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6تهديدتغييراقليمبرايايرانيان

گزارش همشهری از تأثیر احتمالی برنامه های جديد دولت در حوزه  شهرسازي

مالیات بر عايدي مســكن، تنبیه مالیاتي خانه هاي خالي، ســاخت يك میلیون مســكن در ســال، احیاي بافت هاي فرسوده، 
راه اندازي شــركت هاي اجاره داري حرفه اي و تأمین منابع جديد مالي براي حوزه مســكن به خصوص از طريق بازار سرمايه از 
مهم ترين سرفصل هايي اســت كه در برنامه وزير جديد راه وشهرسازي براي اصالح مناسبات بازار مســكن مدنظر قرار گرفته؛ 
آيا بازار مســكن با اين تدابیر سربه راه مي شود؟ به گزارش همشهري، از پنجشنبه گذشــته و با برگزاری نشست شوراي معاونان 
 راه وشهرسازي، سكان هدايت حوزه  مسكن عمال در دســتان رستم قاسمي، وزير راه وشهرســازي دولت سیزدهم قرار گرفت.

صفحه4 را بخوانید.

 گزارشي از تبعات دامنگیر تغییر اقلیم در استان هاي كشور  و تنش آبي
 كه سال آينده نیز ادامه خواهد داشت

دانشگاه 
بي مشتري

سرد ار 
گل  ها

يادداشت
سيدمرتضيافقه؛عضو هیأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

خوزســتان را مي توان نمونه اي كوچك از كل كشور 
دانســت كه به رغم برخــورداري از قابلیت هاي ملي و 
جهاني، شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي آن همتراز 
استان هاي محروم كشور است. اين استان با معضالتي 
همچون فقر، بیكاري، تبعیض و نابرابري، ريزگردها، كمبود آب و در نهايت مهاجرت 
وسیع نخبگان مواجه است؛ مشكالتي كه گاه شــكل بحران به خود مي گیرند. اين 
میزان از مشكالت بحران زا در حالي است كه خوزستان از قابلیت هايي مانند داشتن 
بیشترين ذخاير نفتي كشــور، بیشترين آب هاي سطحي، 7ســد عظیم برقابي )با 
تولید 30درصد از انرژي مورد نیاز كشور(، صنايع ذوب فلزات، مجتمع هاي عظیم 
پتروشیمي، 9كشت و صنعت نیشــكر و صنايع جانبي، موقعیت جغرافیايي كامال 
بي نظیر با 3نوع مرز خاكي، آبي رودخانه اي، آبي دريايي و همجواري با ثروتمندترين 

كشورهاي منطقه بهره مند است.
با وجود اين، محرومیت خوزســتان داليل متعددي دارد كه شايد عمده ترين آنها 
داشــتن قابلیت هايي به اندازه كل كشــور و البته مديراني با توانايي اندك باشــد. 
اگر بخواهم ريشه مشكالت كهنه و بحران زاي اســتان را در يك جمله بیان كنیم، 
خواهم گفت: »نگاه مركز-پیراموني و اســتثمارگرايانه احتماال غیرعمدي دولت ها 
نسبت به اين استان دلیل اصلي و بسترساز مشكالت شده و از سوي ديگر تمركز و 
توجه دولت هاي مركزي عمدتا بر بهره برداري بهینه از منابع عظیم و ملي استان و 

بي اعتنايي نسبت به انتظارات و نیازهاي ساكنان منطقه است.«
دولت براي بهره برداري بهینه از منابع و امكانات خدادادي استان، بهترين مديران و 
كاركنان كشــور را با بهترين امكانات و خدمات رفاهي، انتصاب و انتخاب و گزينش 
مي كند و در مقابل اداره ساير بخش هاي حاكمیتي اســتان را )در بسیاري موارد( 
به ضعیف ترين مديران بومي و غیربومي ســپرده كه حاصــل آن وجود دوگانگي و 
فاصله بین 2بخش ملي و بومي استان است. واحدهاي ملي بسان جزايري جداگانه 
و برخوردار از بهترين خدمــات رفاهي، در كنار انبوهي از مــردم فقیر و محروم در 
شهرها و روستاهاي استان قرار گرفته اند كه حاصل اين وضعیت، احساس تبعیض و 

ناديده گرفته شدن ساكنان است.
از ديگر داليل ناكامي هاي استان كه البته مربوط به كل كشور و منطقه است، ارائه 
نسخه هاي غلط و مبتني بر بینش مهندسي است كه راه حل مشكالت اقتصادي را 
عمدتا در نبود يا كمبود بودجه ديده اند. در رد اين نظريه همین بس كه خوزستان در 
اغلب سال هاي گذشته از باالترين بودجه هاي استاني برخوردار بود، اما اين حجم از 
بودجه ها در اختیار مديراني ضعیف و بسیار ضعیف قرار گرفت كه عمده تخصصشان 

هدردادن سرمايه ها و بودجه هاي كشور بوده است.
عالوه بر داليل ملي، موانع بومي و استاني متعددي براي عقب ماندگي استان وجود 
داشته، اما شــايد مهم ترين آن، وجود فضايي غیرتوسعه اي در بین ساكنان و به ويژه 
نخبگان )روشنفكران، دانشگاهیان، نمايندگان مجلس، روحانیون...( بومي مثل تنگ 
نظري و محدودنگري، اختالفات و رقابت هاي قومــي به خصوص در تعیین مديران 

