداد خود به مدت 
1+5سال با پاري سن ژرمن با دستمزد مشابه نيمار خودداري 

كرده است.
مصاحبه اي قديمي هــم در روزهاي اخير دست به دســت 
مي شــود كه در آن امباپه گفته بود ليگ فرانســه بهترين 
ليگ جهان نيست: »ليگ يك فرانســه بهترين ليگ جهان 
نيست. من هميشه احساس مسئوليت مي كردم به عنوان يك 
بازيكن الگو به رشد ليگ كمك كنم. جاه طلبي من پيروزي 
در همه  چيز اســت.« از بازنشــر اين مصاحبه نتيجه گرفته 
شده كه او دوست دارد ليگي را كه بهترين در جهان نيست، 
ترك كند. با اين حال، يك پيشــنهاد از انگليس هم دارد كه 
نام سفارش دهنده فاش نشــده ولي به نظر مي رسد ليورپول 
باشد. آرزوي او بازي در رئال بود اما در 10سالگي به پاريس 
رفت چون فكر مي كرد اگر در آن ســن رئالي شود، در 22 يا 

23سالگي هدف باالتري برايش وجود نخواهد داشت.

ساعت شني دوباره به كار افتاد 
رسانه ها براي انتقال امباپه از پاريس به مادريد ساعت كوك كرده اند

 سومين خريد پرسپوليس
پنجمين بازيكن پديده

نعمتي  
باالخره بست

خبر آخر

تيتر يك

مغانلو سپاهاني شد
در آخرين ساعات ديروز تكليف يكي از نقل و انتقاالت مهم فصل 
جديد فوتبال ايران مشخص شد و پس از انتقال محمد محبي 
به سانتاكالراي پرتغال، شهريار مغانلو رسما به سپاهان پيوست 
تا تيم اصفهاني در پيش فصل يك  دوئل بزرگ را از پرسپوليس 
برده باشد. در اطالعيه باشگاه پرتغالي آمده است: »سانتاكالرا 
با باشگاه ســپاهان براي تعويض دائمي شهريار مغانلو و محمد 
محبي به توافق رسيد. مغانلو به تيم ايراني مي پيوندد و محبي 
تا 2024 با ما قرارداد امضا كرده اســت. مغانلــو پس از به ثمر 
رساندن يك گل در 13مسابقه با پيراهن سانتاكالرا، قراردادش 
را با سانتاكالرا به پايان رساند. اين مهاجم در نيم فصل دوم سال 
گذشته به پرسپوليس منتقل شد و با زدن 8گل در 16مسابقه، 
به قهرماني ايران رسيد.« سپاهانی ها شب گذشته  همچنين با 

فرشاد احمدزاده هم قرارداد 3 ساله بستند.

ورود خارجي ها آزاد  
قانون منع جــذب بازيكــن و مربي خارجــي در فوتبال ايران 
تنها پس از يك فصل لغو شــد. براســاس اعالم فدراســيون با 
تصويب هيأت رئيسه سازمان ليگ فوتبال ايران و هيأت رئيسه 
فدراســيون فوتبال، دســتورالعمل جذب بازيكنان و مربيان 
خارجي به تأييد نهايي رسيد و اين دســتورالعمل به باشگاه ها 
جهت بهره برداري ابالغ شد. با اين اتفاق حاال استقالل نخستين 
باشــگاهي اســت كه از گابريله پين، مربي خارجي جديدش 
رونمايي مي كند. اين مربي ايتاليايي قرار است دستيار مجيدي 

در استقالل باشد.

 سوريه بدون سرمربي و لژيونرها 
كره جنوبي با تماشاگر

   كرونا در كادرفني
موضوع زماني جالب تر مي شود كه بدانيد هنوز 
لژيونر ها نيامده اند، كرونا به تيم ملي حمله كرده است. ديروز خبر 
رسيد كه اسكوچيچ و وحيد هاشــميان با وجود واكسينه شدن به 
كرونا مبتال شده اند و اردوي تيم ملي قرار است زيرنظر كريم باقري و 
دستياران خارجي مربي كروات استارت بخورد. خبري كه ابتدا ظهر 
ديروز روي خروجي خبرگزاري مهر قرار گرفت اما احتماال به خاطر 
برخي مصلحت انديشي ها حذف شــد. در اين حالت احتماال ايران 
بدون برخي بازيكنان شاغل در اروپا و بدون سرمربي و كمك مربي 
بايد به مصاف حريفان برود كه خوشحالي كسب ميزباني را از بين 

مي برد.

   تكليف چيست؟
اين اخبار 2 اتفاق را پيش روي تيم ملي قرار خواهد داد كه مجبور 
به انتخاب يكي از آنها خواهيم شد؛ مسئله اول شبيه به بمبي است 
كه در تركيب تيم ملي ايران منفجر مي شــود و مي تواند با غيبت 
حداقل 11لژيونر برنامه ريزي كادر فني را به هم بريزد و مسئله دوم 
نيز باعث تغيير شرايط ميزباني خواهد شد، چراكه منع سفر اين 
بازيكنان به كشورهاي حاضر در ليست قرمز است و اگر تيم ملي 
فوتبال ايران در كشوري سفيد ديدار كند، لژيونرهاي اروپايي 
نيز مشــكلي براي همراهي تيم ملي نخواهند داشت. البته 
مسئله دوم مي تواند ضربه بدي به فوتبال ايران بزند و كل 

ميزباني را از ايران بگيرد.

   در انتظار تماشاگر
جدا از داستان كرونا و آمدن لژيونر ها، حضور تماشاگران 
در بازي اول منتفي است اما عزيزي خادم آن را كامل رد 
نكرد و گفت: »درباره حضور تماشاگران، بازي اول را بعيد 
مي دانم، اما بعد از آن بايد به دوحه سفر كنيم و بازي سوم در امارات 
و بازي چهارم مقابل كره جنوبي است و احتماال بتوانيم كساني كه 

واكسن زده اند را با كارت ويژه اجازه ورود بدهيم.«

   تشكر عجيب از صداوسيما
عزيزي خادم در بخش ديگري از صحبت هايــش در تلويزيون از 
صداوسيما هم تشكر كرد كه خيلي موضوع عجيبي بود. چرا رئيس 
فدراسيون فوتبال كه چندين سال اســت حق اين رشته ورزشي 
در دستان صداوســيما گروگان گرفته شده و حق پخش پرداخت 
نمي شود، بايد از اين نهاد تشكر كند؟ چرا عزيزي خادم از اين فرصت 
در برنامه زنده اســتفاده نكرد تا حق پخش را بــه رخ نهاد ميزبان 
خود بكشــد؟ اصال يكي از داليل مهمي كه ميزباني به تيم ملي و 
باشگاه هاي ايراني نمي رسيد، جدا از كرونا اين بود كه صداوسيماي 
ايران در نهادهاي فوتبالي كلي بدهي باال آورده بود و كنفدراسيون 
فوتبال آسيا از دست آنها شــاكي بود كه چرا بدهي مربوط به حق 
پخش مســابقات را نمي دهند يا بدون اجازه و كپي رايت از تصاوير 
مربوط به مسابقات استفاده مي كنند. رئيس فدراسيون گفته: »از 
سازمان صداوسيما كه همكاري بســيار خوبي در اين زمينه با ما 
داشت تشكر مي كنم. ســتاد ويژه اي براي آماده سازي جام جهاني 
تشــكيل داده ايم كه به نمايندگي از سازمان صداوسيما هم؛ آقاي 
فروغي در اين ستاد حضور دارند. اميدواريم افراد ديگري از دولت 
نيز به ستاد اضافه شوند. فوتبال جلوه اتحاد ملي ماست. يار دوازدهم 
تأكيد رئيس سازمان صداوسيما بود و قرار شد سازمان و رسانه ها 
برنامه ريزي مبسوطي داشته باشــند. از رسانه هايي كه تيم ملي را 
مورد تكريم قرار مي دهند بايد تشكر كنم. همه بايد وظايف مان را 
براي خشــنودي مردم پيش ببريم.« با وجــود خوش بيني  رئيس 
فدراسيون فوتبال ايران، برخي شواهد نشــان مي دهد كه تجربه 
ميزباني پس از 2سال ممكن اســت به چالشي جدي براي فوتبال 
ايران تبديل شود. بعيد به نظر مي رسد فدراسيون سوريه به ميزباني 
ايران - با هــر كيفيتي - اعتراض كند، اما وقتــي حرف از ميزباني 
از كره جنوبي باشد، داســتان متفاوت خواهد بود. استانداردهاي 
كره جنوبي با اســتانداردهاي ســوريه و ايران تفاوت زيادي دارد. 
اين نگراني زماني جدي تر خواهد بود كه به ياد بياوريم فدراسيون 
فوتبال ايران در دوره همه گيري كوويد-19 هيچ مسابقه بين المللي 
را ميزباني نكرده اســت و احتماال تا اندازه زيادي با شــيوه رعايت 

پروتكل ها، بيرون و داخل ورزشگاه ناآشناست.

ادامه از 
صفحه 13

يكي از بازيكنان پرسپوليس كه قراردادش تمام شده بود و منعي براي 
جدايي از اين تيم نداشــت، اميد عاليشــاه بود. او در زمره مهره هاي 
آزاد تيم به شــمار مي آمد كه كادرفني تقاضا كرده بــود قراردادش 
تمديد شــود. نهايتا هم اين اتفــاق رخ داد و اميد با حضــور در دفتر 
باشــگاه، قراردادش را براي 2 فصل ديگر تمديد كــرد. به اين ترتيب 
اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، عاليشاه تا پايان ليگ بيست ودوم در جمع 
سرخپوشان باقي خواهد ماند. ليگ 22 اما مي تواند براي ستاره شماره 
2پرســپوليس، يك فصل خاص و خاطره انگيز باشد، چرا كه او در آن 
سال قادر خواهد بود پيشاپيش همه بازيكنان، بازوبند كاپيتاني تيمش 
را به دست ببندد. عاليشاه كه از ليگ سيزدهم به پرسپوليس پيوسته، 
آماده مي شــود نهمين و دهمين فصل حضورش در جمع قرمزها را 
پشت ســر بگذارد؛ هرچند او مدتي براي گذراندن خدمت سربازي 
راهي تراكتور شد. عاليشــاه در اين مدت پله پله باال آمد و اين اواخر 

تبديل به كاپيتان دوم قرمزها شد. او در اين سال ها پشت سد محكمي 
به نام جالل حسيني مانده اســت؛ بازيكني كه انتظار مي رود در ليگ 
بيست ويكم آخرين فصل حضورش در پرسپوليس را پشت سر بگذارد. 
اگر اين اتفاق رخ بدهد، عاليشــاه در ليگ بيســت و دوم كاپيتان اول 
قرمزها خواهد بود؛ آنچه احتماال انگيزه اي مضاعف براي تمديد قرارداد 

2 ساله اين بازيكن به شمار مي آمده است.
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بنازيربارانتخابينميرود؟

از همان لحظه اي كه پژمان درســتكار سرمربي تيم ملي 
كشتي آزاد شــد، حمالت به فدراســيون و اين سرمربي 
اســتارت خورد. در كارنامه  پژمان درستكار قهرماني هاي 
متعدد در ليگ كشتي و عنوان قهرماني با كشتي ناشنوايان 
ديده مي شــود. اما نداشتن ســابقه مربيگري در رده ملي 
و البته نداشــتن مدال جهاني و المپيك سبب شده موج 
حمالت به او سهمگين باشد. البته تديف سرمربي روسيه 
هم مدال جهاني و المپيك ندارد و واقعيت ماجرا اين است 
كه چون 13سال سرمربيگري در اختيار غالمرضا محمدي 
و رسول خادم بوده، شخصي براي سرمربيگري بزرگساالن 
تربيت نشده اســت. همين مسئله و نبود ســازوكار براي 
انتخاب سرمربي از مشكالتي است كه بايد برطرف شود. چه 
درستكار انتخاب درستي باشد چه نه، او در مسابقات جهاني 
نروژ سرمربي ايران است و بايد براي موفقيت تيم ملي به او 

فرصت داد تا عيار او در رده  ملي هم به دست بيايد.

مسابقات انتخابي تيم ملي كشــتي آزاد روز جمعه پنجم 
شهريورماه در خانه كشتي برگزار خواهد شد. اين رقابت ها 
در 3 وزن 76، 92 و 97كيلوگرم برگزار مي شــود. در وزن 
76 كيلوگرم يونس امامي در مقابل محمدصادق فيروزپور 
قرار مي گيرد، در 92كيلوگرم محمدجــواد ابراهيمي به 
مصاف كامران قاســمپور مــي رود و در وزن 97كيلوگرم 
مجتبي گليج در مقابل علي شعباني مبارزه خواهد كرد. با 
مشخص شدن تكليف اين 3وزن و 2نفري كه در المپيك 
مدال گرفته اند و از قبل انتخاب شــده هســتند، تكليف 
5وزن كشــتي آزاد براي حضور در جهاني نروژ مشخص 
خواهد شد. با فرايندي هم كه اعالم شده كشتي گيران 61 
و 79كيلوگرم از قبل انتخاب شــده هستند و فقط تكليف 
انتخاب اوزان 57، 65 و 70كيلوگــرم مي ماند كه بايد با 
انتخابي نفراتش مشخص شوند. ســردرگمي در انتخاب 
نفرات در كشتي آزاد بســيار كمتر از كشتي فرنگي است 
كه محمد بنا فقط در يك وزن مسابقه انتخابي برگزار كرد! 
همين مســئله عالوه بر اعتراض متعدد در رسانه ها سبب 
شد 3كشــتي گير، اردوي تيم ملي را به حالت قهر ترك 
كنند. به نظر تا وقتي كه قانون مشخصي براي انتخابي تيم 

ملي وجود نداشته باشد اين قهرها ادامه خواهد داشت.

زيريك خم

درستكارزيرتيغمنتقدان

 در مسابقات جوانان جهان ششم شدي. رسيدن به 
اين جايگاه براي دووميداني زنان ايران خيلي مهم اســت. اين 

نتيجه خودت را هم راضي كرد؟
مسابقه خوبي بود ولي من از خودم راضي نيستم. شرايط طوري بود 
كه مي توانستم مدال بياورم ولي متأسفانه مربي ام به خاطر مشكالت 

شخصي نتوانست به كنيا بيايد و نبود او تأثير منفي گذاشت.

 خودت چه توقعي از اين مسابقات داشتي؟
توقع داشــتم ركورد خودم و ركورد ملي را بزنم. اگر 3متر بيشــتر 
پرتاب مي كردم ركورد ملي را مي زدم و مدال مي گرفتم. شرايطش 
را داشتم ولي به خاطر كرونا شرايط مسابقه به هم ريخته بود. برنامه 
مسابقه مدام عوض مي شد. روز مسابقه گرم كردم و آماده بودم اما در 
اتاق انتظار گفتند به خاطر بارش شديد باران مسابقه لغو شده است. 

استرسي كه ورزشكار دارد، باعث مي شود بدنش تحليل برود.

 تفاوت مهال با 5نفر اول در چه بود؟ آنها فقط از نظر 
فني بهتر بودند يا امكانات شان هم با تو فرق مي كرد؟

امكانات كشورهاي ديگر از ما بيشتر اســت. كرونا هم لطمه زيادي 
به ورزش و به خصوص به ورزش ايران زد. از طرفي ما كشور اسالمي 
هســتيم و شــرايط خاصي داريم. من از نظر فني چيزي از بقيه كم 
نداشتم. ما يك سال بود كه براي مسابقات جهاني تمرين مي كرديم و 
فكر مي كرديم ركورد من به مدال نمي رسد اما شرايط مسابقه طوري 

بود كه مي شد مدال گرفت.

 چرا؟ كساني كه ركوردشان باالست، نيامده بودند؟
نه، همــه بودند. حتــي نفــر اول رنكينــگ جهاني هم بــود. در 
استارت ليست در بين 13نفر من نفر دوازدهم بودم. همه رقيب هاي 
من ركوردهاي باالي 50متر داشتند اما با پرتاب هاي 43، 44متري 
كنار رفتند و من توانستم به فينال برســم و ششم شوم. كال همه از 
نظر ركوردي خوب نبودند. تفاوت اصلي من با آنها در اسپانسر است. 
فدراسيون تا يك حدي مي تواند حمايت كند. بايد اسپانسر شخصي 

داشته باشم.

 امكانش هست كه بتواني اسپانسر بگيري؟
االن فضاي مجازي هست و فرصت ديده شدن زياد است. آنهايي كه 
مي توانند اسپانسر شوند بايد من را ببينند. من هم دنبال اين هستم 
كه اسپانسر شخصي داشته باشم. فدراسيون حمايت مي كند اما بايد 

اسپانسر باشد.

 اگر اسپانســر بگيري، چه چيزي را در اولويت قرار 
مي دهي؟ مربي خارجي مي گيري؟

نه، من اصال مربي خارجي نمي خواهم. از آقــاي حميد ابراهيم نژاد 
مربي ام خيلي راضي ام و مديون او هســتم. او هيچ چيزي از مربيان 
خارجي كم كه ندارد، بيشــتر هم دارد. نخســتين كاري كه انجام 
مي دهم برنامه ريزي براي المپيك اســت. چيزي نيست كه به دست 

نيايد. هر چيزي را مي شود براي نخستين بار به دست آورد. فقط بايد 
حمايت مالي باشد تا بتوانيم از شرايط تغذيه و مكمل با آرامش عبور 

كنيم و به هدفمان برسيم.

 ظاهرا نيازهايت خيلي كوچك هستند!
بله نيازهاي كوچكي هســتند اما چون زيادند باعث مي شود بزرگ 
ديده شوند. اگر ورزشكار آرامش داشته باشد، نتيجه بهتري مي گيرد؛ 
تغذيه اش درست باشد، براي هزينه رفت وآمد مشكلي نداشته باشد، 

پول توجيبي داشته باشد و... .

 كمي مســئله را بازتر كن. مثال تغذيه  شــما با يك 
ورزشكار حرفه اي چه فرقي مي كند؟

نمي دانم شرايط كشــورهاي ديگر چطور اســت اما مي دانم درصد 
پروتئيني كه آنها در روز دريافت مي كنند خيلي بيشتر از ماست. مثال 

يوسين بولت روزانه حدود 90ران مرغ مي خورد!

 واقعا 90 تا؟ شما چند ران مي خوري؟
من نمي شمارم و اين تعداد را هم نمي شــود خورد. من شايد روزي 

10تا هم نخورم.

 بعد از اينكه سهميه مسابقه جهاني را گرفتي، گفتي 
در زمين خاكي تمرين مي كني. در اين مدت شرايط تمريني و 

حمايت ها فرق كرد؟
شرايطم بد بود ولي االن خيلي بهتر شده. مثال من االن حقوق ماهانه 

دارم كه اگر ادامه پيدا كند، خيلي خوب مي شود.

 براي تمرين از مشهد به تهران آمدي؟
به همراه خانواده از نيشــابور به مشــهد آمديم و همين جا تمرين 

مي كنم.

 از زمين خاكي كه به پيست رفتي؟
شرايط تمريني ام بهتر اســت اما درباره مكان تمرين صحبت نكنيم 
بهتر است. فقط اين را بگويم كه مربي من مرد است و نمي شود در هر 

جايي با مربي مرد تمرين كرد.

 مهال در پرتاب ديسك مي خواهد به كجا برسد؟
امسال بهترين ركورد در بازي هاي المپيك 68متر بود. اگر شرايطم 
صد درصد خوب باشد مي توانم در بازي هاي المپيك2024شركت 
كنم و اگر باز هم همه  چيز صددرصد خوب باشد در 2028روي سكو 

مي روم.

   استعدادش را داري؟
من اگر اســتعدادش را در خــودم نمي ديدم، ادامه نمــي دادم. اگر 
روزي ديديد پرتاب ديسك را كنار گذاشــتم، بدانيد امكاناتي را كه 

مي خواستم به دست نياورده ام.