استان را بتوان برجسته كرد.
براي حل بحران هاي استان به نگاهي ويژه نیاز است؛ به دلیل وجود فعالیت هاي ملي و 
بزرگ كه ارتباط كمي با فعالیت ها و مديريت استان دارند، الزم است سازگاري كامل 
بین مديريت اين واحدها و مديريت ارشد استان وجود داشته باشد. اين درصورتي 
قابل انجام خواهد بود كه استاندار و معاونان او از قوي ترين و با تجربه ترين افراد كشور 
و داراي تجربه مثبت و بینش توسعه اي انتخاب شوند و حداقل براي مدت 4سال به 
آنان اختیارات ويژه نیز داده شود. با وجود چنین مديراني آنگاه قادر خواهند بود كه 

بین منافع ملي و منطقه اي واحدهاي بزرگ و ملي، توازن و تعادل ايجاد كنند.
با توجه به اينكه گفته شده است برای خوزستان يك استاندار ويژه تعیین خواهد شد، 
بايد بدانیم كه چنین اقدامی فقط به اين شرط می  تواند موثر باشد كه اين استاندار 

همانند يك وزير موفق تجربه داشته و مهم تر از همه توسعه خواه باشد.

خوزستان؛تشنهنگاهويژه

ديدگاه
غالمرضاظريفيان؛ استاد دانشگاه

يكي از مسائلي كه در كشــور ما به دلیل تكرار آن به 
سنت تبديل شده اين است كه در بازه زماني خیلي 
كوتاهي پس از شــكل گیري دولت هــا آن اعتماد 
مردم و امیدواري اجتماعي ايجاد شــده در ابتداي 
شكل گیري دولت از میان مي رود و مردم ناامید مي شوند. دولت فعلي اما مي تواند 

اين سنت را بشكند و مردم را همچنان امیدوار نگه دارد؛ اما چگونه؟
اين مسئله در كشور ما عوامل متعددي دارد. از يك طرف به رغم اينكه دولت ها 
موظف هســتند كه با تكیه بر برنامه هاي كالن 5ســاله عمل كنند، اما چنین 
نمي شــود. ما تا كنون 6برنامه كالن را ســپري كرده ايم و در آخر برنامه ششم 
هستیم. عمدتا جز در يكي، دو دوره آن هم نه به شكل كامل، دولت ها وقتي بر 

سر كار مي آيند يا برنامه هاي گذشته را قبول ندارند يا آن را عملي نمي دانند.
در واقع يكي از نقايص برنامه نويسي در ايران اين است كه معموال برنامه 5ساله را 
دولتي مي نويسد كه دولت ديگر بايد آن را اجرا كند. از اين رو آن تعهد، پايبندي و 
اعتقاد الزم به برنامه ها در دولت ها وجود ندارد يا اندك است. حاصل اين مي شود 
كه وقتي دولت ها سر كار مي آيند بعضا عزم جديدي را شروع مي كنند و بخشي 
از توانايي هاي خود را هم در نقد و نفي دولت قديم جست وجو مي كنند و حاصل 
اين مي شــود كه بعد از يك دوره 5، 6ماهه كه از  ماه عسل آن دولت مي گذرد، 
مديران آن با مجموعه اي سنگین از انباشت مشكالت مواجه مي شوند و اساسا 
چون با اتكا بر برنامه هم كار را آغاز نكرده اند و نظارتي هم براي اجراي برنامه هاي 

5ساله وجود ندارد، كار پیش نمي رود و ناامیدي در مردم شكل مي گیرد.
حال آنكه حل مشكالت بزرگ، نیازمند يك توان ملي است؛ اما معموال دولت ها 
كمتر به توان ملي توجه داشتند و عمدتا به توان جرياني و جناحي خودشان اتكا 
مي كردند. در نتیجه بخش مهمي از نیروهاي ملي در حاشیه قرار مي گرفت. آن 
مشكالت و معضالت بزرگ هم بدون برنامه روشن و شفاف و بدون اتكا به توان 
نیروهاي ملي كنترل نمي شــوند. بنابراين براي عبور از هیجانات و شعارها بايد 

به اين موارد توجه داشت.
نكته ديگر اينكه گاهي كســاني كه در دولت هاي جديد  به كار گرفته مي شوند، 
تصور مي كنند با توان و عزم خودشان مي توانند با مشكالت انباشت شده مقابله 
كنند اما چند ماه كه مي گذرد و با واقعیت ها روبه رو مي شــوند مي بینند كه آن 
ايده ها عملي نیست و آن برداشت هايي كه مثال فكر مي كردند جامعه ما مي تواند 
خیلي زود از يك جامعه مصرف كننده به جامعه مولد و صادر كننده تبديل شود، 

ممكن نیست.
 حاصل اين مي شود كه از حدود 6 ماه يا يك سال بعد درگیر روزمرگي مي شوند و 

از طرفي انبوه مسائل هم برجا مانده است و سعي مي كنند 
با جلسات متعدد و سیاســتگذاري هاي نینديشیده شده 

يا سیاست هايي كه ممكن است پاسخ موقت بدهد، اما در درازمدت كشور را با 
مشكالت جدي مواجه بكند، از اين وضعیت عبور كنند. 

دولتچگونهاميدآفرينيكند؟
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فراز و نشيب های 
واردات واكسن

 آمريكا 
در تله كابل

گفت و گوي صريح همشهري 
با كیانوش جهانپور درباره 

ابهامات اثربخشي »سینوفارم«، 
ماجراي7 برابري فوتي هاي كرونا، 

محقق نشدن وعده ها ي تولید 
واكسن داخلي و حضور پرحاشیه او 

در شبكه هاي اجتماعي

 كشته شدن نیروهاي آمريكايي
در انفجار فرودگاه كابل، واشنگتن 
را مجبور به پا گذاشتن به جبهه  اي 

جديد در منطقه كرده است

ابهامات زياد است، سوال هاي بي پاسخ 
و موضوعاتي كه درباره آمارهاي مرگ 
و ابتالي كرونــا  و میزان اثربخشــي 
واكسن ها، به شايعه ها و اخبار نادرست، 
دامن زده است. حاال در اين وضعیت، با 
روي كار آمدن دولت سیزدهم، مديريت 
نظام سالمت، به ويژه كرونا، به دست 
تیم جديدي سپرده شده است؛ تیمي 
كه همزمان با پیك پنجم، وارد وزارت 
بهداشت شــده و قرار است مرگ هاي 
باالي 500 نفر در روز را مديريت كند. 
بهرام عین اللهي، وزير بهداشت دولت 
جديد، بر ضــرورت واكسیناســیون 
گروه هــاي هــدف تاكید مــي كند. 

صفحه12 را بخوانید.

 آرزوي آمريكا براي خروج بي دردسر 
از كابل، با حملــه مرگبار در فرودگاه 
اين شهر نقش بر آب شد و حاال دولت 
جو بايدن، درگیر مبــارزه در جبهه 
جديدي در افغانســتان شده و وعده 
داده از گروه داعش شــاخه خراسان 
انتقام بگیرد. به گزارش ســي ان ان، 
2 انفجــار مرگبار كــه ازدحام مردم 
در فرودگاه و همین طــور نیروهاي 
خارجــي محافــظ آن را هــدف 
قرار داده بــود، باعث كشته شــدن 
دســت كم 90 نفر شــد.  13نیروي 
آمريكايي و 28 نیــروی طالبان نیز 
در میان كشته شدگان ديده می شوند . 
مقامــات در آمريــكا و افغانســتان 
گفته اند كه بیش از 150نفر ديگر در 
اين انفجار مجروح شده اند. صفحه23 

را بخوانید.

ضمیمه امروز همشهری استانی
      ساخت وسازهای ناهمگون »بلبر«

     ابریشم سرمایه  مغفول »بسک«

   مصائب دامداری در روزگار خشکسالی

8 فرضیه درباره 52 درصد از داوطلباني كه در كنكور1400 
مجاز به انتخاب رشته بودند اما  قید آن را  زدند
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حكايت     رنج         ادامه دار  خوزستان
6هفتهپسازاعتراضاتخوزستان،همشهريتحققمطالباتمردمايناستانرابررسيكردهاست
رئيسجمهوردرنخستينسفراستاني:مشکالت،مردمخوزستانرارنجمیدهد
وماوظيفهسنگينینسبتبهمنطقهداريم
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حاجیه خانــم »قمرتاج زینعلی« مــادر مجید   عكس
شهریاری، شهید هسته ای کشورمان، دارفانی را خبر

وداع گفت.او از هفته گذشــته به علت درگیری با 
بیماری کرونا به کما رفته بود که متاسفانه دیروزدر اثر این بیماری 
درگذشت. شهید شهریاری دانشمند و استاد فیزیک هسته ای 
دانشگاه شــهید بهشــتی ایران در ۸ آذر ۱۳۸۹ توسط رژیم 
صهیونیســتی و با همكاری اطالعاتی منافقان در یک عملیات 

تروریستی به درجه رفیع شهادت نائل شد.

مادر شهید شهریاري آسماني شد

رهبري

 انتصاب تولیت جدید 
حرم مطهرحضرت احمد بن موسي )ع(

قریب بــه یك ماه پــس از 
فروكش كــردن اعتراضات دولت

مردم خوزستان، سيدابراهيم 
رئيســي همــراه جمعي از 
وزرایش راهي این اســتان شد و اعالم كرد 
مي خواهدحل مشــكالتي را كه سبب رنج 

مردم خوزستان شده است، پيگيري كند.
خوزستان و مشكالتش چند صباحي است 
كه به خاطر اعتراضات مردمي به مشكالت 
بي آبي، مهجوري و عدم توسعه متوازن این 
استان در مقایسه با دیگر استان هاي كشور 
بيش از پيــش مورد توجه مســئوالن قرار 
گرفته است. اعتراضات مردم برخي شهرهاي 
خوزستان از 23تيرماه گذشته در واكنش به 
بحران آب در این استان شروع شد و قریب 
به 2هفته ادامه داشــت؛ اعتراضاتي مدني و 
مسالمت آميز كه شنيدن و توجه به آن توسط 
رهبر معظم انقالب مورد تأكيد قرار گرفت. 
حاال هم دولت سيزدهم در نخستين گامش 