محسن محمود صفري 
خبرنگار

جدول 8297
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افقي:
 1- خوش آوازه- نويســنده- 

مجلس اعيان
2- خواب خيال انگيز- از آثار 

محمدعلي جمالزاده
3- رانــدن مزاحم- به زيارت 
رفته- پســنديدن در فضاي 

مجازي- محكم كردن
4- مو طاليي- بنا- نفاق

5- به دست آوردني- از اقوام 
آريايي

6- زيان ديده- داستان كوتاه- 
پيشرفته و مدرن

7- گلــي زيبــا- مشــهور- 
موجب شفا به لطف خدا

8- پيمودن- كاشــف الكل- 
پيشــي گرفتن- كنده كاري 

روي چوب
شــمال  در  اســتاني   -9
افغانســتان- خدمتگــزار- 
وسيله اي براي شنيدن صداي 

وسايل صوتي
10- چيره شــونده- نوعــي 
نارنگي- تابلويي زيبا از استاد 

فرشچيان
11- شيشــه آزمايشگاهي- 

نوعي بيمه اتومبيل
ضرورت داشــتن-   -12
پول تركمنســتان- نشــانه 

تيراندازي
13- گرداگرد دهان- بســت 

نشستن- همدم- آقاي آلماني
14- نوعي هنــر بافت پارچه 
كه در استان يزد رواج دارد- 

كهولت
15- درخت تسبيح- از آالت 

موسيقي- مجاور
  

عمودي:
باال رفتــن-  وســيله   -1

كالسمان
2- غذايي سرخ كردني- فتنه 

و آشوب- پايه و بنياد
3- جانشــين او- واســطه و 
ميانجي- تهي- تكرار حرف 

دوازدهم
4- كرشــمه- خنك كننده 

هواي ساختمان- امتداد
5- نســخه برداري از يــك 

نوشته- شگفت زده
6- معيار- اهل يزد- بهره

7- مرتعش- آهسته و آرام- 
سوره هفتاد وهشتم قرآن

8- برهنــه- وزيــدن بــاد- 
بزرگــوار- مهم تريــن عامل 
در پراكندگي و شــكل گيري 

روستاهاي ايران
9- نوعــي خط كــش- نام 
اصلي ميــرزا كوچك خان- 

پيشه وران
10- شيريني فروش- خواهش 

و تمنا- از آحاد زمان

11- اندازه متوســط در پوشاك- 
ابتدايي و آغازين

12- اســب اصيــل و تنــدرو- از 
باب هاي ثالثي مزيد- پس از آن

13- زندان مســعود سعد سلمان- 
بسيار مهربان- جمع وارث- حرف 

انتخاب
14- تــازه كار- از حواريون حضرت 

عيسي)ع(- منكر وجود خدا
15- به فكر فرو رفته- شــهري در 

استان قم

راكشاماهيارسپ
سنانبكلامرابگر

ناانتارماعكس
كاسمابايدهشت
نربابرنهااميش

خيرميوشنيمس
اسيلكبناجارام
لتلپشاريسارن
هياوكنادردنمس
شمرنروشميسو
تبرقنتاراممتخ

فافلدامهلحار
سفوجهرهروكات
يتابنتيرگامهنر
رنفسونيسنارگن 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4006
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

452789316
198326754
367541298
749132865
586974123
231658479
623897541
975413682
814265937

متوسط

       5 7
 1     6 9  
  4 5  2    
    7    2
  8 4  9 1   
7    2     
   1  3 4   
 5 6     8  
4 9        326198745

751462839
849735621
432981576
175346298
698257314
283619457
517824963

ساده

متوسط

683914257
512738694
974562318
149876532
238459176
765321849
827193465
356247981
491685723

سخت

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

ساده

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

 2024  در المپيك هستم
 و 2028  روي سكو

مهال محروقي بعد از ششمي در پرتاب ديسك مسابقات قهرماني جوانان جهان  
دنبال اسپانسر است تا براي المپيك برنامه ريزي كند

ليلی خرسند| مقام ششم شايد براي خيلي ها ارزش چنداني نداشته باشد اما اگر اين ششمي در مسابقات جهاني و در 
رشته دووميداني به دست بيايد و اگر كنار اين مقام، نام يك دختر 18ساله ايراني ثبت شده باشد، ارزش بااليي پيدا 
مي كند. مهال محروقي نخستين دختر ايراني است كه مسابقات قهرماني جهان را در رشته دووميداني تجربه مي كند. 
او در كنيا در پرتاب ديسك با ركورد 48متر و 75سانتي متر ششم شد. اين ركورد، اين مقام و آرزوهاي بزرگي كه مهال 
دارد، مي تواند دووميداني ايران را به روزهاي خوب آينده اميدوار كند. دووميداني براي مهال از يك روز باراني شروع 
شد، روزي كه در زنگ ورزش به جاي حياط در كالس نشستند و مچ همه همكالسي هايش را خواباند: »در تست هاي 
دووميداني رد شده بودم اما وقتي مچ همه را خواباندم دوباره از من تست گرفتند و اتفاقي وارد دووميداني شدم.« او 

حاال به روزهاي بهتر فكر مي كند؛ به سكوي المپيك.
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قاضيشارعوشيخحسنجوريبهسينماميروند
تبدیل سریال »سربداران« به فيلم سينمایي

در ميان خبرهاي تلخ و تأسف آور كشتار بي رحمانه كرونا كه به درستي 
همه توجه ها را به خود معطوف كرده، گاهي خبرهایي منتشر مي شود 
كه از فرط حيرت انگيز بودن در همين اوضــاع و احوال هم نمي توان 
بي اعتنا از كنارشان گذشت. چند روز پيش، محمدرضا ورزي، كارگردان 
ســریال هایي همچون »ســال هاي مشــروطه«)1388(، »معماي 
شاه«)1395(، »ایراندخت«)1396( و... اعالم كرد نسخه اي سينمایي 
از ســریال »ســربداران« را كه در دهه60 از تلویزیون پخش مي شد، 
با مونتاژي جدید به مدت 92دقيقه آماده كرده اســت. صحبت هاي 
كوتاه ورزي دربــاره این خبر جاي تامل بســيار دارد. در این گزارش 
به صحبت هاي ورزي و واكنش محمدعلي نجفي، كارگردان ســریال 
سربداران پرداخته ایم و آیا اینكه اساس چنين كاري حاصلي هم دارد؟ 

يكتدوينخودجوش
محمدرضا ورزي كه عمده شهرتش به واسطه سریال هاي تاریخي كه 
ساخته، چندي پيش از تهيه نسخه  سينمایي سریال »سربداران« خبر 
داد و گفت: »به درخواست خودم سریال قدیمي و موفق »سربداران« 
ساخته استاد محمدعلي نجفي را مونتاژ سينمایي كرده ام. به شبكه یك 
سيما درخواست دادم كه اجازه دهند من سریال »سربداران« را با نگاه 
نسل خودم و با اجازه سازنده اش استاد نجفي یك مونتاژ سينمایي بزنم. 
این كار را انجام دادم و حدود 92دقيقه شد. كار جذابي از آب درآمد. 

مدیر محترم شبكه یك پس از تماشا ابراز رضایت كردند. «

مراعاتاحساساتيكفردعالقهمند
سربداران سریالي 21قسمتي بود كه هر قسمت آن حدود یك ساعت 
زمان داشت و از ميان شخصيت هاي پرتعدادش حداقل 10شخصيت 
اصلي داشت كه در روند داستان اثرگذار بودند. تبدیل چنين سریالي 
به فيلمي 92دقيقه اي، بدون اینكه روایت سســت و داستان بي فراز و 
فرود شود، كاري است كه شدني به نظر نمي رسد. محمدعلي نجفي، 
كارگردان سریال »سربداران« اعالم كرده در مقطعي محمدرضا ورزي 
عالقه اش را به انجام این كار با او در ميان گذاشته و یك بار دیگر هم به 
او اعالم كرده كه در حال انجام این كار است. با این حال نجفي، به گفته 
خودش، نسخه 92دقيقه اي این سریال را ندیده و تمایلي هم به دیدن 
آن ندارد. او در این باره به ایسنا گفته، آقاي ورزي فردي زحمتكش و 
عالقه مند است كه خيلي به »سربداران« وابسته بود و به من گفت هرچه 
یاد گرفته از این ســریال بوده است. من هم نخواستم مانع احساس او 
شوم، اما خودم احساس خاصي نسبت به این كار ندارم. نجفي از تماس 
نگرفتن تلویزیون با او به عنوان كارگردان و خالق این سریال گله كرده 
و گفته، توقع این است كه صداوسيما با من تماس مي گرفت و مي گفت 

كه شما مالك معنوي این اثر هستيد و حقوق معنوي دارید، مثل همه 
جاي دنيا كه وقتي فيلمي ساخته شده و بعد از سال ها تصميم گرفته 
مي شود آن را نمایش دهند، آن مالك حقي دارد، ولي وقتي اینجا این 
چيزها برایشان مطرح نيست. این نخستين بار نيست كه كارگرداناني كه 
با تلویزیون همكاري كرده اند از رعایت نشدن حقوق شان گله مي كنند. 
چندي پيش هم محمدحسين لطيفي، كارگردان سریال »دودكش« 
در یادداشتي اعتراض خود را از ساخت »دودكش2« بدون كسب اجازه 
از وي به عنوان صاحب اثر اعالم كرد. در این موارد معموال گفته مي شود 
چون تهيه كننده كار تلویزیون بوده، كارگردان حقي در تصميم گيري 
راجع به اتفاقاتي كه براي سریال مي افتد، ندارد، اما آیا مي توان حقوق 
معنوي كارگرداني را كه خوب و بد اثري به او نســبت داده مي شود، 

نادیده گرفت؟ 

تكرارتجربهايناموفق
اولين بار نيست كه از دل سریالي ایراني نسخه اي به اصطالح سينمایي 
درمي آید. 3سال پس از درگذشت علي حاتمي، محمدمهدي دادگو 
)تهيه كننده سينما( با كمك واروژ كریم مسيحي، كارگردان اثر درجه  
یكي مثل »پرده آخــر«)1369( و دســتيار كارگرداناني چون بهرام 
بيضایي و بهمن فرمان آرا كه تدوینگري متبحر است، 2نسخه سينمایي 
به نام هاي »كميته مجازات«)1377( و »طهران روزگار نو«)1378( 
را از ســریال »هزاردســتان« تدوین كرد كه راهي ســينما شدند. با 
اینكه كریم مســيحي در تدوین این دو فيلم كوشيده بود به خوانش 
حاتمي از تاریخ و نگاه او به درام وفادار بماند، خانواده مرحوم حاتمي 
از این كار رضایت نداشتند. حتي در ســال1386كه خبر آمد دادگو 
قصد سرهم كردن 2فيلم ســينمایي از مجموعه تلویزیوني »سلطان 
صاحبقران«)1354( به نام هاي »اميركبير« و »ميرزا رضا كرماني« را 
دارد، باز زري خوشكام، همسر علی حاتمي نارضایتي خود را از این كار 

اعالم كرد و این كار به سرانجام نرسيد.
»تفنگ هاي ســحرگاه«)1367( كه فيلمي درآمده از دل ســریال 
»كوچك جنگلي«)1366( ساخته بهروز افخمي بود با نظر خود افخمي 
تدوین شــد. طبيعتا حضور افخمي در تدوین مجدد این سریال براي 
تهيه نسخه اي ســينمایي از بروز اعتراض و ناراحتي جلوگيري كرد؛ 
هرچند باید دید آیا بازیگران و عوامل پشت دوربين سریال »كوچك 
جنگلي« از انجام این كار رضایت داشتند و از عواید نمایش این فيلم در 
سينما منتفع شدند یا خير. به هر حال، كساني كه در یك سریال بازي 
مي كنند، صرفا براي حضور در آن سریال قرارداد مي بندند و چه بسا اگر 
بدانند قرار است از آن سریال نسخه اي سينمایي تهيه شود، خواهان 
تجدیدنظر در قراردادشان باشــند. در هيچ یك از این تجربيات، فيلم 
سينمایي مونتاژشده از یك سریال نتوانســته به اندازه سریال اصلي 
خاطره انگيز و جذاب از كار درآید. بر همين اساس مشخص نيست چرا 

تلویزیون تن به تكرار این تجربه ناموفق داده است.

خبرها

رعدوبرقبهجانسريالافخمي
سازندگان سریال »رعد و برق« عنوان كردند كه این سریال 

مهر ماه به آنتن شبكه 5 مي رسد

»رعد و برق« عنوان سریال آخر بهروز افخمي است كه رمضان امسال 
پس از پخش یك قســمت، در نهایت به دليل نرســيدن به پخش با 
تصميم مدیران تلویزیون از آنتن كنار گذاشته شد. حاال داوود هاشمي، 
تهيه كننده این سریال، توضيح داده كه گروه هنوز در مرحله پس توليد 
هستند و پالن هاي باقيمانده را تصویربرداري مي كنند. وي به ایسنا 
توضيح داده كه خودمان هم فكر نمي كردیم حجم جلوه هاي ویژه مان 
آن قدر زیاد باشــد. باید ببينيم بعد از محرم چــه اتفاقي مي افتد. ما 
داریم تالش مي كنيم اما زمان پخش را باید خود مجموعه صداوسيما 
مشخص كند. حاال كه وقت داریم، تالش مي كنيم تا كار را با كيفيت 
كامل كنيم؛ روي افكت و صداگذاري با حساســيت كار مي كنيم تا 

ان شاءاهلل سریال باكيفيتي پخش كنيم.
این تهيه كننده خبر داده: تا پایان شــهریور قسمت هاي سریال رعد 
و برق را تحویل دهيم و كار آماده پخش مي شود. اگر تلویزیون زمان 

پخش را مهر ماه درنظر بگيرد، كار مي تواند تا آن موقع آماده شود.
تهيه كننده رعد و برق درباره دیگر دالیل تأخير در تكميل تصویربرداري 
این سریال افزود: عده اي از بازیگران كه باید پالن هاي باقيمانده را بازي 
كنند در جاي دیگري درگيرند كه باید وقتشــان را هماهنگ كنيم. 
پروسه پيچيده اي است. براي فيلمبرداري پالن هاي باقيمانده خيلي 
تالش كردیم كه به ســدها برویم اما هر كاري كردیم نشد، وضعيت 
خوزستان قرمز بود و در سد اجازه فيلمبرداري نمي دادند.رعد و برق 
پنجمين سریال تلویزیوني اســت كه بهروز افخمي آن را كارگرداني 
مي كند و روایتي از مناطقي است كه نوروز سال 98 درگير سيل شدند.

سينماهابدوناكرانفيلمجديدبازهستند

بعد از تعطيلي هاي هفته گذشته كه با روزهاي عزاداري دهه اول 
محرم نيز همراه بود، سينماهاي سراسر كشور براي چند روز تعطيل 
شدند و از روز یكشنبه، 31مرداد فعاليت خود را از سرگرفتند كه 
البته هنوز برخي ســينماها مثل مگامال نزدیك به 6 ماه است كه 
بســته هســتند و برخي هم قصد دارند در روزهاي آینده اقدام به 

بازگشایي كنند.
به گزارش همشهري، با وجود اینكه سينماها به عنوان یكي از 7  شغلي 
اعالم شــده  اند كه در این روزها مجاز به فعاليت نيســتند اما برخي 
سينماها فعال دایر هســتند چرا كه تصميم گيري در این باره را وقتي 

مخاطب زیادي به سينما نمي رود، كارشناسي و اصولي نمي دانند.
 بعد از انتشار اطالعيه اتاق اصناف ایران در عصر روز شنبه 30مرداد، 
قرار بود روز یكشنبه 31مرداد در شــوراي صنفي نمایش درباره 
فعاليت سينماها تصميم گيري شود كه این موضوع با عدم تشكيل 
جلسه، به روز دوشنبه موكول شد اما بازهم جلسه اي از سوي شورا 
تشكيل نشد. هم اكنون فيلم هاي »دیناميت«، »مدیترانه«، »سياه 
باز« و »قصه عشق پدرم« به عنوان فيلم هایي كه در یك ماه گذشته 
اكران خود را شروع كرده اند روي پرده هســتند. فيلم هاي اكران 
نوروزي یعني »خورشيد«، »هفته اي یك بار آدم باش«، »تك خال«، 

»خون شد« و »الله« نيز همچنان در حال اكران هستند.

با توجه به نامه نگاري ها و وعده هاي داده شده، واكسيناسيون هنرمندان انجام مي شود؟

آژير خطري كه به صدا درآمده
مشخص شدن واكسيناسيون هنرمندان ساكن در شهرها و شهرستان ها

   آغاز واكسيناسيون عوامل سريال هاي صداوسيما
علياكبرتحويليانكهتهيهكنندگيسريال»ازسرنوشت«راعهدهداراست،اعالمكرد؛»صداوسيماتوانستهواكسيناسيون
عواملسازندهســريالهاراآغازكند«وهمچنينخبردادكهتصويربرداريسريالشهمازسرگرفتهشدهاست.بهگزارش
همشــهري،علياكبرتحويليان،تهيهكنندهاينفيلمافزود:باهماهنگيهايصورتگرفتهباوزارتبهداشت،صداوسيما
توانستواكسيناسيونعواملسازندهسريالهاراآغازكند.دراينراستاعواملسازندهسريال»ازسرنوشت«همدرحال
انجامواكسيناسيونهستندكهبهاميدخداآسيبكمتري)بارعايتپروتكلهايبهداشتي(متوجهعواملسازندهشود.اين
سريالباتوجهبهدرگيرشدنبرخيعواملسريال»ازسرنوشت«بهويروسكرونا،كارمتوقفشدهبودكهازروزيكشنبه،

۳۱مردادماهدرلوكيشنيدرتهرانتصويربرداريسريالازسرگرفتهشد.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

 خرداد امســال بود كه واكسيناســيون هنرمندان 
پيشكسوت آغاز شد؛ یك شروع خوب و اميدواركننده. گزارش

قرار بود در ادامه هنرمنــدان در صنوف مختلف نيز 
آماده زدن واكسن شوند اما این موضوع فراموش شد و دیگر از ادامه 
تزریق واكسن خبري نبود. در دو سال اخير بسياري از هنرمندان 
درگير كرونا شدند و حتي حالشان وخيم شد و متأسفانه برخي از 
هنرمندان را هم به خاطر این ویروس از دست دادیم. پيك هاي كرونا 
درصد ابتالی همه مردم به ویروس را بيشتر و بيشتر كرده و حاال به 
پيك پنجم رسيده ایم. موجي كه طوالني تر از دیگر موج هاي كرونا 
بوده و مرگ ومير هاي هر روزه به گونه اي تقویم مرگ در ایران را رقم 
زده است. اما بسياري از افراد ازجمله هنرمندان ناگزیر به كاركردن 
هستند. گروه هاي نمایشي و سينمایي و گروه هاي تلویزیوني؛ افرادي 
كه به صحبت هاي وزیر بهداشت اعتماد داشته و پروژه هاي كاري 
خود را كليد زدند اما روزها مي گذرد و خبري از واكيسناسيون نيست. 

نامهايكهدريافتشد
روز اول شهریور سعيد نمكي، وزیر بهداشت، در نامه اي خطاب به 
عليرضا رئيسي، معاون بهداشت و سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا، 
بر توجه به واكسيناسيون هنرمندان با همكاري صندوق حمایت از 
هنرمندان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تأكيد كرد. در بخشي از 
این نامه آمده است: »ضروري است در اسرع وقت با هماهنگي جناب 
آقاي سيدزاده، مدیرعامل محترم صندوق حمایت از هنرمندان كه 
فهرست تمامی عزیزان را در اختيار دارند و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي با تقسيم هنرمندان عزیز ثبت نام شده در سراسر كشور بين 
دانشگاه هاي علوم پزشكي، عمليات ایمن سازي این عزیزان عليه 

كووید-19 را از همين امروز آغاز كنيد«.

ابالغبهشهرهايديگربرايواكسيناسيونهنرمندان
سيدحسين سيدزاده، مدیرعامل صندوق اعتباري هنر  بعد از انتشار 

نامه وزیر بهداشــت می گوید: »طي پيگيري هاي صورت گرفته در 
چندماه گذشته، اصحاب فرهنگ و هنر در اولویت دریافت واكسن 
كرونا قرار گرفتند«. وي در رابطه با اعالم اسامي اعضاي صندوق به 
وزارت بهداشــت توضيح  می دهد: »با اعالم اسامي تمامی اعضاي 
صندوق، نسبت به واكسيناســيون آنها اقدام مي شود، همچنين 
طبق هماهنگي انجام شده، امكان واكسيناسيون هنرمندان با ارائه 
هنركارت نيز فراهم شده است«. این مدیر از ابالغ نامه وزیر به همه 
شهرها خبر مي دهد.  سيدزاده درباره هنرمندان در شهرهاي مختلف 
و واكسيناسيون هنرمندان به همشهري می گوید: »با پيگيري هایي 
كه انجام دادیم، باالخره توانستيم نامه اي از وزیر بهداشت دریافت 
كنيم و پيرو این نامه فهرست تمام هنرمنداني كه در صندوق هنر 
عضویت داشــتند را به كل شهرســتان ها ابالغ كردیم. هنرمندان 
ساكن در شــهرهاي مختلف مي توانند با داشتن كارت شناسایي 
براي واكسيناســيون اقدام كنند«. وي درباره هنرمندان ساكن در 
تهران نيز مي گوید: »منتظر نامه معاونت درمان هستيم تا تكليف 
مشخص شود كه در تهران نيازمند ثبت نام در سامانه هستيم یا اینكه 
هنرمندان مي توانند با داشتن كارت هنر و كارت شناسایي واكسن 

خود را بزنند«.

سنهاييكهبهدريافتواكسننميرسد
البته این نكته هم وجود دارد كه رسانه ملي مدتي است كه شرایط 
را براي دریافت واكســن افراد تحت پوشــش خود را چه در خود 
سازمان و چه كساني كه در پروژه هاي وابسته به این سازمان فعاليت 
مي كنند، فراهم كرده است، تعداد معدودي از اعضاي خانه سينما 
به واسطه حضور در ســریال هاي تلویزیوني واكسن كرونا دریافت 
كرده اند. با همه اینها، بسياري از هنرمندان كه در صنوف مختلف 
فعاليت دارند به خاطر نرسيدن سن براي دریافت واكسن و حضور در 
پروژه هاي مختلف به ویروس كرونا مبتال مي شوند و متأسفانه برخي 
از هنرمندان هم فوت مي كنند.  در ميان صنوف، بيشتر از 50درصد 
افراد به سن دریافت واكسن نرســيده اند و با توجه به اینكه تزریق 
واكسن براي هر فرد در همه رده هاي شغلي واجب است،  هنرمندان 

هم باید تا دیر نشده واكسن خود را دریافت كنند.

ياوريگانه
روزنامه نگار

تعویــق چندیــن و 
چند  باره اكران فيلم 
»زماني براي مردن«، زمان آخرین دیدار تماشاگران 
با »دنيل كریگ« در نقش »جيمز باند« را بار دیگر در 
هاله اي از ابهام قرار داده است. براساس آخرین اخبار، 
تاریخ اكران این فيلم به دليل تداوم شيوع كرونا حداقل 

تا اواخر سپتامبر سال جاري به تعویق افتاده است.
سال هاست او را با جا خالي دادن در برابر گلوله ها و گذر 
و مبارزه با تعداد زیادي از چالش  ها و موانع و تبهكاران 
دنياي سياست و اقتصاد، به عنوان یكي از محبوب ترین 
مأموران 007 مي شناسند. اما با توجه به اینكه او اعالم 
كرده دیگر در فيلم هاي بعدي جيمز باند حضور نخواهد 
یافت و »زماني براي مردن نيست« آخرین نقش آفریني 
وي در این ســري فيلم ها خواهد بود، به نظر مي رسد 
دیگر شانســي براي دیدن وي در نقش جيمز باند بر 
پرده عریض سينما وجود نخواهد داشت. دنيل كریگ 
آخرین بازیگر سري فيلم هاي جيمز باند و نخستين 
مأمور 007 با چهره و ظاهري كامال متفاوت با ســایر 
بازیگراني بود كه تا كنون ایفاگر نقش باند در ســينما 
بوده اند. دنيل كریگ پيش و بعد از اتمام فيلمبرداري 
»زماني براي مردن نيست«)بيست و پنجمين( و آخرین 
سري فيلم هاي باند بارها اعالم كرده بود كه دیگر در 
نقش این جاسوس افســانه اي بریتانيایي خلق شده 
توســط »ایان فلمينگ« بازي نخواهــد كرد؛ اگرچه 
منتقدان، كریگ را بهترین جيمز باند تاریخ ســينما 
نمي دانند و بسياري متفق القولند كه  »شان كانري« 
بهترین جيمز باند تاریخ است، اما دنيل كریگ به هر 
روي آخرین، معاصر تریــن و متفاوت ترین جيمز باند 
تاریخ است كه اخبار مرتبط با وي در طول سال هاي 
اخير و به ویژه در روند ســاخت »زمانــي براي مردن 
نيست« همواره جنجال زیادي بر پا كرده است. اعالم 
خبر كناره گيــري دنيل كریگ از ادامــه ایفاي نقش 

مأمور »ام آي 6« در سري فيلم هایي كه در آینده قرار 
است از جيمز باند ساخته شود، چالش هاي زیادي را 
پيش روي تهيه كنندگان و سازندگان فيلم   هاي جيمز 
باند قرار داده اســت. البته این نخستين باري نبود كه 
دنيل كریگ خبر  خداحافظي از سري فيلم هاي جيمز 
باند را علني كرده بود. در سال 2015 و مدت كوتاهي 
پس از انتشار فيلم »اسپكتر« از سري فيلم هاي جيمز 
باند، او به یك خبرنگار گفته بود: من حاضرم رگ هاي 
خودم را بزنم اما دیگــر در هيچ فيلم دیگري از جيمز 
باند حضور پيدا نكنم. ما به پایان راه رسيده ایم، اگر من 
در فيلم دیگري از جيمز باند بازي كنم، تنها به خاطر 
پول خواهد بود. با این حال، در سال 2017 اعالم كرد 
كه دوباره در فيلم هاي جيمز بانــد بازي خواهد كرد. 
نتيجه آن شد كه وي ســرانجام در فيلم »زماني براي 
مردن نيست« بازي كرد و به رغم مصدوميت تا پایان 
مرحله ساخت بيست و پنجمين جيمز باند به بازي در 

این فيلم ادامه داد.
زماني ســازندگان جيمز باند اعالم كــرده بودند كه 
درصورت خودداري كریگ از بازي در نقش مأمور 007، 
از »ادریس البا« براي ایفاي نقش جيمز باند استفاده 
خواهند كرد كه اعالم این خبــر جنجال هاي زیادي 
را برانگيخت؛ چرا كه درصورتي كــه ادریس البا بازي 
در نقش جيمز باند را بپذیرد، او نخســتين جيمز باند 
سياه پوســت تاریخ و متفاوت ترین آنهــا خواهد بود. 

پيش تر نيز شایعاتي درباره بازي »الشانا لينچ« به عنوان 
نخستين بازیگر زن در نقش مأمور 007 انتشار یافته 

بود.
درحالي كه قرار بود مأمور انگليسي »ام آي 6« با كد 007 
نوامبر سال گذشته به عرصه ســينما بازگردد، تاریخ 
انتشار بيست و پنجمين جيمز باند چندین و چندبار به 
تعویق افتاد. »زماني براي مردن نيست« به كارگرداني 
كري جوجي فوكوناگا در حال ســاخت است. در این 
فيلم، دانيــل كریگ، رالف فينــس، نائومي هریس و 
رمي مالك بازي مي كنند. جالــب اینكه رمي مالك، 
بازیگر برنده جایزه اسكار در این فيلم در نقش منفي 
)آنتاگونيســت( برابر دانيل كریگ )جيمز باند( بازي 

مي كند.
اما دنيل كریگ عالوه بر »زماني براي مردن نيست« 
تجربه بازي در 3 فيلم دیگر از سري فيلم هاي جيمز 
باند را در كارنامه دارد. البته در اول كار او از شهرت 
و محبوبيت امروزي برخوردار نبوده اســت، زماني 
كه او براي نخســتين بار كاندیداي بــازي در فيلم 
»كازینو رویال«)2006( از ســري فيلم هاي جيمز 
باند شد، بســياري با بازي وي در این فيلم به سبب 
ظاهر متفاوت با ســایر افرادي كه نقش جيمز باند 
را بازي كرده بودند، مخالفــت كردند، اما كریگ با 
بازي درخشــان خود در این فيلم توانست خود را 
به عنوان بازیگر جدید فيلم هاي جيمز باند در اذهان 
مطرح كند و راه را براي ادامه بازي خود در این سري 
فيلم ها هموار كند. او همچنين در ســال هاي اخير 
در »اسكاي فال« و »اسپكتر« 2فيلم محبوب دیگر 
از سري فيلم هاي جيمز باند بازي كرده است. البته 
بازي دنيل كریگ صرفا محدود به فيلم هاي جيمز 
باند نبــوده و او را براي نقش آفرینــي در فيلم هاي 
»مونيخ«، »دختري با خالكوبــي اژدها«، »چاقوها 

بيرون« و »چاقوها2« نيز مي شناسند.

خداحافظيباباند
آرشنهاوندي

مترجم

دنيل كریگ با معروف ترین شخصيت سينما خداحافظي كرد
پردهپايينافتاد

آینده تاریك سينماي افغانستان در عصر طالبان
آینده سينما، تئاتر و سایر هنرها ازجمله موســيقي و نقاشي و هنرهاي تجسمي، 
در افغانستان، پس از تصرف دوباره كابل توســط طالبان در معرض تهدید جدي 
قرار گرفته است. درحالي كه هنوز به طور دقيق مشخص نيست عملكرد طالبان در 
این دوره نسبت به دوره قبلي كه قدرت را در دست داشتند چگونه است. بسياري 
از فعاالن عرصه هنر و سينما پس از چيرگي دوباره طالبان بر افغانستان نسبت به 
وضعيت سينما و تئاتر در این كشور به شدت ابراز نگراني كرده اند. به گزارش ایندي 
وایر، پيش از حمله آمریكا به افغانستان در ســال2001،  طالبان به مدت بيش از 
5سال در این كشور قدرت را در دست داشتند، در این دوره زنان از حضور در تمامي 
عرصه هاي زندگي اجتماعي محروم شدند، از ورود دختران به مدارس جلوگيري شد 
و آنچه در افغانستان هنر غيرمذهبي خوانده مي شد ازجمله سينما و تئاتر، ممنوع 
اعالم شد. طالبان در دوره اول حاكميت در افغانستان نشان داده بودند كه نه تنها نظر 
مثبتي نسبت به هنر سينما ندارند كه از آن نيز به طور ویژه اي متنفرند. اما طي 2دهه 
بعد از سقوط طالبان، زنان توانستند تحصيالت خود را در مدارس و دانشگاه ها ادامه 
دهند و نتيجه آن شد كه زنان افغان به عرصه سياسي راه یافتند، دختران زیادي در 
این كشور از امكانات آموزشي بهره مند شدند و سينما و فيلم هاي ساخت افغانستان 
به طور ویژه اي توجه مخاطبان سينما و منتقدان را در عرصه جهاني برانگيخت. اما 
تمامي این دستاوردها اكنون با تصرف دوباره افغانستان توسط طالبان در معرض 

خطر قرار دارند.

نامهتكاندهندهفيلمسازافغان
صحرا كریمي، فيلمساز افغان كه در سال 2019 به عنوان نخستين زن اداره كمپاني 
دولتي توليد فيلم در افغانستان را به عهده گرفت اخيرا در نامه اي سرگشاده كه در 
تویيتر به دفعات به اشتراك گذاشته شده، این نگراني را منعكس كرده است. او در 
نامه خود ضمن شرح داستان فرار خود از افغانستان تحت سلطه طالبان و وحشتناك 
توصيف كردن شرایط افغانستان در ماه هاي اخير، خواستار آن شده تا اعضاي جامعه 
سينمایي در عرصه بين الملل از صداي خود براي مقابله با اقدامات طالبان ازجمله 

اقدامات ضد فرهنگي این گروه در افغانستان استفاده كنند.
او در بخشي از این نامه خود نوشته است: تمام آنچه من به عنوان یك فيلمساز طي 
ســال هاي اخير تالش كرده ام در عرصه صنعت سينماي افغانستان انجام دهم در 
معرض نابودي قرار گرفته اســت. اگر طالبان واقعا بتوانند بر كشور مسلط شوند و 
حكومت مورد نظر خود را مستقر كنند، اجرا، ســاخت و توليد تمام آثار هنري در 
كشور را ممنوع اعالم خواهند كرد. من و دیگر فيلمسازان افغان نيز مي توانيم افراد 
بعدي در ليست سياه طالبان باشــيم. طالبان، تمام حقوق زنان را زیر پا خواهند 

گذاشت و ما به خانه هاي خود رانده خواهيم شــد و صدا و نظر ما در سكوت خفه 
خواهد شد.

صحرا كریمي در بخش دیگري از این نامه نوشته است كه تقاضا دارم كمك كنيد 
دنيا نسبت به آنچه در افغانستان مي گذرد بيدار و آگاه شود و براي سرنوشت فرهنگ 

و مردم افغانستان اهميت قائل شود.
این نامه سرگشاده  صحرا كریمي در تویيتر توسط بسياري به اشتراك گذاشته شده 
است.»مارك كازینز« كارگردان ایرلندي كه فيلم »چشمان ارسن ولز« را در كارنامه 
خود دارد و »لينا مانيمكاالي« كارگردان هندي و سازنده فيلم»ماداتي: داستاني 
غيرمنصفانه« نيز ازجمله افرادي هستند كه نامه »كریمي« را در حساب تویيتري 

خود به اشتراك گذاشته اند.
آخرین فيلم  صحرا كریمي  با عنوان»حوا، مریم، عایشــه« در سال2019 در ونيز 
اكران شد، او در این فيلم به داستان زندگي 3زن در كابل پرداخته كه هریك از آنها 

با چالشي بزرگ در زندگي خود مواجه هستند.
سينماي افغانستان در سال1968 كار خود را آغاز كرد، اما در دهه1990 ميالدي 
و پس از تصرف افغانســتان توســط طالبان صنعت فيلمســازي این كشور دوره 
بي ســابقه اي از ركود را تجربه كرد. در 2دهه اخير اما فيلمسازان افغان دوباره نام 
خود را در عرصه سينما مطرح كردند. فيلم»اســامه« اثر »صدیق برمك« جایزه 
گلدن گلوب براي بهترین فيلم خارجي در سال2003 را دریافت كرد. فيلم »پسران 
بوزكاشي« نيز در رشته فيلم هاي كوتاه الیو اكشن اسكار2012 كاندیداي دریافت 
جایزه شــده بود. در دوران اول حاكميت طالبان بر افغانســتان 7هزار اثر تاریخ 
سينماي این كشور از خطر نابودي نجات یافت و به مدد فيلمسازان افغان در قالب 
دیجيتال حفظ شد. هم اكنون سينماگران افغانستاني شرایط كشور را براي ادامه 
فعاليت مساعد نمي بينند و اميدوارند بتوانند براي حفظ امنيت شان از افغانستان 

خارج شوند.
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 فريد زكريا
ستون نویس واشنگتن پست

كيوسك

 پنجشــير، دره محصور در 
كوه هاي بلند هندوكش كه گزارش

نماد مقاومت است و هرگز 
در برابر هيچ دشــمن خارجي اي تسليم 
نشده، دوباره به پایگاه مقاومت افغانستان 
تبدیل شده و با وجود دست باالي طالبان، 
خود را بــراي رویارویي با این گروه آماده 

كرده است.
به گزارش الجزیره، این منطقه سرسخت 
كه در تاریخ معاصر در برابر ارتش ســرخ 
شوروي و نيروهاي طالبان سر خم نكرده، 
از همان نخستين روز سقوط كابل، دوباره 
به پایگاه مقاومــت نيروهاي ضدطالبان 
تبدیل شده و رهبران ائتالف شمال، خود 
را به آن رســانده و براي مقابله با طالبان 

اعالم آمادگي كرده اند.
فرمانده نيروهاي مقاومت در پنجشــير 
كه با نام نيروهاي ائتالف شمال فعاليت 
مي كنند، احمد مسعود، فرزند احمد شاه 
مسعود، فرمانده سابق همين ائتالف است. 
امراهلل صالح، معاون سابق رئيس جمهور 
افغانستان هم كه بعد از فرار اشرف غني، 
خود را جانشــين قانونــي او مي داند در 
پنجشير به احمد مسعود پيوسته است. 
او در دهه90 ميالدي از همرزمان احمد 
شاه مسعود بوده است. یارمحمد دوستم، 
فرزند ژنرال دوستم هم كه از رهبران قوم 
ازبك در شمال افغانستان است به احمد 
مسعود و امراهلل صالح پيوسته است. پدر 

او كه در مزارشــریف براي مقابله طالبان 
ســنگر گرفته بود، بعد از ســقوط شهر 

گریخت و به تركيه پناه برد.
طالبان در نزدیكي دره پنجشير مستقر 
شده است و ســه منطقه در شمال را كه 
در روزهاي گذشته به دســت نيروهاي 
مقاومت مردمي افغانســتان افتاده بود 
پس گرفته اســت. مناطق بانو، ده صالح 
و پل حصار، در نخســتين مقاومت هاي 
مردمي در افغانستان بعد از سقوط كابل، 
به دست نيروهاي مقاومت مردمي افتاد. 
به گزارش رویترز امــا طالبان نه تنها این 
مناطق را پس گرفته كه حضور خود را در 
بدخشان، تخار و اندراب در نزدیكي دره 
پنجشــير تثبيت كرده است و نيروهاي 
مقاومت را تحت فشــار قرار داده اند تا به 

توافق تن دهند.

وعده مقاومت و مذاكره
پنجشير در حالي براي مقاومت در برابر 
طالبان آماده شــده كه احمد مســعود، 
صراحتا از مذاكــره با طالبان هم صحبت 
كرده اســت. در ســوي مقابل، ذبيح اهلل 
مجاهد، سخنگوي طالبان هم مذاكره بين 
دو طرف را تأیيد كرده است. احمد مسعود 
یكشــنبه در گفت وگویي تلفني درباره 
شرایط در پنجشــير به رویترز گفته بود: 
»ما مي خواهيم طالبان متوجه شــود كه 
تنها راه رو به جلو از طریق مذاكره ممكن 

است. ما نمي خواهيم جنگ در بگيرد«. او 
در عين حال گفته بود كه درصورت حمله 

طالبان، پنجشير مقاومت خواهد كرد.
مجاهــد 2روز پيش در بيانيــه اي بعد از 
بازپس گيري مناطق شــمالي توســط 
طالبان گفتــه بود كه طالبــان به دنبال 
جنگ نيست؛ »امارت اسالمي در تالش 
است كه مشكالت را به شكل صلح آميزي 

حل كند.« او همچنين دیروز به بي بي سي 
گفته است كه مذاكرات با مقاومت در دره 
پنجشير پيشرفت خوبي داشته و اميدوار 

است كه به زودي به نتيجه برسد.
احمد مسعود بعد از آن با رویترز صحبت 
كرده و ضمــن انتقاد از اعــزام نيروهاي 
طالبان به سمت پنجشــير گفته است: 
»ســربازان ما مي خواهند دفــاع كنند، 
مي خواهنــد بجنگند، آنهــا مي خواهند 
در برابر هر رژیــم خودكامه اي مقاومت 

كنند«.
احمد مســعود 32ســاله پيش از آن در 
یادداشتي براي واشنگتن پست از آمادگي 
نيروهایش بــراي مقاومت گفته بود؛ »ما 
مقدار زیادي مهمات و تســليحات داریم 
كه صبورانــه از دوران پــدرم انبار كرده 
بودیم چون مي دانستيم چنين روزي سر 
خواهد رسيد.« پدر مسعود در سال2001 
در بمب گذاري انتحاري نيروهاي القاعده 
در پنجشــير جان خود را از دســت داد. 
احمد مســعود گفته است كه 6هزار نيرو 
دارد كــه از نيروهاي مقاومــت مردمي 
در شمال، ســربازان عادي و همين طور 
نيروهاي ویژه ارتش تشــكيل شده اند. با 
این حال نيروهاي او به كمك بين المللي 
نياز دارند و احمد مسعود از فرانسه، اروپا، 
آمریكا و دنياي عرب درخواســت كرده 
است همان طور كه در دوران مقاومت عليه 
ارتش شوروي و طالبان از پدرش حمایت 

مي كردند، از او و نيروهایش هم حمایت 
كنند. رهبر تاجيك مقاومت افغانســتان 
خواستار تشكيل دولتي فراگير است كه 
نماینده تمامي گروه هاي قومي این كشور 
باشــد. او گفته اســت كه جامعه جهاني 
نباید هيچ گونه رژیــم اقتدارگرایي را در 

افغانستان به رسميت بشناسد.

پنجشير؛ مركز مقاومت افغانستان
پشــتوانه مقاومــت احمــد مســعود و 
نيروهایش، افسانه شكست ناپذیري دره 
پنجشير اســت كه در طول تاریخ زبانزد 
بوده اســت. این منطقــه، در طول تاریخ 
بارها در برابر هجــوم خارجي ها مقاومت 
كرده است. در انتهاي قرن نوزدهم، ارتش 
امپراتوري انگليس نتوانســت به منطقه 
نفود كند. در دهــه80 ميالدي، نيروهاي 
مقاومت در این دره زیرنظر احمد شــاه 
مســعود، ارتش اتحاد جماهير شوروي را 
پشت گذرگاه هاي دره نگه داشتند. ارتش 
سرخ، همچون حاالي طالبان، كنترل كابل 
و تقریبا تمامي افغانستان را به دست داشت 
اما در حسرت فتح دره پنجشير ماند. ارتش 
شــوروي بين ســال هاي1980تا1985 
دســت كم 9بار به این منطقه حمله كرد 
اما در تمامي آنها، با وجود حضور نيروهاي 
زميني، نيروي هوایي و نيروهاي هوابرد، 
مغلوب احمد شاه مســعود و نيروهایش 
شد. تاكتيك احمد شــاه مسعود این بود 
كه اجازه مي داد نيروهاي شــوروي وارد 
دره شوند، سپس آنها را از عقبه شان جدا 
مي كرد و از ارتفاعات مشــرف، روي آنها 
آتــش مي بارید. طالبان هــم در دور اول 
حكمراني خود بر افغانســتان در انتهاي 
دهه90 موفق نشــد مقاومت احمد شاه 

مسعود و نيروهایش را بشكند.
بخشــي از موفقيت دفاعي پنجشير، به 
طبيعت آن برمي گردد. این دره با كوه هاي 
بلند احاطه شده است و دسترسي به آن 
تنها از طریق راه هــاي باریك در مناطق 
صعب العبور ممكن است. پيش از حمله 
طالبان، فرماندهان سياسي در پنجشير 
از كابل خواســته بودند كه خودمختاري 
بيشــتري به آنهــا داده شــود. اكثریت 
جمعيت ایــن منطقه تاجيك هســتند 
درحالي كه طالبان، در مناطق پشــتون 
جنوب افغانســتان متولد شــده و رشد 

كرده است. 

جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا روز گذشته در 
واكنش به تحوالت افغانستان از احتمال تعويق 
خروج از افغانستان تا بعد از 11سپتامبر سخن 
گفت. اين در حالي اســت كه طالبان هشدار 
داده اين تصميم پيامدهاي سختي براي آمريكا 
به همراه دارد و خواســتار خروج نيروها طبق 

زمان بندي قبلي شده است.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

سفر 2هزار كيلومتري تا تركيه

تنش ميان طالبان و آمريكا

نيويورك تايمز نوشــته كه پناهجويان افغان 
براي رسيدن به تركيه مسير 2هزار كيلومتري 
را طي مي كنند، اما در تركيه كسي منتظر آنها 
نيست. دولت تركيه اعالم كرده افغان ها را به 

كشورشان بازمي گرداند. 

نگاه

آمريكا؛ شكست خورده جنگ افغانستان 

همزمان كه شــاهد وقوع تراژدي این 
روزهاي كابل هستيم، بيایيد این توهم 
را كنار بگذاریم كه آمریكا با چندهزار 
نيروي نظامي باقيمانده در افغانســتان مي توانســت تغييري در 
شرایط این كشور ایجاد كند. طي 2سال گذشته، تصور این بوده 
كه آمریكا با همين تعداد حداقلي نيرو، حضور مؤثري در افغانستان 
داشته اســت اما فراموش نكنيم كه واشنگتن با طالبان به توافقي 
رسيد كه باعث شد حمالت این گروه به آمریكایي ها متوقف شود. 
بنابراین دليل در امان بودن نيروهاي آمریكا در افغانستان، نه قدرت 

برتر آمریكا، كه توافق با طالبان بود.
براي خود افغان ها اما این دو سال، یك دوره مرگبار بوده است. در 
تابستان2019، نيروهاي ارتش و پليس افغانستان بيشترین تلفات 
طي 2دهه جنگ را متحمل شدند. مردم عادي هم بيشترین تلفات 
را داشتند. همان موقع، بيش از 280هزار نفر هم در اثر درگيري ها 
از خانه هاي خود آواره شدند. نتيجه این وضعيت و فرسایشي شدن 
جنگ، نفرت مردم افغانســتان از دولت و متحدان غربي  آن بود. 
در همان ســال نتایج یك مطالعه ميداني نشان مي داد كه ميزان 
محبوبيت نيروهاي آمریكایي بين مردم افغانستان، از 90درصد به 

55درصد كاهش پيدا كرده بود.
این  روزها بسياري مي گویند كه برنامه خروج نيروهاي آمریكایي 
از افغانســتان باید به تعویق بيفتد. اما یادآوري این نكته ضروري 
است كه در سال2016 زماني كه باراك اوباما قصد كاهش نيروهاي 
آمریكایي مستقر در افغانستان را داشت، فرماندهان ارشد پنتاگون 

مانع این كار شدند. نتيجه اما چه بود؟ مناطق تحت كنترل دولت 
مركزي افغانســتان به 65درصد كاهش پيدا كرد. نتيجه 20سال 
حضور آمریكا در افغانســتان و هزینه كردن 2تریليون دالر براي 
ایجاد یك ارتش 300هزار نفري )دست كم روي كاغذ(، چيزي جز 
ازدست دادن خاك افغانستان و افتادن آن به دست طالبان نبوده 
اســت. كارتر مالكاسيان، مشــاور فرمانده نيروهاي آمریكایي در 
افغانستان، كه سال ها در والیت هلمند فعالت داشته در كتاب جدید 
خود تحت عنوان »جنگ آمریكا در افغانستان« درباره این وضعيت 

مي نویسد: »شكي نيست كه ما بازنده جنگ افغانستان بوده ایم«.
مالكاسيان در این كتاب این سؤال را مطرح مي كند كه چطور یك 
ارتش 300هزار نفري ناتوان از شكست دادن یك نيروي 70هزار 
نفري است؟ او مي گوید كه طي 12سال حضورش در افغانستان 
هميشــه با این سؤال مواجه بوده است. مالكاســيان در نهایت با 
بررسي ســناریوهاي مختلف جنگ افغانستان یك نتيجه گيري 
ساده دارد: »نيروهاي طالبان براي رسيدن به بهشت مي جنگند 

اما نيروهاي ارتش و پليس افغانستان براي پول«.
غير از این، شــكي نيســت كه حمایت ناكافی ارتش از نيروهاي 
خود در مناطق دوردســت دليل دیگري براي بي ميلي سربازان 
افغان به مقابله با طالبان بوده اســت. آنها طــي این مدت بارها از 
ناكافي بودن پوشش هوایي، مهمات و آذوقه خود شكایت كرده اند. 
اینچنين نقطه ضعــف بزرگي در دولت افغانســتان آنقدرها هم 
تعجب برانگيز نيست؛ دولتي كه از طریق انتخابات روي كار آمده 
اما حمایت مردمي الزم را ندارد. در انتخابات ســال2019، فقط 
یك ميليون و800هزار نفر پاي صندوق ها حاضر شدند. آن هم در 
كشوری كه 39ميليون نفر جمعيت دارد. طي این سال ها، فساد 
در ساختار دولت افغانستان ریشه دوانده بود. قوميت های مختلف 
ازجمله پشــتون ها كه حاميان اصلي طالبان هستند، هميشه از 
وضعيت زندگي خود ناراضي بوده اند، درحالي كه هرساله ميلياردها 

دالر كمك خارجي به این كشور سرازیر مي شده است.
طي این سال ها، دولت افغانستان فقط به خاطر حمایت نيروهاي 
خارجي دوام آورده بود. دولت اشرف غني هرگز نتوانست احساسات 
ملي گرایانه نيروهاي نظامي خود را براي مقابله با طالبان بســيج 
كند. طالبان اما در مقابل احساسات وطن پرستانه و مذهبي مردم را 
به خوبي براي مقابله با نيروهاي اشغالگر و بيگانه بسيج كرد. مردم 
افغانستان اساســا با مفهوم مقاومت در برابر بيگانه آشنا هستند. 
مقابله با انگليس و شوروي در تاریخ افغانستان نقطه روشني است.