سراغ آن رفته تا شاید با یافتن نسخه اي عملي 
و اجرایي مرهمي بر رنج مستمر خوزستان 
باشد. در همين راستا هم بود كه صبح دیروز 
رئيسي همراه جمعي از وزرایش در سفري از 

پيش اعالم نشده راهي خوزستان شد.
او درباره اهداف این ســفر در فرودگاه اهواز 
تصریح كرد: »مردم باید بدانند تمام دغدغه 
ما در دولت این اســت كه بتوانيم مسائل 
مردم را عموما و مســائل استان خوزستان 
را خصوصا رفع كنيم. اســتان خوزســتان 
حق بزرگــي بر گردن كشــور دارد. در این 
سفر كوتاه مهم ترین مسائل خوزستان كه 
موجب رنج مردم است، بررسي و پيگيري 
مي شود.« او تأكيد كرد: »در این سفر با وزرا 
و مسئولين استاني براي یافتن راهكارهاي 
مناســب براي رفع سریع مشكالت استان، 
مشورت خواهيم كرد و تصميمات مناسبي 
طراحي و اتخاذ مي شود.«  مشكالت آبي این 
اســتان اواخر تير و ابتداي مردادماه امسال 

اعتراضات خياباني را رقم زده بود و بررسي 
معضالت آبي استان نخســتين ماموریت 
كاري دولت ســيزدهم بود. 4نفر از وزراي 
كابينه همراه رئيس سازمان برنامه و بودجه، 
رئيسي را در این سفر همراهي مي كردند. 
بازدیــد از بيمارســتان رازي اهواز، حضور 
در بيمارســتان بيماران كرونایي و شنيدن 
گالیه هاي مردمي و  نشســت با شــيوخ و 
سران عشایر خوزستان ازجمله برنامه هاي 

این سفر بود.
رئيســي همچنين  براي بررسي وضعيت 
هورالعظيم  با بالگرد راهي این منطقه شد. 
رئيس جمهور در بازدید از بيمارستان رازي 
نســبت به رفع فوري كمبودهاي بهداشتي 
و درماني خوزستان دستوراتي را صادر كرد. 
همچنين طرح آبرساني به روستاي جفير نيز 

با حضور رئيس جمهور افتتاح شد.

عهدنامه دولت مردمي و 4فرمان رئیسي 
براي صادق الوعدي کابینه 

دولت سيزدهم با شعار »ایران قوي« رسما از 
پنجشنبه با تشكيل نخستين جلسه هيأت 
دولت، ســكان  مدیریت اجرایي كشــور را 
به دست گرفت. یك روز پس از رأي اعتماد 
كابينه در مجلــس، رئيس جمهور و وزراي 
كابينــه صبــح روز پنجشــنبه در مرقد 
بنيانگذار جمهوري اســالمي حاضر شدند 
و تا قبل ازظهر پنجشــنبه نخستين جلسه 
خود را به ریاست ســيدابراهيم رئيسي در 
پاســتور برگزار كردند. اعضاي هيأت دولت 

سيزدهم در نخستين جلسه مشترك خود 
پاي »عهدنامه دولت مردمي« امضا گذاشتند. 
التزام عملي به ارزش هاي انقالب اســالمي 

نخستين بند این عهدنامه بود.
اولين دســتور رئيســي در جلســه هيأت 
دولت براســاس وعــده انتخاباتــي خود، 
صدور فرمان مبارزه با بســترهاي فســادزا 
در دســتگاه هاي اجرایي كشور بود. دومين 
فرمــان رئيس جمهور بــه یكــي دیگر از 
مهم ترین شــعارهاي انتخاباتــي اش براي 
آغاز نهضت ســاخت یك ميليون مسكن در 
سال اختصاص داشت و در گام سوم دستور 
تسریع در واكسيناســيون عمومي را صادر 
كرد. او در چهارمين فرمــان خود از كابينه 
دولت خواســت براي مهار گرانــي و بهبود 
معيشــت مردم برنامه ریزي و اقدام كنند. 
رئيس جمهور در نخستين جلسه هيأت دولت 

با بيان اینكه شــرایط امروز كشور شایسته 
ملت بزرگ ایران نيســت و حتمــا باید این 
شرایط تغيير كند، گفت: در برخي حوزه ها 
عقب ماندگي هاي جدي داریم كه باید با كار 
و تالش شــبانه روزي جبران شود.براساس 
گزارش پایگاه اطالع رساني ریاست جمهوري، 
ســيدابراهيم رئيســي با بيان اینكه انتظار 
مردم از دولت مســئله مهم مبارزه با فساد 
اســت، گفت: وزرا باید منافذ فســادخيز را 
شناسایي و تالش كنند كه بسترهاي فسادزا 
را اصالح كنند تا هر روز شــاهد یك مشكل 
و مسئله جدید در كشــور به ویژه در حوزه 
اقتصادي نباشيم. رئيســي با اشاره به وعده 
دیگر خود در انتخابات تصریح كرد: از دیگر 
موارد مهمي كه به مردم وعده دادیم ساخت 
یك ميليون واحد مسكوني در سال است كه 
از وزیر مســكن و شهرســازي مي خواهم با 

حساسيت و جدیت این موضوع را دنبال كند 
تا این وعده تحقق یابد. او با تأكيد بر اینكه باید 
دولت صادق الوعدي باشيم، گفت: وعده هایي 
كه به مردم دادیم جنبه رسانه اي و تبليغاتي 
ندارد و اميدوارم با تالش شبانه روزي به تمام 

وعده هاي خود عمل كنيم.