آمریكا از ســال ها قبل شــاهد پيشــروي گام به گام طالبان در 
افغانســتان بود. در واقع، ارتش آمریكا نمي توانســت در مقابل 
پيشــروي هاي طالبان كاري از پيش ببرد. شاید دولت جو بایدن 
مي توانست برنامه خروج از افغانستان را به گونه اي دیگر مدیریت 
كند اما واقعيت این است كه شكست، شكست است؛ شكست خوب 

و بد وجود ندارد.

روز گذشته نخستين سفر نفتالي 
رژیــم آمريكا نخســت وزیر  بنــت، 

صهيونيستي به آمریكا آغاز شد. او 
قرار است پس از رایزني با وزراي خارجه و دفاع و 
همچنين مشاور امنيت ملي آمریكا، فردا با جو 
بایدن، رئيس جمهور این كشــور دیدار داشته 
باشد. روزنامه هاآرتص این سفر را نخستين اقدام 
جدي دولت جدید اسرائيل براي مقابله با توافق 
هسته اي ایران توصيف كرده است؛ توافقي كه 
 انتظار مي رود در جریان مذاكرات كشــورهاي

1+ 4و آمریكا، طي ماه هاي آینده احيا شود. بنت 
پيش از ترك سرزمين هاي اشغالي در فرودگاه 
بــن گوریون خطــاب بــه رســانه هاي رژیم 
صهيونيستي گفت: نسبت به افزایش غني سازي  
اورانيوم در ایران نگران هســتيم و همزمان با 
متحدان خود در واشنگتن، سياست هاي ایران را 
زیرنظر داریم. این در حالي است كه نشانه اي از 
رایزني بر سر مسئله فلسطين و مشخصا توافق 
موسوم به »معامله قرن« در برنامه هاي سفر بنت 
دیــده نمي شــود؛ توافقــي كــه بــا توجه به 
سياســت هاي متفاوت دولت بایدن نسبت به 
ترامپ، طي یك سال گذشــته عمال به حاشيه 

رفته است.
در گــزارش هاآرتص بــه نقل از یــك منبع 
عالي رتبه در دولت بنت آمده: بازگشت به توافق 
هســته اي از منظر اسرائيل اشــتباهي بزرگ 
است. ایران از سال 2018تا كنون، دست كم در 
حوزه غني سازي  اورانيوم به مراحل خطرناك 

و غيرقابل بازگشتي رسيده اســت. این منبع 
مدعي است: تل آویو از رفتارهاي دولت بایدن 
نسبت به تهران نگران است و بنت در این سفر 
تالش مي كند اســتراتژي جامعي را براي مهار 
ایران در اختيار رئيس جمهور آمریكا قرار دهد. 
این استراتژي بيش از هر چيز مربوط به پرونده 
هسته اي است اما برخي از ابعاد نفوذ منطقه اي 
ایران در عراق، ســوریه، لبنان، یمــن و غزه را 
نيز در بر مي گيــرد. نفتالي بنت در پرونده هاي 
مهم منطقه اي نظير ایران، رویكردهایي مشابه 
بنياميــن نتانياهو را در دســتور كار خود قرار 
داده اما با وجود این، از هر مناســبتي براي نقد 
عملكرد و سياست هاي نخست وزیر سابق رژیم 
صهيونيستي استفاده مي كند. او هفته گذشته 
و در جریان ســخنراني خود در پارلمان گفت: 
نتانياهو ميراث شــومي از بحران هاي امنيتي 
براي اسرائيل به یادگار گذاشته است. او نه تنها 
باعث شــد گروه هایي نظير حماس و حزب اهلل 
بيش از هر زمــان دیگر بر تــوان نظامي خود 
بيفزایند بلكه راه را براي پيشروي هاي خطرناك 
و غيرقابل بازگشت تهران در مسير هسته اي باز 

كرده است.
هاآرتص با اشاره به نگراني هاي دولت اسرائيل 
از مذاكرات ایران و آمریكا مي نویسد: بازگشت 
واشــنگتن به توافق هســته اي ممكن اســت 
برخي محدودیت ها را به طــور موقت بر برنامه 
غني ســازي  اورانيوم در ایران تحميل كند اما 
بدون شــك، لغو تحریم ها، فرصت خطرناكي 

را براي توسعه اساســي برنامه هاي هسته اي و 
موشكي در اختيار تهران قرار خواهد داد. تمام 
اینها در حالي اســت كه به نظر مي رسد دولت 
جدید آمریــكا تصميم خود را براي بازگشــت 
به توافق هســته اي و لغو بخشي از تحریم هاي 
ایران گرفتــه و تنها به دليل تغييــر دولت در 
تهران، اجراي این تصميم را به تأخير انداخته 
اســت. بر این اســاس مي توان گفت نخستين 
سفر نخســت وزیر جدید رژیم صهيونيستي به 
آمریكا و مذاكره مستقيم او با بایدن از اهميت 

باالیي براي تل آویو برخوردار اســت. روزنامه 
العربي الجدید در گزارش خود با اشاره به سفر 
روز گذشته بنت مي نویسد: نخست وزیر جدید 
اسرائيل تا كنون بارها اعالم كرده با چشم انداز 
بایدن مبني بر »راه حل دو كشوري« براي حل 
بحران فلسطين مخالف اســت. اما با این حال، 
پرونده فلسطين و معامله قرن جایگاه ویژه اي 
در برنامه سفر اخير وي به واشنگتن ندارد چرا 
كه اكنون همــه نگاه ها معطوف بــه مذاكرات 

هسته اي ایران است.

سفر براي شكست توافق
 نخست وزیر اسرائيل به منظور رایزني با جو بایدن 
بر سر توافق هسته اي ایران وارد واشنگتن شده است

آمريكاازگزينهنظاميعليهايرانحمايتنميكند
روزنامه يديعوت احرونوت روز گذشته و همزمان با آغاز سفر نفتالي 
بنت به واشنگتن در گزارشي به نقل از منابع امنيتي مدعي شد دولت 
جديد آمريكا از هيچ گزينه و اقدام نظامي عليه برنامه هســته اي 
ايران حمايت نمي كند. انتشــار اين گزارش به فاصله كوتاهي پس 
از سفر ويليام برنز، رئيس سازمان ســيا به سرزمين هاي اشغالي، 
معنادار به نظر مي رسد. در گزارش يديعوت احرونوت آمده: ديدگاه 
آمريكا نســبت به نحوه مقابله و مهار تهديد ايران در مقايسه با 
دوران ترامپ تغيير كرده و اين كشور اقدام نظامي عليه تهران را 
غيرقابل بررسي مي داند. اين در حالي است كه رسانه هاي اسرائيلي 
و آمريكايي جزئيات قابل توجهي از ســفر هفته گذشته برنز به 
سرزمين هاي اشغالي منتشر نكرده اند. رئيس سازمان سيا در جريان 
اين سفر، عالوه بر رايزني با سران دســتگاه هاي نظامي و امنيتي 
رژيم صهيونيســتي با نفتالي بنت نيز ديدار داشت و بر همكاري 
استرات ژيك ميان دو طرف عليه تمامي تهديدهاي مشترك، ازجمله 
ايران و حزب اهلل تأكيد كرد. هاآرتص درباره اين ســفر مي نويسد: 
برنز به منطقه آمد تا مرزهاي مانور اسرائيل عليه ايران در منطقه 
را به رهبران سياسي و نظامي اين رژيم يادآوري كند. به نوشته اين 
روزنامه، روشن است كه دولت بايدن از عملكرد اسرائيل در منطقه 
خاورميانه طي سال هاي گذشــته ناراضي و خواهان تغيير فوري 
سياست هايي است كه توسط بنيامين نتانياهو طراحي و اجرا شده 
است. شخصيت هاي تأثير گذار در سياستگذاري هاي دولت بايدن، 
نظير آنتوني بلينكن، جك ساليوان، ويليام برنز و... تا كنون بارها از 
سياست هاي ترامپ و نتانياهو عليه ايران انتقاد كرده اند. جو بايدن 
نيز در جريان رقابت هاي انتخاباتي، خروج ترامپ از توافق هسته اي 
و اعمال تحريم هاي جديد عليه اين كشــور را خطاي استراتژيك 
توصيف كرد كه منافع آمريكا در سراســر منطقه خاورميانه را در 
معرض خطر قرار داده است. از سوي ديگر هشــدار درباره روند 
»ســرمايه گذاري هاي روزافزون چين در اسرائيل«، بخشي ديگر 
از محتواي رايزني هاي برنز با سران رژيم صهيونيستي بوده است. 
پيش از اين جان بولتون، مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمريكا 
در دوران ترامپ نيز با سفر به سرزمين هاي اشغالي نسبت به اين 
مسئله هشــدار داده بود. هم اكنون شركت هاي مختلف چيني در 
زمينه زيرساخت های متعدد رژيم صهيونيستي از صنايع پتروشيمي 
گرفته تا تاسيسات عمراني استراتژيك، برق، ارتباطات، محصوالت 
غذايي و... سرمايه گذاري هاي چشمگيري را انجام داده اند. آمريكا 
اين سرمايه گذاري ها را تهديدي عليه نفوذ خود در منطقه به شمار 

مي آورد.

فرماندهجوانمقاومت

 احمد مســعود، در ســال1989 در 
پنجشير به دنيا آمد. او دبيرستان را در 
ايران گذراند و در ادامه، يك سال را در 
آكادمي نظامي سلطنتي سندهرست 
در انگليس سپري كرد. او در سال2012 
وارد كينگــز كالج لندن شــد و در 
سال2015 در مطالعات جنگ ليسانس 
گرفت. او فوق ليســانس سياست هاي 
بين الملل خود را در دانشــگاه لندن 
گرفت و رســما در مارس2019 وارد 

سياست شد.

پنجشير؛درهمقاومت
رهبران مقاومت افغانستان 

در دره پنجشير مستقر شده 
و آماده مذاكره یا مبارزه با 

طالبان هستند
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كابل اگر نگوييم كه ازين   پس پايتخت مردان است مهدیاگلمحمدی
ولی دست كم چند روزی است كه پايتختی بيشتر مردانه 
شده و به روايت ساكنان اين كشور، كمتر زنی را در كوچه 
و بازار می توان ديد. حتی برای خواندن آهنگ معروف 
»سرزمين من خسته خســته از جفايی« هم اين فقط 
سايه ای از زنان بود كه صدای موسيقی سرزمينی خسته 
از جفا را به گوش جهانيان رساند. در ميان هياهوی آمريكا 
برای توجيه عملكردش در افغانستان، دنيا در مجموع، 
سكوت اختيار كرده است. ديوار های افغانستان اما چند 
روزی است كه راوی چهره نگران جامعه زنان اين كشور 
است. ديوار هايی كه ساكت ننشسته اند. شمسيه حسنی، 

زنی كه نامش در كتاب »داستان های خوب دختران بلند 
 )Goodnight Stories for Rebel Girls(»پــرواز
كتابی شامل عملكرد تأثيرگذار ترين زنان جهان ديده 
می شود؛ با طرح هايی قوی و گويا روی ديوار های شهر، 
راوی داستان زنان اين سرزمين است. او در كابل ماند و 
اكنون نقش متزلزل موقعيت زنان در جامعه مردساالر 
افغانســتان را روی ديوار ها ترســيم می كند. حسنی 
همچنين در آثارش با خلق تصاويــر، بيانگر درد و غم 
حاصل از ناآرامی ها در افغانستان است. يك اثر هنری از 
او، تركيبی از نقاشی و عكس كه  در نوامبر 2020 منتشر 
شد، غم او در پی حمله به دانشگاه كابل، جايی كه او استاد 
دانشگاه هنر است را به تصوير می كشد. اصل همگانی 

بودن گرافيتی از مسائلی بوده كه حسنی را به اين هنر 
سوق داده اســت. او معتقد است؛ گرافيتی روش خوبی 
برای معرفی هنر به كسانی است كه شانس بازديد از آثار 
هنری در موزه و گالری را ندارنــد. با اين حال، فعاليت 
به عنوان يك زن گرافيتی كار در كابل، در هر دولتی كه 
باشــد خطراتی را به دنبــال دارد. او در گفت وگويی با 
»دويچه وله« در سال 2018 بيان كرد: »من واقعا از اماكن 
عمومی می ترسم. واقعا از انفجارهايی كه تمام مدت اتفاق 
می افتند می ترســم. مخصوصا برای زنان، گرافيتی كار 
بودن و هنر خيابانی خلق كردن، كار دشواری است؛ چرا 
كه مردم معموال با فعاليت زنان موافق نيســتند و تمام 

مدت بايد مراقب خود باشيم.« 

دیوارهای افغانستان، ساكت ننشسته اند

و قيمت سفر ريزش داشــت. مردم اين بار ترسيده مسعودمیر »در محدوديت های كرونايی و تعطيالت اخير، تقاضا 
بودند و مثل هميشه، از سفر استقبال نكردند.« هرچند دير اما كاش انتشار اين خبر 
تا پايان دوران تلخ حكمرانی كوويد-19 بيات نمی شــد اما راستش را بخواهيد 
حرف های حرمت اهلل رفيعی، رئيس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ايران با 
آنچه ما منتظرش هستيم يك تفاوت كوچك دارد و آن هم اينكه انگار حاال همه در 
اين بحران كرونا تسليم شمال شده اند. می پرسيد چرا؟ به خاطر اينكه نقل قول اول 
مطلب با اين جمله از وضعيت آرامش بخش به ترسناك، تغيير شكل می دهد: »قصه 
شمال فرق می كند. وقتی تصاوير و اخباری از انتقال اتومبيل مسافران با جرثقيل 
به شمال كشور منتشر می شــود، يعنی مردم به هر ترفندی دست می زنند تا به 
شمال برسند. اتفاقا ما هم يك سال ونيم است كه به اين سفرها انتقاد می كنيم اما 

كسی نه می شنود و نه توجه می كند«.
حاال كه حساب كار دســتان آمده اين چند جمله را هم بخوانيد كه سفرهای به 
مقصد شمال كه ستاد ملی كرونا تقصير آن را گردن فعاالن و تبليغات گردشگری 
می اندازد، اصال به صنعت گردشگری ارتباطی پيدا نمی كند و معتقديم بايد مانع 
اين سفرها شد اما اجازه سفر با آژانس را بدهند تا مردم از خدمات ايمن، بهداشتی 

و قابل كنترل استفاده كنند.
مسافری كه با ماشــين شــخصی خود حتی با وجود منع تردد، به سمت شمال 
می رود، قصدش اين اســت كه آزاد باشــد. حتما هم گعده و شب نشينی دارد و 
هم پروتكلی را رعايت نمی كند. اصال مردم شمال می روند كه دورهمی داشته و 
آزاد باشند. اين سفرها نه برای جامعه محلی و نه برای صنعت گردشگری، آورده 
اقتصادی ندارد اما نسبت به آن سختگيری هم نمی شود. اين مسافرها مواد غذايی 
و هر كااليی كه نياز دارند را از شــهر و محل زندگی شان تهيه می كنند و معموال 
هم خانه و وياليی دارند يا نهايتا يك خانه اجاره كنند. به اين مدل سفر، اصال سفر 

توريستی نمی گويند...
حاال بازگرديم به احواالت خودمان، به ركورد مرگ وميرهايی كه گويی می خواهيم 
مدام جابه جايش كنيم، به استان های شــمالی و ناله مردمانش و به خودخواهی 
ما كه اگر همه دنيا تعطيل باشــد باز انگار بساط شــمال و ويال و جوجه كباب ما 

تعطيل بردار نيست... .

حیرت انگیز از خطه شمال

نگهبانپل
از ايســتگاه بی آر تی كرمان، بزرگراه رسالت پياده می شوم. 
بايد از پله های برقی باال بروم اما پله ها از كار افتاده و باز مثل 
روزهای ديگر صدای اعتراض يا غرولندهای ريزو درشت مسافران از زير ماسك هايشان به 
گوش می رسد... نوشته و نشان پشت جليقه مرد ســالخورده ای نشان می دهد كه مأمور 

محافظت از پل های عابر پياده مكانيزه است.
مامور محافظت از پله ها در مقابل پيرمردی كه با عصا به سختی از پله ها باال می آيد و با هر 
قدم آه و ناله می كند، مشتش را باز می كند و شماره تماسی نشان می دهد، می گفت از ديروز 
كه شيفت خودم بوده پيگير هستم و اطالع دادم كه پله های مكانيزه خراب هستند؛ همكار 
ديگرم هم در شــيفت قبل پيگير بوده. مامور حاال ديگر كنار پيرمرد ايستاده و لحظه ای 
با صدای بلند صحبت می كنند؛ »نيمه شب پيش چند نفر قصد سرقت استيل های پل را 
داشتند كه با داد و فريادم متواری شدند. نيروی انتظامی هم بسيار دير به دادمان رسيد. 
اگر چاقو می كشيدند و استيل ها را می بردند، من می ماندم با 40ميليون تومان سفته ای 
كه به شركت دادم...! خالصه ما می دانيم كه مردم هم طاقتشان كم شده اما ما وظيفه  مان 
را درست انجام می دهيم و هميشه زمان خرابی پله ها، از روی عابرانی كه پير هستند و به 
سختی از پل باال می آيند شرمنده هستيم. كاش مردم می دانستند كه ما فقط نگهبانيم و 

وظيفه نگهبانی، نظافت و اعالم خرابی است، همين و بس!«
حاال از روی كنجكاوی به داخل كانكسی كه محل استراحت مأموران پل های عابر پياده 
است، سرك می كشم، تابلوی دعايی آويزان است و دفترچه بيمه تامين اجتماعی كهنه ای 
در يك كنج دهان كجی می كند. مرد نگهبان از سختی های كار و سر وقت نبودن حقوقش 
می گويد. او 12ساعت نگهبان است و بعد به استراحت می رود تا كار شيفت بعدی شروع 
شود. 3پسر دارد و هميشه حسرت داشتن يك دختر داشته. پسرهايش دانشجو هستند 
و خرج و مخارج دارند. حقوق بازنشســتگی بخور و نميری دارد كه كفاف هزينه هايش را 
نمی دهد و با اينكه حاال توان كافی برای كار تمام وقت ندارد اما مجبور اســت كار كند تا 
شرمنده خانواده نباشد. او تأكيد می كند كه كار كردن را دوست دارد و خدا را شاكر است 
كه آب باريكه ای دارد؛ بعضی از همكارانش تنها با همين حقوق نگهبانی امورات زندگی را 
می گذرانند. حرف و درد دل هايش زياد است... از جوان هايی می گويد كه كنار دوستانشان 
روی پله های برقی می پرند و يا برعكس راه می روند و باعث خرابی پل ها می شوند. از سارقان 
می گويد و همزمان با شماره مربوط به پيگيری خرابی پل ها تماس می گيرد تا خرابی پل 

را گزارش دهد...
شايد آنطور كه بايد و شايد ندانيم كه نگهبانان جليقه سفيد يا سبزرنگ به تن، مامورانی 
هستند كه به صورت شبانه روزی از پل های مكانيزه نگهداری می كنند تا ما سختی باال رفتن 
از پله ها را كمتر به دوش بكشيم؛ آنهايی كه زحماتشان چندان به چشم نمی آيد و شب و 

نيمه شب مراقب هستند تا تجهيزات گرانقيمت پل ها به سرقت نروند.

دغدغه

حمام مترو... metro wash پايانه صادقيه  عکس:همشهری / منا عادل اول آخر

سمیهجاهدعطائیان

اسب ها، اسب ها از كنار يکديگر
سری ست ذهن آدميزاد. محموددولتآبادی »نمی دانــم چــه رمز و 
2بار در 2زمان مختلف و 2مــكان مختلف وقتی وارد 
شده ام يكه خورده ام از آن كه در ذهنم نقش بسته كه 
پيش تر در آن مكان ها زندگی كرده بوده ام، اما در واقع 
من همــان بــار اول بــوده كــه قــدم در آن مكان 
می گذاشته ام. من به زندگی دوباره باور ندارم، اگر هم 
چنين باوری باشد آن مكان ها چرا امروزی بودند و نه 

قديمی؟ در همين تهران، در همين شهر...«

بوك مارك
ابد و يك روز

تو اين خونــه هيچی تمومی  نداره. از ظرف های كثيف بگير سعیدروستایی
تا حرف های نيشــدار آدم ها به همديگه... اينجا همه 

چی ادامه داره...

ديالوگ

حافظ

مير من خوش می روی كاندر سر و پا ميرمت

خوش خرامان شو كه پيش قد رعنا ميرمت

متخصصــان در انگليــس دربــاره 
شيوع كوويد-22 هشــدار داده اند؛ 
بيماری ای كه از تركيب ســويه های 
مختلف ويروس كرونای عامل عفونت 
كوويد-19 ايجاد می شود. كوويد-22  
می تواند به مراتب مرگبارتر از »دلتا« 
باشد. نشريه »سان« در گزارشی در 
اين باره آورده اســت، دكتر »ســای 
ردی« استاد ايمونولوژی در سوئيس 
هشــدار می دهد كه جهان بايد برای 
ظهور گونه جديدی از بيماری در سال 
آينده ميالدی آماده باشــد و بسيار 
محتمل است كه سويه های »دلتا«، 
»بتا« و »گاما« با هم تركيب شــوند 
و شــرايطی به مراتب وخيم تر را رقم 

بزنند.
وی می گويــد: جهــان بايــد برای 
شناسايی فوری اين گونه آماده باشد 
و توليدكننــدگان واكســن نيز بايد 
محصوالت خود را با گونه تحول يافته 
كوويــد هماهنــگ كننــد. به گفته 
متخصصان، ظهور گونه ای كشنده تر، 
مســری تر و مقاوم تر درباره درمان و 
ايمن ســازی، يك مشــكل در آينده 
نزديك اســت و تركيب ســويه های 
جهش يافته كوويد يك مشكل بزرگ 
در ســال پيش رو اســت. به گزارش 
اينديپندنــت، كوويــد-19 تا كنون 
بيش از 213ميليون نفر را در جهان 
مبتال و بيــش از 4ميليون و400هزار 

نفر را قربانی كرده است.

كوويد-22 در راه است
گرينويچعدد خبر

4
درصد

براساس آمار منتشره مركز 
آمار ایران، ۹۶ درصد از 

مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد 
معاینه مدعیان همسرآزاری 

جسمی پزشكی قانونی 
طی سال ۹۹، به زنان مدعی 
همسرآزاری جسمی معطوف 
می شود و سهم مردان در این 

بین 4درصد است.

2991
مرد

طی سال گذشته تعداد 
۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه 

جسمانی در این زمینه توسط 
پزشكی قانونی انجام شده 
است كه سهم زنان دارای 
شكایت از همسر آزاری 

جسمی از این معاینات ۷۷ 
هزار و ۹۶ مورد معاینه و سهم 
مردان مدعی همسرآزاری 
جسمی ۲۹۹۱ مورد معاینه 

بوده است.

13.6
درصد

همچنین با توجه به آمار 
منتشره، در مجموع 

۵۸۵هزار و ۳۷4 مورد معاینه 
مربوط به نزاع و آسیب 

جسمانی، طی سال گذشته 
در پزشكی قانونی انجام 

شده است كه ۱۳/۶درصد 
از این معاینات به مدعیان 

همسرآزاری جسمانی 
معطوف می شود.

عدد خبر

مقايسه 1 1سپتامبر و كشتار مردم افغانستان توسط كارتونيست فلسطيني، رافت الخطيب

آخر مصورعدد خبر

تهران من

عمارت اقامت
نسبتا نوظهور است كه ساراكریمان بوتيك هتل پديده ای 
حوالی سال های 1980در آمريكا و متعاقبا اروپا 
تاسيس و فراگير شــد. چنانكه تا كنون تعريف 
دقيقی از ويژگی های آن  كه قابل تعميم باشــد 
وجود ندارد و نسبت به شــرايط بومی منعطف 
به نظر می رســد. با وجود اين بوتيك هتل ها به 
لحاظ مقياس 10تا 100اتاق دارند، غالبا در مركز 
شهر در خانه يا بافت تاريخی واقع می شوند و از 
لحاظ طراحی متكی بر تمايز و رعايت مضاعف 
اصول زيبايی شناسی و هنری هستند، به طوری 
كه به مراتب شــيك تر از هتل هــای معمولی و 
زنجيره ای به نظر می رســند. بوتيك هتل ها بر 
مبنای ايده القای تجربه حسی تأثير گذار به مسافر 
پايه  ريزی شــده اند چيزی عالوه بــر آنچه در 
هتل های عادی مدنظر است كه بيشتر راحتی و 
امكانــات متعدد اقامتــی را پيگيری می كنند. 
طراحی بوتيك هتل ها معموال بسيار هنرمندانه 
است و همنشينی سبك های مدرن و مينيمال در 
طراحی داخلی بر بستر تاريخی حالتی دلپذير به 
فضا می دهد، اصل كاربست طراحی هنرمندانه و 
استفاده از آثار هنری متعدد در بوتيك هتل ها 
منجر به يگانگی و انحصار آنها می شود كه اين 
برخالف نظام هتل های زنجيره ای اســت كه از 
رنگ های سازمانی يا الگوهای بصری تكرار شونده 
در تثبيت هويت بصری خود استفاده می كنند. 
در بوتيك هتل ها تالش می شود تا اتاق ها نيز هر 
كدام فضايی متفاوت داشته باشند تا عالوه بر زيبا 
و فاخر بودن، انس و التذاذ از فضا را هم در مخاطب 
ايجاد كنند. از ديگــر ويژگی های بوتيك هتل 
تأكيد و تمركز روی منوی غذا و بخش رستوران 

است كه تأكيد روی تفاوت و يگانگی در اينجا نيز 
به شــدت به نظر می آيد. در ايران هم با اندكی 
تأخير جنبش تاسيس بوتيك هتل ها بيش از يك 
دهه اســت به وجود آمده اســت. ويژگی های 
تاريخی، فرهنگی شهرهای ايران كه در معماری 
عمارت هايش نيز تجلی می يابد فرصتی درخشان 
برای بروز خالقانه  اين دسته از هتل ها را فراهم 
كرد. گونه  بومی شده و داخلی بوتيك هتل ها در 
دل خانه ها و بافت های تاريخی شــكل گرفت و 
تجربه ای مغتنم برای اقامت در فضايی تاريخی و 
هنری به وجود آورد. در تهران نيز بوتيك هتل 
شدن سرنوشت مباركی بود كه نصيب خانه های 
تاريخی شد و اين گزينه به يكی از مقبول ترين 
مقاصد در طرح تغيير كاربری خانه های تاريخی 
مبدل گشت. طراحی بوتيك هتل در خانه های 
تاريخی مزيت های بسياری دارد كه حفظ بنا و 
نمايش بخشــی از تاريــخ هنر و معمــاری به 
گردشگران خصوصا خارجی از مهم ترين آنهاست. 
در بوتيك هتل ها بسته هايی از فرهنگ، هنر و 
آداب در قامتی امروزی به مخاطب ارائه می شود 
كه عالوه بر حفظ و حيات طبيعی آنها، ناخواسته 
به مهمانان و مســافران هم معرفی می شــود. 
اســتقرار بوتيك هتل ها در خانه های تاريخی 
ظرفيت ها و محدوديت هايی را به همراه دارد كه 
موجب ايجاد فضاهايی متمايز است. در بوتيك 
هتل ها عالوه بر كاركرد ظاهری آنها بخشــی از 
هويت شخصی و خانوادگی افراد كه روزگاری را 
در آن خانه سپری می كردند نيز حفظ می شود و 
امروز در قالب ميراثی جمعی و گذشته مشترك 
فرهنگی معرفی پيش چشم شهر و مسافران و 

ساكنانش خودنمايی می كند.
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خاطره حسین زاده
خبرنگار

استان چهارمحال وبختیاری دارای یک درصد از مساحت کل 
کشور است که در بستر سلســله جبال زاگرس قرار دارد. این 
استان باوجود مســاحت کمی که دارد، نقش مهمی در تولید 
آب شــیرین در کشــور ایفا می کند و سرچشــمه 2رودخانه 
کارون و زاینده رود و سرچشمه بخشــی از رودخانه دز دراین 
استان است. تا چند سال گذشته عنوان می شد که این استان 
10درصد از منابع آبی کشور را در اختیار دارد، اما امروز بسیاری 
از کارشناسان و مسئوالن، نسبت به چالش کم آبی دراین منطقه 
هشدار می دهند. با توجه به ماهیت کوهستانی منطقه، بخش 
زیادی از بارندگی های باران به شکل روان آب، به سرعت از این 
استان خارج و به استان های اصفهان و خوزستان سرریز می شود 
و ســفره های زیرزمینی که درپی بارش برف تغذیه می شود، 

تأمین کننده بخش زیادی از نیاز آبی این استان هاست.
اما در حدود 12سال اســت که کاهش بارش ها و تغییر شکل 
آنها از برف به باران از یک سو و افزایش دمای هوا ازسوی دیگر 
ســبب کاهش منابع آبی این اســتان و پایین رفت سطح آب 
ســفره های زیرزمینی شــده، به گونه ای که این استان 9سال 
پیاپی خشکسالی را تجربه کرده و وضع فعلی این استان روایتگر 

حکایت تلخ خشکسالی و پیامدهای ناشی از آن است.

پیامدهای سهمگین کم آبی
»ممنوعه« و »ممنوعه بحرانی« شــدن هر 10دشــت اصلی 

استان، فرونشست زمین در دشت های چهارمحال وبختیاری، 
خشک شــدن 60درصد از آب چشــمه ها، قنات ها و چاه ها، 
شکل گیری بسترهای گردوخاک و گسترش پدیده بیابان زایی، 
خشــکیدگی 75هزارهکتار از جنگل هــا و 200هزارهکتار از 
مراتع، کاهش 16درصدی آب ذخیره شــده در پشت سدهای 
اســتان، بروز تنش آبی در تعدادی از شهرها و آب رسانی سیار 
به جمعیت وسیعی از مناطق روستایی، از مهم ترین پیامدهای 

وقوع خشکسالی و کم آبی در استان به شمار می رود.
کارشناسان هواشناســی، تغییر اقلیم را مهم ترین عامل وقوع 
خشکسالی عنوان می کنند و معتقدند تغییر اقلیم سبب شده 
ضمن تغییر الگوی بارش ها از برف به باران، دمای هوا به ویژه در 
فصل پاییز و زمستان روند افزایشی پیدا کند. آنها این موضوع را 
تهدیدی برای منابع پایدار آب استان می دانند، به گونه ای که در 
سال آبی جاری، ارتفاع برف اسفندماه در ایستگاه کوهرنگ این 

استان به عنوان ایستگاه شاخص کشور، صفر بوده است.
براساس گزارش مرکز ملی خشکسالی، با توجه به پهنه بندی 
خشکسالی در ســطح کشــور و با اســتفاده از شاخص هایی 
ازجمله »خشکســالی بارش«، »تبخیر« و »تعرق«، اســتان 
چهارمحال وبختیاری به عنوان دومین اســتان خشک کشور 
مطرح شده است که این وضعیت در مناطق شرقی و بخش هایی 

از مناطق مرکزی و شمالی استان محسوس تر است.

سراسر استان درگیر خشکسالی است
مدیرکل هواشناســی چهارمحال وبختیاری با تشریح وضعیت 
خشکسالی دراین اســتان به خبرنگار همشــهری می گوید: 
براساس آخرین گزارش ها، صددرصد از مساحت استان درگیر 

خشکسالی شدید تا خفیف شده است.
»مهران چراغ پور« می افزاید: وضعیت خشکسالی در استان طی 
سال آبی1400-1399 نســبت به سال گذشته تشدید شده، 

به طوری که همه مناطق استان درگیر خشکسالی شده است.
وی از کاهش 40درصدی میانگین بارش ها دراین استان طی 
سال آبی جاری خبر می دهد و اظهار می کند: این موضوع سبب 
شده چهارمحال وبختیاری پس از اســتان کرمانشاه، به عنوان 

دومین استان خشک کشور مطرح شود.
چراغ پور تصریح می کند: حدود 20درصد از مســاحت استان 
درگیر »خشکسالی بسیارشدید«،30درصد درگیر »خشکسالی 
شدید« و بیش از 23درصد درگیر »خشکسالی متوسط« است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری همچنین می گوید: 
تا پایان سال آبی جاری )31شهریورماه( احتمال بارش موثری 
که کل استان را فرا گیرد وجود ندارد و به نظر می رسد بارش های 

استان از 385میلیمتر فراتر نرود.

آب رسانی سیار به روستاها
اما تنش آبی و چالش تأمین آب در شــهرها و روستاها یکی از 
محسوس ترین پیامدهای خشکسالی است که این موضوع در 
سال های اخیر در اســتان چهارمحال وبختیاری بیش ازپیش 
آشکار شده و چنانچه این روند ادامه یابد، در سال های آینده با 

مشکالتی عمیق تری دراین زمینه مواجه خواهیم شد.
بیش از 80درصد از آب مصرفی این استان از منابع آب زیرزمینی 
تأمین می شود و این موضوع انتقاد بســیاری از کارشناسان و 
مردم را به همراه داشته است که چرا با وجود آب های سطحی، 
مردم این اســتان باید با چالش جدی کاهش منابع زیرزمینی 

روبه رو شوند، به طوری که درحال حاضر بسیاری از روستاهای 
چهارمحال وبختیاری به صورت سیار آب رسانی می شوند و این 
موضوع برای استانی که سرچشمه رودهای خروشان زاینده رود، 

کارون و بخشی از دز به شمار می رود، چالشی اساسی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری دراین 
زمینه می گوید: هم اکنون 90درصد از آب رســانی های سیار 
مربوط به شهرســتان لردگان و 10درصد مربوط به بقیه نقاط 

استان است.
»احمدرضــا محمدی« می افزایــد: در فصل های گرم ســال 
آب رسانی سیار به 40روستای شهرستان لردگان با 20هزارنفر 
جمعیت انجام می شود که این میزان در فصل های سرد سال به 

28روستا با 11هزارنفر جمعیت کاهش می یابد.
وی اظهــار می کنــد: هم اکنون به بخشــی از »ســرخون« و 
روســتاهای »مور« و »تلتک« آب رســانی ســیار انجام و در 
شهرســتان کیار نیز آب آشامیدنی روســتاهای »جغدان«، 
»حیدرآبــاد«، »چهراز«، »گوشــه« و »چارطــاق« از طریق 

آب رسانی سیار تأمین می شود.
محمدی به آب رســانی سیار در شهرســتان لردگان از طریق 
5دستگاه تانکر اشاره می کند و می افزاید: تأمین آب آشامیدنی 
موردنیاز مردم این شهرستان حداقل به 3تانکر دیگر نیاز دارد 
و منابع تأمین آب آشامیدنی شهرستان از طریق 5رشته قنات، 

53حلقه چاه و 51دهانه چشمه انجام می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال وبختیاری همچنین 
می گوید: در شهرستان لردگان برای تأمین آب آشامیدنی سالم 

یک حلقه چاه اختصاص یافته است.
محمــدی اضافه می کنــد: فرســودگی خطــوط انتقال آب 

)شکستگی خطوط، آب رســانی ســیار را ضروری می کند(، 
کوهستانی و سخت گذربودن مناطق نیازمند آب رسانی سیار، 
خشک سالی های مستمر و خشک شدن منابع تأمین آب، کمبود 
تانکر و کافی نبودن اعتبارات مالی از چالش های این حوزه است.

راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود
مشکالت موجود در زمینه تأمین آب نشان می دهد نگاه ها به 
چهارمحال وبختیاری به عنوان استانی »آبخیز« باید تغییر کند 
و مدیریت منابع آب و اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای 

از این استان با توجه به منابع آبی موجود، انجام شود.
همچنین انجام برنامه ریزی های الزم باهدف سازگاری با شرایط 
موجود و تنظیم مصارف آب در بخش های مختلف آشامیدنی، 
کشاورزی و صنعت و افزایش بهره وری دراین بخش ها را می توان 
ازجمله راهکارهای عبور از وضعیت کنونی دانست. همچنین 
باتوجه بــه محدودیت شــدید منابع زیرزمینی در اســتان و 
قرارگیری چهارمحال وبختیاری در منطقه آبخیز حوضه های 
آبریز کارون بزرگ و زاینــده رود )گاوخونــی(، مهار آب های 
ســطحی می تواند بخشــی از کمبودهای آبی را دراین استان 
جبران کند. براین اساس انتظار می رود با اصالح الگوی مصرف 
آب، به ویژه در بخش کشاورزی و توسعه طرح های آبخیزداری و 
آبخوان داری، بتوان منابع آبی موجود در چهارمحال وبختیاری 
را حفظ و با مدیریت صحیح مصرف آب در حوزه های مختلف، 
بتوان بر بخشی از تبعات ناشی از خشکسالی ها فائق آمد. بیان 
این نکته هم ضروری اســت که تحقق این راهکارها، مستلزم 
این است که واقعیت تلخ خشکسالی و چالش کم آبی، به باور و 

دغدغه ای عمومی تبدیل شود.

4 3 2

 حال بد
 ناوگان عمومی 
7کالنشهر کشور

بافت های ناکارآمد 
مانعي در مسير 

توسعه  سنندج 

 ساخت نخستين
  قرآن سنگی 

در قم

چهارمحال وبختیاری به عنوان سرچشمه 2رودخانه کارون و زاينده رود، درگیر خشکسالی  است
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فرشته رضایی
خبرنگار

بارش ۳۰دقیقه ای باران در سیزدهم مردادماه و جاری شدن 
سیل کافی بود تا بخش زیادی از روستاهای شهرستان های 
آوج و الموت شرقی و غربی در استان قزوین دچار خسارت و 
آسیب های فراوان شوند، به گونه ای که در نخستین ساعت های بارش سیل، 
راه های ارتباطی مسدود و ۵نفر نیز قربانی این پدیده جوی و 2نفر نیز مفقود 
شدند. با این حال در ساعت های اول نیروهای امدادی ازجمله هالل احمر 
و گروه هــای مدیریت بحــران وارد کار شــدند و به ۴هزار ســیل زده در 

روســتاهایی ماننــد »شــهیدآباد«، »وروق«، 
»چوبینه«، »ساغران سفلی«، »یمق«، »توآباد«، 

»چاه بــرف«، »مصرآبــاد« و »ارتش آباد« 
خدمات ارائه دادند. این سیل که حدود 

۳هفته قبل در قزویــن اتفاق افتاد، 
سبب تخریب بسیاری از راه ها و 

خانه های روستایی، به ویژه آنها 
که در حریم رودخانه بودند، 
شــد، این درحالی است که 
مســئوالن مدیریت بحران 
اســتان قزوین از بــرآورد 
خســارت ها و اسکان موقت 

سیل زدگان خبر می دهند.

برآورد خسارت ها 
مدیــرکل ســازمان مدیریت 

بحران استان قزوین دراین باره به 
خبرنگارهمشهری می گوید: در سیل 

اخیر قزوین، 2شهرســتان آوج و الموت 
بیشترین خسارت را دیدند. در شهرستان آوج 

۴نفر فوت شــدند و یک مفقودی ثبت شد و در الموت نیز 
یک فوتی و یک مفقودی داشتیم.  »قدرت اهلل مهدیخانی« می افزاید: 
درجریان این سیل روستاهای »کشته دشت«، »یارقی«، »زناش باال 
و پایین«، »طالع«، »آسان رود«، »باغدشت« و »شهیدآباد« بیشترین 
خسارت را داشتند. حجم خسارت ها بیشتر متوجه حوزه کشاورزی و 
راهداری در منطقه الموت شــرقی بود. در الموت غربی نیز خسارت ها 
بیشتر در بخش کشاورزی متمرکز بود. وی ادامه می دهد: سیل اخیر 
اگرچه پیش بینی شده بود، اما شدت آن دقیق مشخص نبود. به عنوان 
مثال سیلی که در روســتای شــهیدآباد اتفاق افتاد و سبب تخریب 
ساختمان هایی شد، در مســیل رودخانه ای به وقوع پیوست که برای 
سال ها خشک شــده بود. اینجاست که دســتگاه های مربوط باید با 
تالش زیاد و به کارگیری خالقیت، در محل هایی که مســیل رودخانه 
است، اجازه ساخت و ساز ندهند تا دیگر شــاهد بروز حوادث ناگوار، 
مانند آنچه اخیرا به وقوع پیوست، نباشــیم. مهدیخانی درباره برآورد 
خسارت ها نیز عنوان می کند: براســاس گزارش های تدوین شده، در 
بخش راهداری حدود ۱۰۰میلیاردتومان خسارت وارد شده است. در 

حوزه آب و فاضالب نیز حدود 2۷میلیارد تومان خسارت داشتیم. در 
حوزه تأسیســات زیربنایی ۷میلیاردتومان و در بخش برق نیز چیزی 
حدود 2۰میلیاردتومان خسارت وارد شده است. وی ادامه می دهد: به 
بخش کشاورزی منطقه آوج حدود 2۰۰میلیارد تومان خسارت وارد 
شده است، اما خسارت های وارد آمده به بخش کشاورزی روستاهای 
الموت هنوز برآورد نشده است. همچنین ۱۳۰واحد مسکونی آسیب 
دیده، اما هیچ واحد مسکونی به صورت صددرصد تخریب نشده است.  
مهدیخانی تصریح می کند: دراین مدت بــا به کارگیری همه امکانات، 
توانستیم راه ها را بازگشــایی کنیم، اما درجایی که پل تخریب شده، 
منتظر دریافت اعتبارات از مرکز هســتیم تا در اختیار دستگاه متولی 
برای بازسازی پل ها و راه ها قرارگیرد.  این مسئول 
درباره تخصیص اعتبــارات پس از برآورد کلی 
خســارت ها نیز اضافه می کند: این گونه 
نیســت که پس از برآورد خسارت ها 
اعتباری اختصاص یابــد، اما در 
تالشیم هرچه زودتر اعتبارات 
الزم را بگیریــم. باتوجــه به 
بازدید مدیرکل ســازمان 
مدیریت بحران کشــور از 
مناطق ســیل زده، قطعا 
روند اختصــاص اعتبارات 
موردنیاز تســریع خواهد 

شد.