قادریم بر مشكالت غلبه کنیم
او همچنين در جمع اعضــاي هيأت دولت 
در مرقــد امام خميني)ره( گفــت: »یقين 
دارم امدادهاي غيبي الهي به مدد ما خواهد 
آمــد. امام خميني )ره( و رهبري هميشــه 
تأكيد داشــته و دارند اگر در مسير درست 
حركت كنيم، مدد الهي یــار ما خواهد بود. 
من تردیدي ندارم. مشكالت زیاد است، ولي 
به مدد او و امام و شهدا قادریم بر مشكالت 

فائق بيایيم.«

مرهمي بر رنج خوزستان
 رئيس جمهور در نخستين سفر استاني  همراه جمعي از وزرا به خوزستان رفت 

ارائه راهكارهاي فوري براي حل مشكالت مردم، هدف این سفر بود
حضرت آیت اهلل خامنه اي در حكمي حجت االسالم ابراهيم كالنتري 
را به توليت آستان مقدس حضرت احمد بن موسي عليهماالسالم 

منصوب كردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســاني دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم 

رهبري، متن حكم رهبر انقالب اسالمي به این شرح است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

جناب حجت االسالم آقاي ابراهيم كالنتري دامت افاضاته
ضمن قدرداني از جناب حجت االسالم آقاي دژكام در تمشيت امور 
حرم مطهر و نوراني حضرت احمد بن موسي عليهما السالم، جنابعالي 
را كه بحمداهلل مزین به علم و اخالق و داراي سوابق ارزشمند علمي 
و فرهنگي و اجرایي مي باشــيد، به توليت آن بارگاه بلند آســتان 
كه سّومين حرم اهل بيت عليهم الســالم در كشور عزیزمان است، 

منصوب مي كنم.
اميد است از ظرفيت هاي فراوان این پایگاه معنوي و روحاني براي 
خدمت هر چه بهتر به زائران و مجاوران و عالقه مندان مشــتاق و 
تشنگان معارف نوراني اهل بيت عليهم السالم، بيشترین بهره گيري 

به عمل  آید.
از خداوند متعــال توفيقات روزافــزون براي جنابعالــي و دیگر 

دست اندركاران آن بارگاه مقّدس را خواهانم.
سیدعلي خامنه اي

كشورهاي منطقه، آمریكا 
و اروپایي ها امروز در بغداد دیپلماسي

گردهــم مي آینــد؛ در 
نشســتي یك روزه كه عــراق آن را 
برگــزار مي كنــد و از كشــورهاي 
همســایه خود و برخي كشورهای 
اروپایي و آمریكا براي شركت در آن 

دعوت كرده است.
 نمایندگان كشورهاي دعوت شده 
قرار است درباره مســائل دوجانبه 
و منطقــه اي به رایزنــي بپردازند. 
البته وزیر خارجه عراق در ســفر 
به تهــران دعوتنامه این نشســت 
را تقدیم ســيدابراهيم رئيســي،  
رئيس جمهوركرد، اما هيأتي از ایران 
به ریاست حسين اميرعبداللهيان،  
وزیر خارجه براي شركت در نشست 
راهي عراق خواهد شــد. این نخستين 
سفر خارجي اميرعبداللهيان در كسوت وزیر 

خارجه كشورمان است.
او روزهــاي شــلوغي را در وزارت خارجــه 
سپري مي كند و  عصر پنجشنبه هم در ميان 
تماس هاي تلفني بــا همتایان خــود با وزیر 
خارجه پاكســتان دیدار داشته است؛ دیداري 
كه به گفتــه وزیر خارجه ایــران در آن »روابط 
دوجانبه و موضوعات منطقه اي، ازجمله اوضاع 

حساس افغانستان« در دستور كار بود. در چنين شرایطي 
به نظر مي رسد گردهمایي كشــورهاي منطقه در بغداد 

مي تواند از اهميت زیادي برخوردار باشد. 
مصطفي كاظمي، نخســت وزیر عراق درباره اهداف این 
نشست با تأكيد بر لزوم تقویت روابط كشورهاي منطقه 
گفت: »عراق مي خواهد به پلي براي این روابط در جهت 
تكامل منطقه تبدیل شــود؛ چراكه دیگر جنگ و ناامني 
كفایت مي كند و باید به صلح و پيشرفت سالم كرد.« به 
گزارش ایسنا، نخست وزیر عراق هدف اصلي این نشست 
را هم اقتصاد و فرهنگ دانست: »این اقتصاد و فرهنگ باید 
بر مبناي امنيت دسته جمعي و اراده و همكاري همگاني 
تثبيت شده و پيشــرفت كند و هيچ اســتثنایي در این 