پیگیری برای تأمین اعتبار
استاندار قزوین نیز درباره روند 
اختصــاص اعتبــارات موردنیاز 
برای جبران خســارت های ناشی از 
سیل اخیر می گوید: تأکید داریم مدیران 
دستگاه های اجرایی ۱۵درصد از اعتبارات خود 
را به مدیریت بحران اختصاص دهنــد و از اعتبارات در 
اختیار هم اســتفاده کنند که بعد با انجام برنامه ریزی های الزم، این 
اعتبار جابه جا شود. »هدایت اهلل جمالی پور« اظهار می کند: مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای قزوین نیز باید برای اجرای مسیر انحرافی رودخانه 
شهیدآباد بررســی های الزم را انجام دهد تا در آینده ایمن سازی های 
موردنیاز صورت گیرد و دوباره شــاهد بروز خسارت های این چنینی 
به روستاییان استان نباشــیم. وی از مســئوالن اداره منابع طبیعی 
خواسته اســت مطالعات الزم را برای مدیریت سیالب ها انجام دهند.  
مدیران بانک های استان نیز موظف شــده اند با توجه به خسارت های 
وارد شــده، ۶ماه بدهی کشاورزان ســیل زده این مناطق را استمهال 
کنند. اســتاندار قزوین همچنین تأمین نهاده های دامــی را از دیگر 
اولویت های این روزها می داند و اضافه می کند: تأمین نهادهای دامی 
ساکنان روستایی، الیروبی نهرها ازسوی اداره جهادکشاورزی، برآورد 
خسارت های وارد شــده به واحدهای مسکونی ازسوی بنیادمسکن و 
بازسازی آنها از دیگر موضوع هایی است که در دستورکار قرار گرفته و 

درحال انجام است.

سیل زدگان قزوینی در انتظار کمک های دولتی

بافت های ناکارآمد مانعي در مسير توسعه  سنندج 

3شهر کهگیلویه وبویراحمد شورا ندارند
 توسعه صنایع جانبی، ایجاد اشتغال غیرمستقیم، راه اندازی صنایع پتروشیمی و سایر 

تأسیسا

سنندج حدود هزارو۶9۷هکتار بافت ناکارآمد دارد که جمعیتی درحدود 2۰۶هزارنفر را در خود جا داده است

با وجود آغاز به کار دوره ششم شوراهای شهر و روستا در سراسرکشور، شهرهای یاسوج، دهدشت و سی سخت با مشکل قانونی 
در تشکیل شورا مواجه اند

براساس اعالم مسئوالن در سیل اخیر قزوین، 2شهرستان آوج و الموت بیشترین خسارت را 
متحمل شدند

ستاره حجتی
خبرنگار

حدود ۳هفته از آغاز به کار ششمین دوره شوراهای 
اسالمی شهر و روستا در کشور می گذرد و بسیاری 
از شهرهای کشور شــهرداران جدید خود را نیز 
شناخته اند، اما در استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرهای یاسوج، 
دهدشت و سی ســخت همچنان درانتظار تأیید نهایی اعضای 
منتخب خود به ســر می برند و مدیریت شهری آنها در وضعیت 
بالتکلیف قرار دارند. ماجرا از جایی آغاز شــد که هیأت مرکزی 
نظارت بر انتخابات شــوراهای شهر و روســتا، بعد از برگزاری 
انتخابات شورای شهر و مشخص شــدن منتخبان، 2منتخب 
شورای شهر یاســوج، یک منتخب شورای شهر دهدشت و یک 
منتخب شورای شهر سی سخت را ردصالحیت کرد؛ تصمیمی که 
گفته می شود هیأت استانی نظارت بر انتخابات شوراها و شورای 
تأمین کهگیلویه وبویراحمد با آن مخالفند. در چنین شرایطی و 
با توجه به پایان دوره پنجم مدیریت شهری، برخی کارشناسان 
معتقدند ادامه فعالیت شهردار بدون ابقا ازسوی شورای شهر دوره 
ششــم غیرقانونی اســت و دولــت بایــد دراین شــرایط و تا 
تعیین تکلیف نهایی، یک نفر را به عنوان »سرپرست« معرفی کند.

بالتکلیفی در مدیریت شهری
یک کارشناس مدیریت شهری در کهگیلویه وبویراحمد دراین باره 
می گوید: بنابر آنچه ازسوی مسئوالن مربوط و همچنین هیأت 
نظارت برانتخابات شــوراها در استان اعالم شده است، صالحیت 
اعضای منتخب هر ۳شورا، بنا به دالیلی که بیان نشده است، هنوز 
به تأییدنهایی نرسیده است. اینها درحالی است که تعیین تکلیف 
این افراد، به ویــژه با توجه به وضعیت خاص سی ســخت پس از 
زلزله، از اهمیت ویژه ای برخوداراست. »مینا رجبی« می افزاید: 
براساس قانون شوراها، اعضای منتخب شورا در نخستین جلسه 
رســمی خود و به عنوان اولین مصوبه، باید مدیریت شهرداری را 
تعیین تکلیف کنند؛ این دستورکار قانونی است که برعهده آنها 
گذاشــته شده اســت. درغیراین صورت هر اقدام شهرداری و هر 
مصوبه آن، اعتبار ندارد. وی ادامه می دهد: پس از پایان دوره قانونی 
مدیریت شهردار که طبیعتا با پایان دوره شورا به اتمام می رسد، 
مسئولیت قانونی از شهردار وقت سلب می شود. در زمانی که شورا 
به هر دلیلی منحل است، عمال این نظارت بر عملکرد شهرداری 

اســت که با مشکل مواجه 
هد  ا خو

شد.  رجبی عنوان می کند: درچنین شــرایطی در صورت انجام 
اقدام های مغایر با قانون، چه کسی قرار است برخورد و نظارت کند 
و درنهایت پاسخگو باشد؟ این کارشناس مدیریت شهری اظهار 
می کند: با توجه به آسیب هایی که ادامه چنین وضعیتی برای شهر 
و شهروندان به همراه دارد، باید مشکل به وجود آمده در اسرع وقت 
حل و فصل شود و درصورت تأیید نشدن اعضای بالتکلیف، اعضای 
علی البدل به شورا معرفی شوند تا با تشکیل نخستین جلسه رسمی 
شورا، وضعیت مدیریت شهرداری مشــخص شود.  رجبی اضافه 
می کند: قانون این وظیفه را درباره شهرهای زیر 2۰۰هزارنفر به 
اعضای هیأت نظارت استان ها سپرده است. همچنین براساس ماده 
99 قانون شوراها، هرگاه انتخابات و نتایج آن به هر دلیلی منحل 

شود، تا برگزاری انتخابات بعدی، استاندار جانشین شوراست.

وجود ابهام های قانونی
این درحالی اســت که دبیر اجرایی هیأت نظــارت بر انتخابات 
شوراهای شهر و روستاهای این اســتان می گوید که در قانون 
پیش بینی چنین وضعیتی صورت نگرفته اســت و باید منتظر 
تعیین تکلیف ازسوی وزارت کشور ماند. »سیدشکراهلل امامی« با 
تأیید اینکه 2منتخب شورای اسالمی شهر یاسوج، یک منتخب 
شورای اسالمی شهر دهدشت و یک منتخب شورای اسالمی شهر 
سی سخت هنوز تأییدنهایی نشده اند، می افزاید: برخی مسئوالن 
مربوط و هیأت نظارت بر انتخابات استانی شوراها با این تصمیم 
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مخالفند. وی می افزاید: 
متاســفانه آنچه تعیین تکلیف چنین وضعیتی را دشوار کرده، 
این است که در قانون مشخص نشــده درصورت ردصالحیت 
منتخبان، امکان جایگزینی عضو یا اعضــای علی البدل وجود 
دارد یا نه و ممکن اســت نیاز به برگزاری انتخابات مجدد باشد. 
طبیعتا نگرانی هایی نسبت به انتخاب شهردار و وضعیت فعلی 
شــهرداری های این ۳شهر نیز ایجاد شده اســت که امیدواریم 

به زودی رفع شود.

یک شرایط ویژه
 دراین میان مدیرکل شهری 

و امور شوراهای استانداری 

کهگیلویه وبویراحمــد معتقد اســت شــرایط به وجــود آمده 
خاص و ویژه اســت و پیش بینی قانونی بــرای چنین مواقعی 
وجود ندارد. »عیسی شــهامت« می گوید: با پایان دوره پنجم 
شورای اسالمی شهر، بدون شــک مهلت قانونی فعالیت شهردار 
نیز به پایان رسیده است، اما به دلیل ردصالحیت برخی منتخبان 
این دوره، هنوز مراسم تحلیف اعضای منتخب شورای  دوره ششم 
برگزار نشده و این به معنای نداشتن شورا دراین شرایط است.  
وی ادامه می دهد: البته این مشکل تنها مختص استان ما نیست 
و برخی از استان های دیگر نیز با چنین مشکلی روبه رو هستند. 
براساس تصمیم وزارت کشور تا تعیین تکلیف نهایی این شوراها، 

باید شهرداران قبلی به کار خود ادامه دهند.

راهکار وزارت کشور
براســاس ماده۴9 قانون انتخابات شــوراها، در کنــار مراجع 
چهارگانــه، ۱۱مرجع دیگر نیــز می توانند دربــاره صالحیت 
افراد نظر دهند. با این همه ردصالحیت یا بالتکیف گذاشــتن 
احرازصالحیت پس از تأیید و برگزاری انتخابات از موارد نادری 
اســت که در ۶دوره انتخابات شوراهای اســالمی شهر و روستا 
کم تر اتفاق افتاده است. رئیس سازمان همیاری شهرداری ها و 
دهیاری های کشــور دراین باره می گوید: از این دوره انتخابات 
شوراهای اسالمی شــهر و روستا اســتقبال خوبی در شوراها 
به عمل  آمد، به طوری که بیش از ۵۱هزارنفر برای کاندیداتوری 
در انتخابات شوراهای  اسالمی شهر و بیش از 2۴۸هزارنفر برای 
کاندیداتوری درانتخابات شوراهای اســالمی روســتا داوطلب 
شدند. »مهدی جمالی نژاد« می افزاید: هرچند اراده وزارت کشور، 
واگذاری امور محلی به نمایندگان مردم در شــوراهای اسالمی 
شهرها و روستاهاســت، اما در مواردی که به هردلیل انتخابات 
برگزار نمی شود، باطل می شود یا مشکلی پیش می آید، با توجه به 
ظرفیت های قانونی، پیش بینی هایی صورت گرفته است. براین 
اساس، قائم مقام شورا مســئولیت اجرای وظایف شوراها را 
برعهده دارد و تالش می شود از ظرفیت استانداران به عنوان 
قائم مقام شورای شهر استفاده شود. وی اظهار می کند: 
در ماده99 قانون شــوراها، پیش بینی شده است که 
قائم مقام شوراهای شهر، بخش و روستا، استانداران و 
قائم مقام شورای شهر تهران، وزیر کشور باشد. جمالی نژاد 
اضافه می کند: درشرایط کنونی تعداد کمی از شهرهای کشور 
فاقد شــورا خواهند بود که این نقص نیز ازســوی استانداران، 
به عنوان جانشین شورای اسالمی شهر، پوشش داده خواهد شد و 
به دلیل شناخت مشکالت شهرها و ارتباط کاری مدیران شهری و 
استانداری ها، پاسخگویی و رفع مشکالت امکان پذیر خواهد بود. 

فرحناز چراغی
خبرنگار

آغاز به کار ششمین دوره شورای اسالمی شهرسنندج و 
به دنبال آن معرفی »سیدانور رشیدی« به عنوان شهردار 
جدید، ورق خوردن فصل نوینی در حوزه مدیریت شهری 
به حساب می آید که موفقیت درآن مستلزم بازخوانی عملکرد مدیران 
گذشته به ویژه در۴سال اخیر است. شهرسنندج، به عنوان مرکز استان 
کردســتان، با ۵منطقه، 22ناحیه و ۷۷محله شــهری، در دره نسبتا 
مسطحی از سلسله جبال زاگرس واقع شده و در ۵۰سال گذشته به 
سرعت گسترش یافته و روز به روز بزرگ تر شده، به طوری که دراین 
مدت جمعیت آن بیش از ۷برابر و مساحت محدوده قانونی این شهر 
بیش از ۱۰برابر افزایش یافته اســت؛ موضوعی که نیازمند برداشتن 
گام های جدی تری درمسیر توسعه زیرساخت های شهری در سنندج 
است. گسترش روزافزون محدوده شهری سنندج در دهه های اخیر 
سبب شده است این شهر با معضالت شهری ریز و درشتی روبه رو باشد 
که یکی از آنها، مساحت قابل توجه بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری 
است. این موضوع درحالی  است که بزرگ ترین طرح بازآفرینی شهری 

کشور، به وسعت ۳۴هکتار، در سنندج درحال اجراست.

5پهنه ناکارآمد سنندج
معاون مسکن و بازآفرینی شــهری اداره کل راه و شهرسازی استان 
کردستان در گفت وگو با همشهری با بیان اینکه براساس مطالعات 
مصوب، در ۷شــهر با جمعیت بیش از ۵۰هزارنفر اســتان، درحدود 
۴هزارو۷2۷هکتار بافت ناکارآمد وجــود دارد، می گوید: این مقدار 
نزدیک به ۳۶درصد از مســاحت مصوب طرح تفصیلی شــهرهای 
کردســتان را دربر می گیرد. »مصطفی رضایی« می افزاید: براساس 
بررسی های انجام شــده، ۵۱درصد از جمعیت استان در بافت های 
ناکارآمد زندگی می کنند. این میزان اسکان جمعیت، نشان دهنده 
نابرابری در توزیع خدمات در سطح شهرهاست. وی با اشاره به وضعیت 
۵پهنه ناکارآمد موجود در سطح شهرسنندج ادامه می دهد: یکی از 
این پهنه ها »بافت تاریخی« اســت که هسته اولیه شکل گیری شهر 
سنندج به حساب می آید و ۱۸2هکتار وسعت دارد. پهنه دیگر »بافت 
فرسوده میانی« است که الیه پس از بافت تاریخی محسوب می شود 
و 22۰هکتار وسعت دارد. رضایی تصریح می کند: »بافت با پیشینه 
روستایی« پهنه دیگری است که حاصل رشد شهر و الحاق روستاهای 
اقماری گذشته به حســاب می آید و ۱2۳هکتار وسعت دارد. »بافت 
ناسازگار شهری« نیز پهنه دیگری اســت که شامل همه تأسیسات 
شهری می شود که همخوانی چندانی با زندگی امروز در داخل شهرها 
ندارد و حدود ۵2۷هکتار را دربــر می گیرد. وی اظهار می کند: پهنه 
پنجم نیز شامل »ســکونت گاه های غیر رسمی« می شود که حدود 
۶۴۶هکتار را دربر می گیرد. درمجموع سنندج حدود هزارو۶9۷هکتار 
بافت ناکارآمد دارد که ۳۶درصد از مساحت این شهر را شامل می شود 

و جمعیتی درحدود 2۰۶هزارنفر را در خود جا داده است.

پهنه بندی بافت های ناکارآمد کردستان
معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی کردستان 

همچنین اظهار می کند: در ۴شهر این استان شامل سقز، مریوان، قروه 
و بیجار مطالعات مربوط به شناسایی و پهنه بندی بافت های ناکارآمد 
به پایان رسیده و درحال حاضر مالک عمل است.  رضایی می افزاید: در 
سایر شهرهای استان نیز به تناسب، مطالعات در برخی پهنه ها انجام 
شده است. به عنوان مثال مطالعات مربوط در محله »نایسر« درسنندج 
)به عنوان بزرگ ترین سکونت گاه غیررسمی استان( یا در بافت تاریخی 
محله های »آغه زمان« و »سر تپوله« این شهر انجام شده است.  وی 
ادامه می دهد: مطالعات اخیر دراین حوزه، متناسب با آخرین وضعیت 
شهرها و براســاس ســرانه های کالبدی و غیرکالبدی انجام و سعی 
شده اســت ویژگی های محله ها براســاس میزان خدمات روبنایی، 
زیربنایی و همچنین مســائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعیین 
شود. این شــیوه از تعیین محدوده ها و محله های هدف، زمینه ساز 
احصای همه مشــکالت در این گونه محله ها می شود و برنامه ریزان 

و مدیران را برای رفع مشکالت ساکنان به درستی هدایت می کند.

چالش های نوسازی شهری 
رضایی عنوان می کند: بزرگ ترین پروژه بازآفرینی شــهری کشور 
درسنندج درحال اجراست که براســاس آن، می توان بخش زیادی 
از نیازهای محله ای  به ویژه در شــمال شهرســنندج را پوشش داد. 
مطالعات فاز یک این پروژه به پایان رســیده و مهم ترین مشکل آن 
تملک اراضی سایر دستگاه هاست. دراین فاز از پروژه مقرر شده »باغ 
کتاب« ساخته شــود که تا این لحظه، واگذار نشدن اراضی شرکت 

مادرتخصصی بازرگانی، اجرای پروژه را به تأخیر انداخته است.  وی 
می افزاید: اراضی دراختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران در سطح 
استان بسیار ناچیز است. بنابراین با روش »فروش اراضی« نمی توان 
امید چندانی به رفع مشــکالت داشــت. ضمن اینکه براساس آمار 
سال۱۳9۵، در ســال های اخیر مهاجرت روســتاییان به شهرهای 
کردستان شــدت گرفته که می تواند گره جدیدی باشد بر مشکالت 
موجود دراین حوزه. بنابراین الزم است ازطریق ستاد ملی بازآفرینی 
شهری، حمایت های مالی الزم از روند نوسازی شهری در استان صورت 
گیرد. رضایی می گوید: تولید و عرضه مسکن در بافت های فرسوده و 
ناکارآمد شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تقویت دسترسی 
به خدمات روبنایی و زیربنایــی دراین محله ها، زمینه ســاز ایجاد 
جذابیت برای سکونت در چنین محله هایی خواهد شد. معاون مسکن 
و بازآفرینی شــهری اداره کل راه و شهرسازی کردستان همچنین با 
بیان اینکه درسال های۱۳9۸ و ۱۳99 درمجموع ۷۳۰فقره تسهیالت 
نوسازی به مالکان، سرمایه گذاران و متقاضیان پرداخت شده است، 
اضافه می کند: با این وجود ضروری است با تسریع حمایت های دولت 
و شهرداری، تشکیل دفاتر تســهیل گری باهدف آموزش ساکنان و 

تجمیع پالک های ریزدانه، روند نوسازی بیش از پیش سرعت بگیرد.

فعالیت های فرهنگی، عمرانی و خدماتی
اقدام های انجام شده در حوزه بازسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد 
سنندج درحالی اســت که درســال های اخیر در بخش های دیگر 

نیز فعالیت های راه گشــایی در مسیر توسعه شــهری مرکز استان 
کردستان برداشته شده است. مدیر روابط عمومی شهرداری سنندج 
با تأکید بر اینکه شــهرداری ســنندج در ۴ســال اخیر برنامه های 
موثری در حوزه فرهنگی، عمرانی، رفاهی و خدماتی باهدف سرعت 
بخشیدن به توسعه این شهر انجام داده است، به خبرنگارهمشهری 
می گوید: ثبت جهانی سنندج به عنوان »شهر خالق موسیقی« یکی 
از دستاوردهای ۴سال اخیر مدیریت شهری در سنندج است. »صالح 
وکیلی« می افزاید: یکی از ثمرات انتخاب سنندج به عنوان شهرخالق، 
معرفی جهانی این شهر است که به جذب هرچه بیشتر گردشگران 
خارجی می انجامد؛ ظرفیت قابل توجهی که عالوه بر رونق بخشی به 
این حوزه، توسعه صنایع جانبی شــهر را نیز به دنبال دارد. برهمین 
اساس رونق صنایع خالق و نیز ارتباطات بین المللی میان شهرهای 
خالق، می تواند به رونق اقتصاد و افزایش اشــتغال در سنندج و نیز 

ارزآوری در سطح ملی بینجامد.

توسعه عمران شهری
وی به فعالیت های عمرانی انجام شده نیز اشاره می کند و می افزاید: 
بهسازی معابر سنندج، از مطالبه ها و دغدغه های مردم این شهر در 
سال های اخیر بود که باصرف حدود ۱۷۵هزارتن آسفالت، بیش از یک 
میلیون و ۱۸۵هزارمترمربع  از معابر شهر بهسازی شد. مدیر روابط 
عمومی شهرداری سنندج همچنین می گوید: ساخت بلوار ساحلی، 
بلوار کمال الملک، بلوار ۳۰متری ناحیه منفصل شــهری »ننله« و 

ساخت پیاده راه فردوسی، بخش دیگری از فعالیت های انجام شده 
در شهرسنندج بوده است. وکیلی ادامه می دهد: اجرای طرح تقاطع 
غیرهمسطح »ســنجرخان« به طول 2هزارو ۱۷۰متر و ۴دهنه پل 
بتنی 2۴متری به عرض ۱۸متر از دیگر اقدام های انجام شده با هدف 
توسعه شهری سنندج بوده اســت. برای این تقاطع ۴رمپ، ۴لوپ و 
2دوربرگردان ساخته شده است. ساخت تقاطع غیرهمسطح توحید 
و ساخت بلوار2۴متری »عباس کمندی« در آبیدر را نیز باید به این 
موارد اضافه کرد. فاز2 و۳ کمربندی اسالم آباد هم به طول۳/۵کیلومتر 
ساخته شده است.  وی تصریح می کند: ســاخت کارخانه آسفالت 
۱۶۰تنی با قابلیت اســتفاده از ۷۰درصد از مصالح بازیافتی )تراشه 
آسفالت( یکی دیگر از اقدام های شهرداری سنندج درچند سال اخیر 
بوده است. این کارخانه تمام اتوماتیک است و می تواند بخش زیادی از 
آسفالت موردنیاز معابرشهری و همچنین پروژه های استان را تأمین 

کند و زمینه ساز صرفه جویی در هزینه های عمرانی شود.