خصوص وجود ندارد.« 

گفت وگوهاي منطقه اي در مسیر صلح و ثبات
عــراق پيــش از برگــزاري نشســت بغــداد، ميزبان 
گفت وگوهاي تهران و ریاض نيز بوده است؛ گفت وگوهایي 
كه فروردین سال جاري اخباري از آن به روزنامه انگليسي 
فایننشــال تایمز درز كرد و سپس رســانه هاي دیگر به 
تحليل و گمانه زني دربــاره آن پرداختنــد. پس از این 
مقامات 2كشــور نيز گفت وگوها را تأیيد كردند و حتي 
علي ربيعي،  سخنگوي دولت دوازدهم نيز گفت كه این 
مذاكرات تا رسيدن به نتيجه نهایي ادامه خواهد داشت. 
در این بين محمد بن سلمان،  وليعهد عربستان سعودي 
نيز با تغيير لحني آشكار در برابر ایران گفت كه عربستان 
خواهــان »روابط ویژه« با ایران اســت. دربــاره تركيب 

هيأت هاي 2كشــور در این گفت وگــو اطالعات دقيقي 
وجود ندارد، اما گفته شده كه مقامات امنيتي و نظامي در 
این گفت وگوها حضور داشتند و ریاست هيأت سعودي را 
رئيس سازمان اطالعات این كشور و ریاست هيأت ایران 
را نماینده دبير شــوراي عالي امنيت ملي برعهده داشته 
است. اما طبق اظهارات مقامات رسمي این گفت وگو در 
جریان تغيير دولت در ایران متوقف شده و حاال رویارویي 
نمایندگان 2كشور در نشست بغداد از اهميت دوچنداني 
برخوردار خواهد بود؛ چراكــه روابط دیپلماتيك تهران و 
ریاض از سال94 قطع شده است. 2كشور در این سال ها 
بر سر مسائل منطقه اي از سوریه گرفته تا جنگ یمن نيز 
اختالف نظر داشتند؛ جنگي كه سعودي ها پس از6سال 
همچنان به آن پایان نداده انــد و تبدیل به یكي از فجایع 

قرن بيست ویكم شده است.
طبق گزارش ها نماینده اتحادیه اروپا، آمریكا و فرانسه نيز 
در نشست بغداد حضور خواهند داشت. به نظر مي رسد كه 
مقامات عراق تالش دارند تا با برگزاري چنين نشست هایي 
نقش این كشور در مناسبات منطقه اي و بين المللي را احيا 
كرده و ارتقا دهند. پيش از این، فواد حسين، وزیر خارجه 
عراق نيز درباره نشســت بغداد گفته بود: »بغداد ميزبان 
كنفرانس كشورهاي همسایه عراق خواهد بود كه دستور 
كار آن همكاري مشترك براي صلح و رفع سوءتفاهمات 
ميان برخي كشــورهاي منطقه است.« حال باید دید كه 
در این شــرایط نشســت یك روزه با حضور نمایندگان 
كشــورهاي منطقه و خارجي چگونه رقم مي خورد و چه 

دستاوردهایي خواهد داشت.

بغداد؛ميزبان اجالسي براي صلح در منطقه
اميرعبداللهيان در رأس هيأتي از كشورمان براي حضور در كنفرانس بغداد راهي عراق شده؛ این نخستين سفر خارجي او در كسوت وزیر خارجه است

   تماس هاي تلفني وزيرخارجه 
در نخستين روز كاري

نخســتین روز کاري وزیر خارجه با پیام هاي 
تبریک مقامات دیگر کشورها همراه شد. معاون 
نخست وزیر لبنان، امیرعبداللهیان را از ذخایر 
دیپلماسي ایران خواند و وزیر خارجه قزاقستان 
در پیام خود از آمادگي براي تالش مشترك در 
جهت توســعه همكاري هاي 2کشور خبر داد. 
وانگ اي، وزیر خارجه چین هم در پیامي انتخاب 
امیرعبداللهیان را تبریــک گفت. به گزارش 
ایســنا، او در این پیام ضمن اشاره به دوستي 
سنتي و دیرینه و همچنین پنجاهمین سالگرد 
روابط سیاسي 2کشــور به تعمیق و استمرار 
روابط طرفین براساس مشارکت راهبردي اشاره 
کرد.  وزیر خارجه چین با اشاره به گفت وگوي 
تلفني اخیر روســاي جمهور 2کشور و توافق 
حاصله در زمینه پیشــبرد روابط في مابین، 
آمادگي خود را براي تشریک مساعي با وزیر 
امور خارجه ایران جهت هماهنگي، همكاري 
و بسط و توسعه بیش از پیش روابط مشارکت 
جامع راهبردي 2کشــور اعالم کرد. از سوي 
دیگر سرگئي الوروف نیز در تماس تلفني با وزیر 
خارجه ایران به او گفت که مذاکره بر سر توافق 
هسته اي ایران در وین باید هرچه زودتر از سر 
گرفته شــود. در بیانیه وزارت خارجه روسیه 
آمده است که »طرف ایراني این پیام را با جدیت 
دریافت کرد.«  مذاکرات ویــن پس از 6دور 
متوقف شده و تاریخ دقیقي براي ازسرگیري آن 
اعالم نشده است. آمریكایي ها ادعا کردند که 
ادامه مذاکرات به تصمیم ایران بستگي دارد، اما 
سیدعباس عراقچي، رئیس هیأت مذاکره کننده 
ایران در وین تأکید کرده بود که توافق در وین به 
تصمیم آمریكایي ها مبني بر لغو همه تحریم ها و 
بازگشت به برجام وابسته است.  همچنین کاظم 
غریب آبادي، نماینده ایران در ســازمان هاي 
بین المللي در مصاحبه اي از 7محور اختالفي 

در مذاکرات وین بر سر احیاي برجام خبر داد.

در نتيجه مدیر تازه نفســي كــه 6 ماه پيش با 
نشاط سر كار آمده بود بعد از 6 ماه و یك سال با 
خستگي و بي رغبتي نسبت به مسائل و با روزمرگي مواجه مي شود.

الزمه اینكه این اتفاق یا سنت تكرار نشود این است كه اوال، مدیران 
اشراف جدي به 6برنامه اي كه در گذشته طي شده و ميزان اجرایي 
شدن آنها پيدا كنند. سپس با توجه به مشكالت عدیده اي كه كشور 
دارد با رجوع به نخبگان ملي اولویت بندي نســبت به مشــكالت 
كشــور صورت بگيرد.  ضرورت اولویت بندي در این است كه منابع 
كشور نامحدود نيســت و در نتيجه نمي توانيم ده ها پروژه بزرگ را 
همزمان در دستور كار قرار دهيم. پس هر وزارتخانه باید با توجه به 
تجربه هاي گذشته یك یا 2مســئله مبرم و اهم را انتخاب كند و در 

رفع آنها بكوشد.
براي مثال االن ما در مســئله بهداشــت مهم ترین مسئله اي كه با 
آن روبه رو هستيم شــيوع كرونا، موج ها و مرگ وميرهاي آن است. 
حل این مســئله از توان یك وزارتخانه هم خارج اســت. پس باید 
این را به مسئله اي اهم تبدیل كنيم. در این صورت و با كمك همه 
دســتگاه هاي دولتي و خصوصي با همراهي مردم و با اســتفاده از 
تجربه 2ساله خود و نيز تجربه جهاني مي توان در یك سال موضوع 
را كنترل و مرگ وميرها را مهار كرد؛ چنان كه در برخي كشورهاي 
دنيا توانســته اند مرگ ومير ها را مهار كنند. وقتي مســائل كشور 
اولویت بندي شود و چند مسئله در دســتور كار قرار گيرد و با عزم 
ملي تالش شود كه حل شــوند، بعد از یك سال مردم هم احساس 
مي كنند گام هاي خوبي در رفع آن چند مشكل اساسي كه با زندگي 
آنها درگيربوده، برداشته شده است. این امر خود منجر به 2نتيجه 
مطلوب مي شود؛ اول، آن فشــار ســنگين اوليه از روي مسئوالن 
برداشته مي شود. دوم، انرژي ملي در خدمت دولت جدید درمي آید 

و سوم، اميد به آینده و سرمایه  اجتماعي افزایش مي یابد.
جامعه ما آسيب هایي كه دیده است  و در موقعيتي هستيم كه باید 
آن نگاه جناحي را كنار بگذاریم و چرا كه مسائل كشور بسيار سنگين 
است كه بار آن هم بر دوش مردم است. پركاري به شرطي خوب است 
كه با منطق صحيح و درست، انجام شــود. ما باید با تجربه هایي كه 
اندوخته ایم و با نگاه ملي، رویكرد دانش بنياد، احصاي مشــكالت و 
اولویت بندي آنها و نيز استفاده از متخصصان، تجربه هاي گذشته كه 
هر دولت یك سال پس از شروع به كار، به چه  كنم چه كنم مي افتاد 

را تكرار نكنيم.
در این ميان نقش اطالع رساني دولت هم بسيار مهم است. بدین معنا 
كه دولت ها باید مردم را محرم بداننــد و آنها را در جریان وقایع قرار 
دهند. البته اطالع رســاني و در جریان قرار گرفتن مردم حتما امري 
درست اســت؛ اما اگر این اطالع رســاني ها صرفا براي مچ گيري از 
گذشته ها باشد و به ابزاري براي تبري و برائت خود تبدیل شود بيشتر 
مردم را نااميد مي كند. در حقيقت این یك بســته است؛ یعني اگر 
جامعه احساس كند كه مدیران عزم جدي و نگاه ملي دارند و با تكيه 
بر مسئله هایي كه براي مردم مهم است برنامه ریزي و تالش مي كنند 
طبيعي است كه در چنين شرایطي دادن اطالعات درست منجر به 
این مي شود كه توقعات مردم متناسب با تالش هاي دولت كاهش یابد 
و دوم، مردم هم با توجه به اطالعاتي كه پيدا كرده اند مساعدت كنند و 
اميدوار باشند كه دولت با رویكري كه اشاره شد مي تواند نقش مؤثري 
در رفع مشكالت داشته باشد و در نتيجه شــاهد افزایش اميدواري 

مردم هم خواهيم بود.