اقدام هایی برای کاهش ترافیک و افزایش فضای سبز
وکیلی به راه اندازی مرکز مانیتورینگ پلیــس راهور و مرکز پایش 
تصویری شهرداری نیز اشــاره می کند و می گوید: کاهش ترافیک، 
مهم ترین هدف راه اندازی این مرکز است. همچنین پایانه حمل ونقل 
عمومی درمیدان آزادی سنندج برای کاهش ترافیک هسته مرکزی 
شهر ساخته شد.  وی می افزاید: در۴سال اخیر 2۷۰دستگاه تاکسی 
و اتوبوس ناوگان حمل ونقل عمومی سنندج نیز نوسازی و بهسازی 
شــدند. از این تعداد، 2۵۰تاکسی فرســوده تبدیل به احسن و 2۰ 
دستگاه اتوبوس نیز بهسازی شدند.  مدیر روابط عمومی شهرداری 
سنندج درباره تقویت فضای سبز این شهر نیز عنوان می کند: بوستان 
بزرگ تفریحــی، ورزشــی و فرهنگی »کوچــک ره ش دردگران« 
یکی از فضاهای دلنشــین  شــهری در محدود بلوار نظام مهندسی 
و آپارتمان های مســکن مهر است  که شامل ســکو، زمین ورزشی 
چندمنظوره، سایت صخره نوردی، مسیر دوچرخه سواری و پیاده روی، 
آمفی تئاتر و پارکینگ اســت. وکیلی به ســاخت »پارک مشاهیر 
کرد« در آبیدر نیز اشــاره می کند و می گوید: دراین پارک سردیس 
مشاهیری مانند »میرزا رضا کلهر«، »براتعلی نورایی«، »عبدالحمید 
ملک الکالمی«، »ابراهیم یونســی«، »ماموســتا محوی«، »مظفر 
پرتوماه« و... نصب شده است. این پارک ظرفیت نصب ۴۰سردیس  
دیگر را نیز دارد. وی از ایجاد حریم ســبز به مساحت 2۴هزارمتر در 
بدنه بلوار ساحلی نیز خبر می دهد و می افزاید: ساماندهی ۳۰هزارمتر 
از بلوارانتظام و ایجاد فضای سبز درآن، ساماندهی پارک های امانیه و 
امیریه به عنوان فضای تفریحی و گردشگری و همچنین ساماندهی 
میدان »هفت آسمان« تا میدان »حجاب« در آبیدر، بخش دیگری 
از فعالیت های شــهرداری برای توسعه شهری ســنندج بوده است. 
وکیلی اضافه می کند: ســاخت مجتمع فرهنگــی - هنری خیابان 
شــهداء در 2طبقه، راه اندازی مرکز کنترل جمعیت سگ های آزاد، 
ســاماندهی بلوار ضیاءالدینی با ایجاد ۸هزارو ۵۰۰متر فضای سبز، 
ساخت فضای سبز یک هکتاری در بلوار کمال الملک، ساخت بوستان 
۱۴هکتاری آشتی در محله »فرجه« و راه اندازی مجموعه تفریحی 
زیپ الین و پل معلق در آبیدر از دیگر اقدام های انجام شــده ازسوی 

مدیریت شهری سنندج بوده است.



کاهش مسافران در مشهد 
میزان جابه جایی درون شــهری ازطریق ناوگان اتوبوسرانی و مترو 
در کالنشهر3/5میلیون نفری مشــهد از زمان همه گیری ویروس 
کرونا تاکنون کاهش چشمگیری داشته  اســت. سهم حمل ونقل 
عمومی دراین کالنشــهر در شــرایط عادی حدود ۴5درصد کل 
میزان حمل و نقل است، درحالی  که این سهم باید حداقل ۷۰درصد 
باشد، اما همه گیری ویروس کرونا همین ســهم را نیز کاهش داد 
و حمل ونقــل عمومی را از رونــق انداخت. درحــال حاضر هزار و 
۷۰۰دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل ونقل عمومی شهر مشهد فعال 
هستند، اما 3۰درصد ناوگان اتوبوسرانی این شهر، فرسوده و نیازمند 
بازسازی است و 3۰درصد دیگر آن نیز نیاز به نوسازی دارد. امسال 
بازسازی ۱۰۰دستگاه اتوبوس در دســتورکار سازمان حمل ونقل 
شهرداری قرار دارد و  درخواست دریافت مجوز انتشار 5هزارمیلیارد 
ریال اوراق مشارکت نیز توسط شــهرداری مشهد به وزارت کشور 
ارسال شــده تا منابع مالی مورد نیاز تأمین شود. همچنین قرارداد 
خرید ۲۰۰دستگاه اتوبوس از شرکت ایران خودرو و ۲5دستگاه از 
شرکت زرین خودرو نیز منعقد شده  اســت. با توجه به همه گیری 
ویروس کرونا، اســتفاده از ماســک در ناوگان اتوبوسرانی مشهد 
اجباری اســت و ۲۰ناظر برای ارشاد شهروندان دراین خصوص در 
پایانه های سطح شهر حضور دارند. همچنین درحال حاضر ۱۲هزارو 
5۰۰دستگاه تاکسی در ناوگان تاکسیرانی کالنشهر مشهد فعالیت 
می کنند. طی یک سال گذشته 3۲۰دســتگاه تاکسی فرسوده نیز 
دراین کالنشهر نوسازی شده اند و تا پایان امسال نیز حدود 5میلیارد 
تومان به عنوان یارانه توسط شــهرداری برای نوسازی تاکسی های 
فرسوده این شهر پرداخت خواهد شد. پیش از همه گیری ویروس 
کرونا، در روز های عادی روزانه حدود ۲۴۰هزار مســافر در شهر 
مشــهد از طریق خطوط قطار شــهری جا به جا می شدند که این 
تعداد پس از همه گیری ویروس کرونا، در روز های عادی به ۹۰ تا 
۱۱۰هزارمســافر کاهش پیدا کرده است. همچنین درحال حاضر 
متروی مشهد دارای 3۸کیلومتر خط فعال است که ۲۴کیلومتر 
آن مربوط به خط یک و ۱۴کیلومتر آن هم متعلق به خط ۲ است 
که البته هنوز حدود یک کیلومتر از خط ۲تکمیل نشده اســت. 
تعداد ایستگاه های مسافری فعال نیز 3۶ایستگاه است که از این 
تعداد، ۲۴ایستگاه در خط یک و ۱۲ایستگاه در خط ۲ قرار دارد. 
درمجموع متروی شــهر مشهد موفق شده اســت با وجود تمام 
مشکالت موجود، در سال ۲۰۱3جایزه ویژه کیفیت برتر خدمات 
مســافری و در ســال ۲۰۱۹ نیز جایزه بین المللــی دیگری را از 

اتحادیه حمل و نقل عمومی جهانی 
)UITP( در بخــش تعالی 

سازمانی و عملیاتی 
دریافت کند.

اتوبوس های خسته تبریز 
تبریز پرجمعیت ترین شــهر شــمال غرب کشور اســت، اما ازنظر 
وضعیت حمل و نقل عمومــی به ویژه اتوبوس های شــرکت واحد، 
وضعیت مناســبی ندارد. درحالی که در چند ســال گذشته به دلیل 
تحریم و کمبود منابع مالی، خرید اتوبوس های جدید برای این شهر 
صورت نگرفته اما بر جمعیت شــهروندان به میزان قابل مالحظه ای 
افزوده شده اســت. اکنون تبریز با حدود ۲میلیون نفر جمعیت، تنها 
۲۸۰دستگاه اتوبوس ملکی در شــرکت واحد اتوبوسرانی دارد که از 
این تعداد هم حدود 3۰اتوبوس وضعیت فنی چندان خوبی ندارند. 
چند هفته قبل بود که یکی از اتوبوس های شرکت واحد به دلیل نقص 
فنی آتش گرفت. البته حدود ۴۰۰دســتگاه اتوبوس نیز در اختیار 
بخش خصوصی است که همگی تقریبا عمر باالی ۱۰سال دارند و در 
خطوط مختلف تبریز تردد می کنند. سهم اتوبوسرانی از حمل ونقل 
عمومی تبریز باالی 5۰درصد است و درصورت بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها در ماه های پیش رو، بر تعداد مسافرانی که از اتوبوس های 
شرکت واحد اســتفاده می کنند حداقل ۲برابرافزوده خواهد شد و 
باید فکری به حال این کمبودها کرد. مسئوالن شهری در تبریز نیاز 
این شــهر به اتوبوس های جدید را حدود ۲هزار دســتگاه می دانند. 
شــهرداری تبریز در ماه های اخیر تالش کرد بیش از ۱۰۰دستگاه 
اتوبوس فرسوده را با انجام تعمیراتی، به چرخه خدمات دهی شهری 
بازگرداند؛ اقدامی که مسکنی با تأثیر کم برای خروج از این بن بست 
خواهد بود. با وجود اینکه در ۲سال اخیر شرایط همه گیری ویروس 
کرونا سبب شده است میزان استفاده شهروندان تبریزی از اتوبوس ها 
به حداقل برسد، اما تعداد کم اتوبوس ها ازدحام در ایستگاه های خط 
واحد را به دنبال داشته است. ازسوی دیگر وضعیت تاکسیرانی هم در 
تبریز چندان مطلوب نیست و با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم 
می کند. از حدود ۱۱هزار دستگاه تاکسی که در تبریز تردد می کنند، 
بیش ازنیمی ازآنها فرسوده هستند. این تاکسی ها 33درصد حمل ونقل 
عمومی شــهر را برعهده دارند و گفتنی اســت که حتی در شرایط 
کرونایی، بیشتر تاکسی ها در تبریز پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نمی کنند. مسافران هم با توجه به کمبود تاکسی دراین شهر، به این 
وضعیت گردن نهاده اند و با ظرفیت همیشگی تاکسی ها در شهر تردد 
می کنند. مسئوالن شهری در تبریز برای جبران فرسودگی تاکسی ها، 
تشــدید معاینه فنی و نظارت های دوره ای همچنین گازسوز کردن 
تاکسی های باقی مانده را دنبال کرده اند. در کنار این موضوع، برای 
نوسازی تاکســی های تبریز هم اقدام هایی انجام شده که در ارتباط 
با تعداد تاکسی های فرسوده، چندان کافی به نظر نمی رسد. یکی از 
این اقدام ها، نوسازی حدود ۸۰۰دستگاه تاکسی در تبریز در 3سال 

گذشته است که رقم باالیی نیست و باید این موضوع شتاب گیرد.

وضعیت نامناسب اتوبوسرانی و تاکسیرانی کرج
سامانه اتوبوسرانی و تاکســیرانی کالنشهرکرج ضعف های 
قابل توجهی دارد و بیشــتر اتوبوس ها و تاکسی های 
فعال دراین شــهر هم فرسوده هســتند که این 
به روز نبودن، زمینه ســاز افزایش آلودگی هوا و 
کاهش رغبت شهروندان به استفاده از سامانه های 
حمل ونقل عمومی شده اســت. عمر بسیاری از 
اتوبوس هایی که در خطوط مختلف این کالنشهر  
فعالیت دارند، از ۱5سال هم گذشته است وعالوه 
بر فرســودگی ناوگان، تعداد اتوبوس های فعال 
در مناطق مختلف شــهر نیز اغلــب با جمعیت 
مسافر و میزان تقاضا متناسب نیست. به هرحال 
ناوگان اتوبوسرانی کرج از کمبود شدید اتوبوس 
رنج می برد و تا ســال۱3۹۶ حتی یک دستگاه 
اتوبوس هم به ناوگان اتوبوســرانی شــهر اضافه 
نشــده بود. ســرانجام مبلغ ۲۰۰میلیارد تومان 
اعتبار بــرای این موضوع اختصــاص یافت و در 
روزهای گذشته از 5۰دستگاه اتوبوس برای ورود 
به ناوگان حمل ونقل عمومی این کالنشهر 
رونمایی شد، اما باید گفت که این تعداد 
هنوزهم جوابگــوی مردم بســیاری از 
مناطق شهرکرج که از کمبود و فرسودگی 
اتوبوس ها گالیه دارند، نیست و نیاز به کار 
بیشتری وجود دارد. در بخش تاکسیرانی 
هــم ایــن مشــکالت دیده می شــود. 
سال گذشــته تنها ۱۰۰دستگاه تاکسی 
فرسوده درکالنشــهر کرج تعویض شد. 
این درحالی است که 5هزارو ۷۰۰تاکسی 
فرسوده دیگر در سامانه تاکسیرانی کرج 
وجود دارد و متاسفانه شرایط استفاده از 
تسهیالت بانکی با بهره کم برای شرکت 
در طرح نوسازی خودروهای فرسوده نیز 

هنوز مصوب نشده است.

جوان سازی اتوبوس های قم
ناوگان حمل ونقل عمومی قم گرچه جوان تر از گذشــته شده، اما 
با کاهش اقبال شــهروندان و ازسوی دیگر مشــکل کمبود سرانه 
اتوبوس ها و تاکســی ها مواجه اســت. درحال حاضر ۱۶۴دستگاه 
اتوبوس در شهر قم فعال اســت که روزانه حدود ۲۰دستگاه از این 
تعداد به دلیل شست وشــو، ضدعفونی و تعویض روغن در خطوط 
اتوبوسرانی فعال نیستند. این درحالی اســت که برای جابه جایی 
مسافران در شرایط کرونایی که مردم به استفاده از خودرو شخصی 
توصیه می شــوند، قم باید ۲۰۰دســتگاه و در شــرایط عادی هم 
3۰۰دستگاه اتوبوس فعال داشته باشد. با وجود تحریم ها و توقف خط 
تولید اتوبوس در کشور و ازسوی دیگر قطع تسهیالت دولتی، امکان 
خرید اتوبوس برای شهرداری ها غیرممکن بود. دراین شرایط اقدام ها 

و تدابیر شهرداری قم برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی قابل 
توجه بوده است. گام نخست شهرداری دراین شرایط، 

خرید ۱۱۰دستگاه اتوبوس نو موجود در کشور بود. 
در ســال جاری هم با جذب ۲۰۰میلیارد تومان در 
قالب اوراق مشارکت، خرید ۱5۰دستگاه اتوبوس 
جدید دیگر در دستورکار قرار گرفت که به زودی به 
ناوگان اضافه می شود. شهرداری قم به عنوان پیشگام 
در نوسازی اتوبوس های فرسوده و با تغییر سیاست، 
توانست ناوگان اتوبوسرانی را به شرایط مطلوب تری 
برساند. حدود ۲۷۰دستگاه اتوبوس فرسوده در قم 
وجود داشت که تعدادی از آنها به دلیل پایان تعهد 
۱۰ساله، از ناوگان حمل ونقل عمومی شهر خارج و 
تعدادی دیگر نوسازی شده اند و درحال حاضر هیچ 
اتوبوس فرســوده ای در ناوگان حمل ونقل عمومی 
قم وجود ندارد. در سال گذشته با ۲قرارداد، نوسازی 
۱۰۰دستگاه اتوبوس آغاز شد و تا امروز 5۰دستگاه 
اتوبوس به مدار وارد شده و بقیه هم به مرور زمان به 
ناوگان وارد می شوند. براین اساس با اقدام هایی که 
انجام شده، متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی در قم به 
۲سال کاهش یافته است. یکی از دالیل مهم کاهش 
سهم سفرهای حمل ونقل همگانی، افزایش سرانه 
مالکیت خودروهای شــخصی است؛ طی ۱۰سال 
گذشته با سیاست گذاری های اشتباه و کم توجهی 
به ناوگان اتوبوسرانی، ســهم اتوبوس در سفرهای 
درون شــهری از ۱۸درصد به ۸درصد با احتساب 

سفرهای پیاده کاهش یافته اســت. درحالی که براساس 
برنامه های این کالنشهر، دراین مدت باید ســهم اتوبوسرانی به 

۲۸درصد افزایش می یافت. درحال حاضر مدیران شــهری تالش 
می کنند با اصالح خطوط اتوبوسرانی از قطری به شعاعی، کاهش 
مدت زمان سفر و همچنین ایجاد نظم در سرفاصله اتوبوس ها در کنار 
خرید و نوســازی اتوبوس ها به منظور ارائه خدمات مطلوب، اعتماد 
شــهروندان را به ناوگان حمل ونقل عمومی بازگردانند. همچنین 
درحال حاضر در شــهر قم بیش از ۶هزار تاکسی تردد می کنند که 
از سال۱3۹۶ امکان نوسازی این ناوگان وجود نداشته است و امروز 
مدیران شــهری دراین حوزه با چالش های بزرگی مواجه هستند. 
شهرداری قم در ســال۱3۹۶ با توجه به قیمت 3۰میلیون تومانی 
تاکسی و ارائه تسهیالت ۲۰میلیون تومانی دولت به صاحبان تاکسی، 
توانســت هزارو 5۰۰دستگاه تاکسی را در شــهر قم نوسازی کند. 
درحال حاضر عمر ناوگان تاکســیرانی در قم از ۱۰سال به ۶/5سال 
کاهش یافته و چنانچه این روند ادامه داشت، می توانست عالوه بر 

نوسازی کامل، عمر ناوگان را به 5سال کاهش دهد.

بدون استفاده ماندن اتوبوس ها در گرمای اهواز
کالنشهر اهواز با بیش از یک میلیون و ۱۸۴هزارو ۷۸۸نفر جمعیت، فقط 
حدود 5۰۰دستگاه اتوبوس دارد که از این تعداد، حدود ۱۰۰دستگاه 
مربوط به بخش خصوصی است و حدود ۸۰مورد هم ملکی یا توقفی 
و فرسوده هستند. دراین شــرایط عمال بیش از 3۰۰دستگاه اتوبوس 
باقی می ماند که این تعداد هم به دلیل اســتفاده نکردن از وســایل 
سرمایشی، عمال چندان مورد استفاده شــهروندان قرار نمی گیرد. با 
توجه به گرمسیری بودن خوزستان، کالنشهر اهواز از اواخر بهار تا آغاز 
پاییز، هوای بسیار گرمی را تجربه می کند که دراین شرایط استفاده 
از وسایل حمل ونقل عمومی بدون کولر، تجربه آزاردهنده ای است و 
مسافران ترجیح می دهند از آن اســتفاده نکنند. ازسوی دیگر نیمی 
از همین تعداد اتوبوس هم فرسوده هستند و شــهرداری بودجه ای 
برای نوسازی آنها در اختیار نداشته است. ناوگان اتوبوسرانی اهواز از 
بهمن ماه سال گذشته تا خردادماه امسال به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا تعطیل بوده و هیچ گونه خدمات دهی نداشــته اســت. ناوگان 
تاکسیرانی اهواز هم وضعیت بهتری ندارد؛ بیش از ۲هزارو ۶۰۰دستگاه 
تاکسی )یک ششم آمار استاندارد( در اهواز فعال هستند که بیش از هزار 
مورد آن اسقاطی محسوب می شوند و در واقع سامانه حمل ونقل این 
 کالنشهر تا رسیدن به وضع مناسب، به ۷هزارو 5۰۰دستگاه تاکسی

 نیاز دارد.

حمل ونقل عمومی 
شیراز؛ متأثر از کرونا

درحال حاضر در شــهر شــیراز 
نزدیک به ۸۰۰دستگاه اتوبوس، 
۱۰هزار دستگاه تاکسی و 3پایانه 
عمده برون شهری درحال فعالیت 
هستند. همچنین باید گفت که 
در 5سال گذشته حدود 5۰درصد 
از نــاوگان حمل ونقــل عمومی 
شیراز نوسازی شده است. امسال 

۱۰۰دســتگاه اتوبوس نیز بــه ناوگان 
اتوبوســرانی این کالنشــهر اضافه شده است تا 

اتوبوس های فرسوده از رده خارج شوند که از این تعداد، 
5۰دستگاه اتوبوس برقی و 5۰دستگاه هم موتور دیزلی هستند. 

این اتوبوس ها دارای رمپ های ویژه بــرای جانبازان و معلوالن و 
استاندارد آالیندگی یورو۴ هستند و قرار است تا پایان سال جاری 
5۰دســتگاه اتوبوس دیگر نیز به ناوگان اتوبوسرانی شیراز اضافه 
شــود. در یک ســال اخیر بحران همه گیری ویروس کرونا اثری 
مستقیم بر ناوگان حمل ونقل عمومی این کالنشهر برجا گذاشته و 
موجب کاهش شدید مسافر شده است. تورم و افزایش هزینه های 
ناوگان عمومی هم فشار مضاعفی را دراین حوزه ایجاد کرده است، 
به گونه ای که این ناوگان در ســال گذشته و امســال چندین بار 
به دلیل وضعیت بحرانی همه گیری ویروس کرونا تعطیل شده است. 
اکنون ۱۰درصد از خطوط فعال است و سایر اتوبوس ها هم به تدریج 
درحال ورود به چرخه فعالیت هستند. به گفته سرپرست سازمان 
مدیریت حمل ونقل مسافر شیراز، ۶5درصد از ناوگان تاکسیرانی 
این شهر نیز فرسوده است و به همین علت، تسهیالتی به رانندگان 
تاکسی ها برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شــیراز اعطا شده که 
شامل ۸۰درصد قیمت خودروهایی نظیر پژو و سمند است و البته 

در چندماه اخیر ۲۰۰ناوگان تاکسی نوسازی شده است.

هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی اصفهان

ناوگان حمل ونقل عمومی اصفهان 
عالوه بر یک خط مترو، شامل هزارو 
۷۰۰دســتگاه اتوبوس و ۲5هزار 
تاکسی می شــود. نیمی از بودجه 
۶هزارمیلیارد تومانی شهر اصفهان 
صرف تقویت نــاوگان حمل ونقل 
عمومی آن می شود و ساخت  تراموا 
در آینده نزدیک و ایجاد مسیرهای 
دوچرخه ســواری در همه مناطق 
اصفهان، از برنامه های آینده حوزه 
حمل ونقل اصفهان اســت. پــروژه خط ۲ 
مترو درحال پیشــرفت و از ۲۴ایســتگاه موجود، 
۱۶ایستگاه در دســت اقدام و ساخت اســت. در بخش 
اتوبوســرانی هم در چندین مرحلــه، اتوبوس خریــداری و در 
سال های اخیر ۱5۰دستگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان اتوبوسرانی 
شــهر اصفهان شده اســت. مهم ترین اقدام های انجام شــده در 
سازمان اتوبوســرانی را می توان وارد کردن اتوبوس های جدید، 
نوسازی اتوبوس ها، استفاده از اوراق مشارکت اسالمی و همچنین 
ساماندهی اتوبوس های بخش خصوصی دانست. تصویب شیوه نامه 
تأســیس تاکســی های اینترنتی و تجهیز اتوبوس ها با سیستم 
موقعیت یابي خودکار و پرداخت الکترونیک  هم ازجمله اقدام هایی 
است که اخیرا درجهت هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل عمومی 
و همچنین در راستای هوشمندسازی شهر انجام شده است. قبل 
از همه گیری ویروس کرونا، ۹۶۰دستگاه اتوبوس دراین شهر فعال 
بودند که روزانه 5۶۰هزار مسافر را جابه جا می کردند، درحالی که 
هم اکنون تنها ۲5۰هزار مســافر در روز جابه جا می شــوند. در 
روزهای کرونایی شمار اتوبوس های درون شهری با توجه به حجم 
مسافر تعدیل می شــود یا افزایش پیدا می کند و مسافران داخل 
اتوبوس ها نیز بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری 

اجتماعی، از این شبکه حمل ونقل شهری استفاده می کنند. 
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حال بد ناوگان عمومی 
7کالنشهر کشور

کمبود ناوگان و فرسودگی خودروها از عمده ترین چالش های سامانه حمل ونقل عمومی در بیشتر کالنشهرهای ایران است

جمعیت باالی کالنشهرها در کنار آلودگی هوا، همیشه ضرورت وجود یک شبکه و سامانه حمل ونقل شهری مناسب را گوشزد کرده است تا دیگر با معضل خودروهای تک سرنشین و ترافیک 
شدید در ساعت های اوج تردد مواجه نباشیم. این درحالی است که بررسی وضعیت سامانه حمل و نقل کالنشهرهای ایران نشان می دهد بیشتر شهرها دراین حوزه به ویژه درحوزه اتوبوسرانی، 
با کمبودهای زیرساختی مواجه اند و موضوع نوسازی این ناوگان ظاهرا چندان جدی گرفته نشده است.با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی در 
دوران همه گیری ویروس کرونا، همشهری در پرونده ویژه ای به بررسی وضعیت ناوگان اتوبوس و تاکسی در 7کالنشهر شیراز، اهواز، تبریز، کرج، قم، اصفهان و مشهد پرداخته است. بررسی 
میزان مطلوب بودن این ناوگان ازنظر کیفیت و کمیت و همچنین وضعیت ناوگان حمل ونقل شهری در دوران همه گیری ویروس کرونا و ازسوی دیگر اقدام های انجام شده در شهرداری برای 

تجهیز ناوگان جمل و نقل عمومی کالنشهرها از دیگر محورهای این گزارش است که در ادامه می خوانید.
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  آتش در باغ های روستا
یک باغدار از روســتای »ارســون« از توابع بخش مرکزی خلخال هســتم کــه مدتی قبل 
آتش ســوزی در باغ های میوه روستا، خسارت ســنگینی به من و همچنین تعداد زیادی از 
کشــاورزان و باغداران روستا وارد کرد. با وجود اینکه مســئوالن شهرستان قول داده اند در 
جبران خسارت ها به ما کنند، اما تاکنون اقدام موثری دراین زمینه انجام نشده است. با وضعیت 
به وجود آمده معیشت ما درخطر قرار گرفته است. از مسئوالن می خواهم به مشکالت ما هم 

رسیدگی کنند.
رحیم زاده از خلخال

صدای همشهری

 چهارشنبه 3 شهريور 1400 
شماره 8297 

غفلت مسئوالن از مهمانان سبالن
 مسئوالن می گویند برای توسعه پناهگاه سبالن و خدمت رسانی بهتر به کوهنوردان

 با کمبود اعتبار مواجه اند
پوپک قاسمی

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.

خانه امیر نظام- تبریز- عکس: یلدا رضی زاده

جای تان در کنار ما خالی است. شما می توانید سهمی بزرگ در دیده شدن استان، شهر، روستا و محله خود داشته باشید. فقط کافی است موبایل   را بردارید و با ارسال یک پیام صوتی یا متن، حتی عکس و فیلم در تلگرام، 
ما را در جریان رویدادها، محرومیت ها و دیدنی های محل زندگی تان قرار دهید.

صدای شما در همشهری شنیده می شود
برایمان بگویید... برایتان می نویسیم

 #همراه »همشهری« 
در استان ها باشید

ارتباط با ادمين
  hamshahriostanha_admin

 #همشهری_ استانها
@hamshahriostanha

اینستاگرام
Instagram.com/hamshahriostanha

خط مستقيم
 23023442-021                   
23023432-021
پيام گير
23023405-021

برآورد می شود وزن رحل و صفحه های این قرآن کریم حدود 26کیلوگرم باشد که در 14صفحه طراحی شده است
روح اهلل کریمی

خبرنگار

تراشــیدن نقوش و حروف بر جان سنگ، 
هنری به قدمت ایران باستان دارد؛ از دوران 
هخامنشان، اشکانیان و ساسانیان نیز آثار 
متعددی در دست است که نشــان می دهد ایرانیان از 
قدیم االیام ارزش ویژه ای برای هنر سنگ تراشی قائل 
بوده اند؛ هنری که در دوره اســالمی نیز با قابلیت ها و 
ظرفیت های بیشــتری ظهور و بروز یافت و استادان و 
هنرمندان ایرانی نقش های زیبایی از معنویت بر سنگ 

نگاشتند.
در معماری ایرانی به ویژه در بنای مســاجد و مدارس و 
همچنین کاخ ها و بناهای دیگری که در ادوار مختلف 
اسالمی بنا شده، از ســنگ برای پی سازی و همچنین 
ازاره سازی به صورت اتصاالت منظم و ریشه ای تا ارتفاعی 
قابل توجه، استفاده شده و نیز فضای داخلی و خارجی 
بناها با سنگ های مقاوم مفروش شده است. ازسوی دیگر 
بخش قابل توجهی از زیبایی های معماری ایرانی به دلیل 

استفاده از نقوش و حروف بر روی سنگ است.
به طورکلی از ســنگ به شــکل های مختلف در دوران 
اسالمی در بناها بهره کافی برده شده است که می توان 
آن را به عنوان ویژگی محوری معماری ایرانی - اسالمی 
ارزیابی کرد. تاکنون هنرمندان بسیاری دراین عرصه 
در ایــران نقش های جاویدان آفریده انــد و اکنون یک 
هنرمند قمی دراین عرصه دست به خلق آثاری می زند 

که نمایانگر تداوم این هنر واال در ایران است.

خلق اثری بی نظیر در »خدیجه خاتون«
در دل یک روســتا در کنار رودخانه و درمیان سکوت 
تنهایی، صدای تراشیدن ســنگ ها موج می زند؛ استاد 
»سیدحســین میره ای« هنرمند قمی است و سالیان 
درازی است که ســنگ، آن عنصر سخت و سنگین در 
دســتانش چون موم نرم اســت و انعطاف پذیر. کارگاه 
کوچک این هنرمند کم نظیر که به روستای »خدیجه 
خاتون« منتقل شــده، مکانی است که نخستین قرآن 
سنگی کشور درحال ساخت اســت. با هنرمندی این 
استاد، حرف حرف آیه های قرآن کریم از دل سنگ سیاه 

ماهور کرمان بیرون می آید و در دل سنگ مرمر سفید 
قروه جا می گیرد.

صفحات این قرآن ســنگی قرار اســت مزین باشد به 
آیه هایی از 14سوره قرآن کریم که در شأن ائمه اطهار)ع( 
نازل شده اســت. دراین اثر بی نظیر هنرهای حجاری، 
قلم زنی، منبت کاری، خاتــم کاری، معرق و تذهیب بر 

روی سنگ خودنمایی می کند.

ویژگی های قرآن سنگی
استاد میره ای در گفت وگو با خبرنگارهمشهری با بیان 
اینکه قرآن سنگی 14صفحه دارد، می گوید: رحل این 
قرآن کریم از سنگ و جلد آن از سنگ طرح چوب ساخته 
شده و هر صفحه، حدود 900گرم وزن دارد. به گفته وی، 
برآورد می شود وزن رحل و صفحه های این قرآن کریم 

حدود 26کیلوگرم باشد.
وی که در رشــته های هنری خاتــم کاری، مقرنس و 
ســنگ کاری بدون بهره مندی از اســتادان، به تبحر 
خارق العاده باالیی پیدا کرده است، اظهار می کند: همه 
عالمت های قرآنی دراین اثر از سنگ ساخته می شود و 

سخت ترین قسمت کار، تراش نقطه هاست که اندازه آن 
2میلیمتر در 2میلیمتر است.

این هنرمند قمی درباره سایر ویژگی های نخستین قرآن 
سنگی می گوید: هر صفحه ســنگی در 7خط طراحی 
شده است. قطر ورق صفحه های سنگی 7میلیمتر است. 
اندازه هر ورق 27سانتیمتر در 38سانتیمتر و ضخامت 

حرف های آیه های قرآن کریم نیز 2میلیمتر است.
وی عنوان می کند: »فاتحه«، »بقــره«، »آل عمران«، 
»مومنــون«، »نــور«، »یــس«، »انســان«، »نصر«، 
»توحیــد«، »والعادیات«، »کوثر« و »قــدر« ازجمله 

سوره هایی است که روی سنگ حجاری می شود.

تغییر رنگ صفحه ها 
میره ای کار ساخت قرآن سنگی را ازحدود 6ماه گذشته 
آغاز کرده و پیش بینی می کند که حدود دوسال و نیم 
دیگر برای به پایان رسیدن آن زمان الزم است. دراین 
اثر، خط از استاد مســعود رنگ ساز و طراحی و تذهیب 

صفحه ها از دختر استاد میره ای است.
وی یکــی از ویژگی هــای ایــن قــرآن را تغییر رنگ 

صفحه های آن در برابر نور می داند و تصریح می کند: هر 
رنگی که به پشت صفحه های سنگی بتابد، رنگ صفحه ها 
به همان رنگ تغییر می کند. قرار است پشت صفحه ها 

المپ های ریز ال.ای.دی سفید یا سبز گذاشته شود.
این هنرمنــد قمــی، نشــان دادن ارادت و محبت به 
ائمه اطهار)ع( را مهم ترین دلیل ســاخت نخســتین 
قرآن سنگی می داند و در پاســخ به این سئوال که این 
اثر هنری را به ســفارش چــه افراد یــا نهادهایی آغاز 
کرده اســت، می گوید: این اثر هنری که در دنیا سابقه 
ندارد، ســفارش هیچ شــخص یا نهادی نیست. خودم 
خواستم که سوره هایی که در شأن ائمه اطهار)ع( نازل 
شده را روی سنگ حجاری کنم. معتقدم اگر واقعا انسان 
بخواهد قدمی برای خدا و ائمه اطهار)ع( بردارد بی مزد 

نمی ماند.
میره ای می افزاید: حدود 55ســال اســت که با سنگ 
سروکار دارم و برای آثار هنری که به حرم های مقدس 
ائمه اطهار)ع( هدیه کرده ام، هیچ دســتمزدی مطالبه 

نکرده ام.

هدایای نفیس به حرم ها
این هنرمند در گذر ســال هایی که دست بر سنگ ها 
داشــته، هدایای ارزشــمندی به حرم هــای مقدس 
ائمه اطهار)ع( پیش کش کرده اســت. اســتاد میره ای 
هنگام صحبت، آلبومــی از تصاویر آثــار هنری اش را 
می آورد و با عمق وجودش توضیح می دهد. لوستر سنگ 
چهل چراغ و »رمز المصیبه« یکی از این آثار اســت که 
استاد میره ای 7سال برای ساخت آن وقت گذاشته و به 
حرم امام حسین)ع( هدیه کرده است. این لوستر شامل 

40کتیبه، 40شاخه و 16کلمه می شود.
لوســتر اهدایی به حرم امیرالمومنیــن)ع( که دارای 
110کلمه »علی« و »یاعلی« اســت، تابلوفرش زرین 
اهدایی به حرم امیرالمومنین)ع(، تابلوســنگ بزرگ 
دعای فرج اهدایی به حرم حضرت معصومه)س(، تابلوی 
نفیس سنگی قیام مختار بر قاتالن اباعبداهلل الحسین)ع(، 
تابلوی سنگی حضرت قمربنی هاشم)ع( و درب سنگی 
که حتی قفل، دســتگیره و زنجیر آن از سنگ ساخته 

شده، از دیگر آثار هنری این هنرمندان قمی است.
مکان مقدسی که قرار است هدیه ارزشمند قرآن سنگی 
را در آغوش بگیرد، با پایان کار مشــخص می شود. در 
کارگاه استاد میره ای، سنگ به نرمی لطافت دل هنرمند 
است و محبت و ارادت به ائمه اطهار)ع( سفارش دهنده 

اصلی است.

ساخت نخستین قرآن سنگی در قم

سبالن با نام محلی »ساواالن« با ارتفاع 
4هزارو 811متر، به عنوان سومین قله 
مرتفــع کشــور در 25کیلومتــری 
شهرســتان مشگین شــهر اســتان اردبیل واقع 
شده اســت. این کــوه میعــادگاه کوهنوردانی از 
سراسرکشــور اســت که در مردادماه و همچنین 
شهریورماه، میزان استقبال آنان از طبیعت گردی 
دراین منطقه، به دلیل وجود شرایط جوی مناسب 

دراین زمان، به اوج خود می رسد.
سپردن تن خسته کوهنوردان به آبگرم »شابیل« 
موهبتی کم نظیر است که سبالن به مهمانان خود 
هدیه می دهد. عالوه براین، ســبالن و جاذبه های 
اطراف آن مانند »شــیروان دره ســی« می تواند 
ظرفیت ویژه ای برای رونق روزافزون گردشــگری 

ورزشی و سالمت در استان اردبیل باشد.
وجود چنین قابلیت های بی بدیلی درحالی است که 
متأسفانه در سال های گذشته نسبت به بهره گیری 
مناســب از این ظرفیت ها آنچنان کــه باید توجه 
نشده و توسعه گردشــگری در ساخت تله سی یژ و 
تله کابین و ایجاد جاده در کمربند سبالن خالصه 
شده ؛ اقدام هایی که بعضا با انتقادهای فعاالن محیط 

زیست نیز همراه شده است.
مسیر صعود ســبالن تقریبا از شابیل آغاز می شود 
که کوهنوردان حرفه ای این مســیر را تا پناهگاه و 
بعد از آن تا قله ادامه می دهند. این درحالی است که 
به دلیل وجود مسیر آفرودسواری از ایستگاه شابیل 
تا پناهگاه، برخی از کوهنوردان که تعدادشان هم 
کم نیست، ترجیح می دهند با لندرورها این مسیر 

را طی کنند.

نابه سامانی تردد خودروها
نابه سامانی های موجود در ایستگاه شابیل و پناهگاه 

سبالن زمینه ساز دل آزردگی برخی از کوهنوردان 
که تعداد قابل توجهی از آنان غیربومی هســتند، 
شده است. »عزیز بزم آرا« که از ماکو برای صعود به 
سبالن آمده است، دراین باره به خبرنگارهمشهری 
می گوید: دراین منطقه خدمات رسانی مناسبی به 
کوهنوردان انجام نمی شود و افرادی که برای صعود 
به سبالن می آیند با مشکالتی مواجه می شوند که 
نیازمند رسیدگی هرچه بیشتر ازسوی مسئوالن 

مربوط است.
وی می افزاید: موقعی که از شــابیل بــه پناهگاه 
می آمدیم، ساعت ها منتظر رسیدن لندرورهای این 
مسیر بودیم تا ما را به پناهگاه منتقل کنند. زمانی 
هم که این خودروها به محل موردنظر می رسیدند، 
بدون هیچ نظم و قانونی اقدام به انتقال کوهنوردان 
می کردنــد و حتی شــاهد درگیــری لفظی بین 
رانندگان و کوهنــوردان بودیم؛ موضوعی که اصال 
زیبنده چنین منطقه ای با این همه ظرفیت های بکر 
نیست و نیازمند رسیدگی هرچه بیشتر مسئوالن 

استان است.
»پیمان محبی« دیگر کوهنورد اهل ســنندج که 
بعد از صعود در پناهگاه با خســتگی تمام منتظر 
خودرویی برای انتقال به شــابیل است، می گوید: 
بیشتر افرادی مانند من که کوهنوردی می کنند، 
برای این به کوه می آییم که بتوانیم اندکی آرامش 
پیدا کنیم. این درحالی است که از ساعت یک ظهر 
تا 5 بعدازظهر اینجا شاهد بی نظمی کالفه کننده ای 

هستیم.
وی می افزاید: متولیان پناهگاه می توانند در ایستگاه 
شابیل و همچنین محل پناهگاه، قبض نوبت گیری 
به کوهنــوردان بدهند تا شــاهد چنین وضعیت 

آزاردهنده ای نباشیم.

حضور کم رنگ نیروهای امدادی
»شــهرام دولتی« از رانندگان لندرورهای مسیر 
شــابیل- پناهگاه نیز می گوید: 60دستگاه لندرور 

دراین منطقه فعالیت می کنند کــه کرایه هرنفر 
80هزارتومان است، اما متاسفانه برخی اوقات، تعداد 
معدودی از همکاران بازارسیاه درست می کنند و با 
بیشترین مبلغ پیشنهادی خدمت رسانی می کنند 
که این موضوع اخالقی نیست و عملکرد همه ما را 

زیرسئوال می برد.
»صغری رحیمــی« یکی بانــوان کوهنوردی که 
دراین مسیر حضور دارد نیز اظهار می کند: انتظار 
داشتیم به دلیل جمعیت باالی کوهنوردان حاضر در 
پناهگاه، نیروهای امدادی دراین مکان حاضر باشند، 
چراکه امکان وارد آمدن آسیب و نیاز به کمک زیاد 
است، اما متأسفانه هیچ نیروی امدادی در پناهگاه 
ندیدیم و این مردم هستند که به مشکالت یکدیگر 
رسیدگی و اگر مشکلی به وجود آید کمک می کنند. 
وی می افزایــد: در مدتی که دراین مســیر حضور 
داشتم، به دفعات دیدم که کوهنوردان برای یکدیگر 
قرص تجویز می کنند، اگر نیاز به بانداژ باشد، این کار 
را انجام می دهند؛ اقدام هایی که شاید چندان اصولی 
و علمی نباشد و باید ازسوی نیروهای امدادی انجام 
شود، اما متأسفانه کم تر شــاهد حضور این نیروها 

دراین مسیر بودیم.
رحیمی اضافه می کند: وظیفــه نیروهای امدادی 
صرفا امدادرسانی پس از وقوع حوادث نیست، بلکه 
باید در زمینه ارائه خدمات ســالمت و درمانی هم 
فعالیت کنند که دراین منطقه وضعیت مناســبی 

ازاین نظر وجود ندارد.

نبود نظارت مناسب
»اصالن هاشمی« از کوهنوردان بومی استان است 
که نسبت به وضعیت خدمت رسانی به کوهنوردان 
حاضر در سبالن انتقاد دارد و می گوید: برای صعود 
به قله سبالن مسئوالن باید نظارت و برنامه ریزی 
بیشــتری داشــته باشــند. نبایــد ظرفیت های 
طبیعت گردی موجود دراین منطقه، قربانی نبود 

برنامه های راهبردی شود.

وی اظهار می کند: هرسال شــاهد انتشار خبرهای 
تلخ از حوادث رخ داده برای افرادی که به ســبالن 

صعود می کنند هســتیم، در حالــی که فکری 
برای کاهش این حوادث نمی شود و به نظر 

می رسد قرار است همچنان در بر همان 
پاشنه ســابق بچرخد شاهد ادامه 

بروز چنین حوادثی باشیم.
هاشــمی ادامه می دهد: 

بهتــر اســت هیأت 
کوهنــوردی یا هر 

مســئول و متولــی 
دیگری که مسئولیت دارد، 

برای صعود مجوز صادر کند و 
اســامی کوهنوردان قبل از صعود 

ثبت شود. این موضوع سبب می شود 
شاهد نظم بیشتری دراین منطقه باشیم و 

خدمت رسانی به کوهنوردان نیز سامان می یابد.
وی عنوان می کند: بایــد قبل از صعود افراد به کوه 
سبالن مشــخصات، مســیر صعود، زمان صعود، 
امکانات افراد صعودکننده و مواردی از این دست 
ثبت شــود تا در صورت وقوع حــوادث، بتوان در 
مسیر مشخصی به دنبال آنان بود. درغیراین صورت 
با شــرایط فعلی، نمی توان برای نجات افراد اقدام 
کرد، چون ســبالن کوه کوچکی نیست که بتوان 
همه جــای آن را برای نجات افراد به جســت وجو 

پرداخت.
این کوهنورد اضافــه می کنــد: آن گونه که 

به نظر می رســد، گویی صعود به سبالن 
متولی مشخصی در اســتان ندارد و 

از فرمانــداری گرفته تا اداره  های 
میــراث فرهنگــی، ورزش 

و جوانــان و جمعیــت 
هالل احمر هیچ کدام 
مسئولیت مشخصی 
دراین حوزه برعهده 

ندارند و طبیعت گردی 
دراین منطقه به حال خود 

رها شده است.

چشم به راه اعتبار
فرماندار مشگین شــهر دربــاره انتقادهایی 

که نســبت به خدمت رســانی درایــن منطقه 
ازســوی کوهنوردان مطرح می شــود، می گوید: 

برای ساماندهی برنامه های صعود به سبالن، همه 
ارگان ها و دستگاه های دخیل باید همکاری کنند. 
برنامه هایی که تاکنون برای ساماندهی مسیر شابیل 
تا پناهگاه اجرا شده کافی نیست، اما می توان گفت 
که وضعیت نسبت به قبل تاحدودی بهتر شده است.

»اکبر صمدی« اظهار می کند: به دلیل زیبایی های 
موجود در سبالن، تعداد کوهنوردان دراین کوه 
از »دماوند« و »علم کوه« هم بیشــتر است. 
برهمین اســاس خودروهایی را موظف 
کرده ایم که همه روزها در ایســتگاه 
شــابیل برای انتقال کوهنوردان 
حاضر باشند، اما در روزهایی 
که ازدحام زیاد اســت، 
به ویــژه در روزهای 
تعطیل اواســط 
 ، ن بســتا تا

بی نظمی هایی 
مشــاهده می شود 
که باید بــرای رفع آنها 

اقدام کرد.
وی دربــاره امدادرســانی بــه 
کوهنــوردان نیز عنــوان می کند: 
نیروهای امدادی همیشــه درحال آماده 
باش هســتند و هر زمان حادثــه ای گزارش 
شــود، در محل حضور می یابند و تاکنون چندبار 
کوهنوردان مفقود شده را نجات داده اند که نشان 

می دهد حضور موثری درمنطقه دارند.
صمدی اضافه می کند: با توجه به شرایط کنونی، نیاز 
به توسعه پناهگاه احساس می شود، اما برای تحقق 
این موضوع اعتبارهای موردنیاز باید اختصاص یابد 

که تاکنون آنچنان که باید، محقق نشده است.

شهري
: هم

س ها
عك
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