دولت چگونه امیدآفریني کند؟

ادامه از 
صفحه اول

مسئول سیاست خارجي اتحادیه اروپا در تماس تلفني روز جمعه خود با حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه اظهار امیدواري کرد دولت جدید ایران تاریخ 

مدنظر خود براي نشست بعدي وین را اعالم کند.
 براساس گزارش ایسنا، حســین امیرعبداللهیان نیز در این گفت وگوي تلفني 

تعهد تهران به گفت وگو و تعامل سازنده در چارچوب دیپلماسي متوازن را مورد 
تأکید قرار داد و از مذاکرات به عنوان ابزار دیپلماسي یاد کرد. او در ادامه تأکید 
کرد: براي ایران مذاکره اي که نتایج ملموس و عملي داشته باشد و همراه با تامین 
حقوق و منافع مردم باشد، قابل قبول است.  امیرعبداللهیان قانون مصوب مجلس 
درخصوص مسائل هســته اي را براي دولت ایران الزم االجرا دانست و افزود: در 

هر مذاکره اي باید  پایبندي طرف هاي مقابل برجامي به تعهداتشان محرز شود.

ث
مك

تأكيد اميرعبداللهيان بر مذاكره با نتايج ملموس

رئیس جمهور در جریان افتتاح طرح آبرسانی جفیر خوزستان ،با حضور در جمع مردم در جریان مشكالت این منطقه قرار گرفت   عكس: پاد

گروه سیاسي همشــهري: »خيزش اميد و بروز و ظهور موجي 
از نااميدي در جامعه« داســتان تكراري شــكل گيري دولت ها و 
سركار آمدن روساي جمهور جدید و بدرقه اجتماعي آنها در پایان 
دوره است. تاكنون اینگونه بوده است: فصل انتخابات كه مي رسد، 
سریالي كليشه  اي با روالي ثابت آماده ثبت در تاریخ مي شود. داستان 
از این قرار است: كارزارهاي انتخاباتي به پا مي شوند، رقباي سياسي 
در هر بزنگاهي روبه روي هم شاخ و شانه مي كشند، مردم به هواداري 
آنكه مطلوب شان است ميدان دار مي شوند، فضاي كشور حداقل یك 
هفته اي در دست مردم و ایده آل هایشان رها مي شود،  صندوق هاي 
انتخاباتي بر پا مي شوند، منتخب مردم رخت ریاست جمهوري برتن 
مي كند، مردم یك سالي چشم به راه اجراي شعارهاي رئيس جمهور و 

همراهانش مي مانند، اما داستان با فصلي نانوشته و وعده داده نشده 
روبه رو مي شود و آن  چيزي نيست جز ماندگاري برخي وعده ها و 
ما مي توانيم هاي دولتمردان در همان مرحله انتخاباتي؛ چراكه در 
قریب به اتفاق وعده هاي ناكام، یا بســتر الزم براي تحقق وعده ها 
وجود ندارد  یا اینكه اساسا از زمينه عملكردي آن مسئول و مجموعه 
ذیربطش خارج اســت و یا نياز به همراهي و هماهنگي توأمان و 
دراز مدت چند مجموعه اجرایي  دارد.  در این بين آنطور كه باید و 
شاید مردم اقناع به  وجود موانع یا ضرورت بستر سازي  ها نمي شوند 
و مسئوالن اجرایي براي مردم شــرح نمي دهند كه مشكالت چه 
بوده و موانع چيست. در نهایت هم در پایان بازه زماني، سهم مردمي 
كه انتظار گره گشــایي و تحقق وعده ها را دارند، ســرخوردگي از 
عدم برآورده شدن وعده ها مي شود و این ناكامي مذاق شان را چنان 
تلخ مي كند كه  چشم بر حقيقت جاري مي بندند و فقط از نا كامي ها 

و عدم تحقق وعده ها شكایت مي كنند.

چرا مردم ناامید مي شوند؟
بحث ایجــاد اميد اجتماعــي و تبدیل آن به یــأس اجتماعي در 
تغييردولت ها داستاني ســریالي و تكراري است و ویژه یك دولت 
خاص نبوده و نيســت. روال كار هم همانطور كه گفته شد، بر یك 
مسير مشخص استوار است و آن این اســت كه انتخابات همواره 
اميد هاي اجتماعي بزرگــي در جامعه شــكل مي دهد و جامعه 

به شدت نســبت به اصالح اموري كه خواستار آن است، حساس و 
اميدوار تر مي شود؛ اما فقدان بستر و اسباب و لوازم براي احياي این 
اميدواري یكي از فاكتورهاي بروز نا اميدي و كاهش اعتماد عمومي 
به دولت ها مي شــود.  در موارد دیگر هم در كارزارهاي انتخاباتي 
وعده هاي بسيار زیادي براي حل تعدادي از مشكالت بزرگ مردم 
داده مي شود اما بسياري از این مشكالت بعد از استقرار دولت ها از 

فهرست اولویت هاي كاري خارج مي شوند.
این در حالي است كه مردم براي عملكرد رئيس جمهوري منتخب و 
دولتمردانش اهدافي را مشخص مي كنند، و قتي این اهداف برآورده 
نمي شود، نااميد مي شوند و فكر مي كنند مسئوالن آن وعده هایي 
را كه براي حل مشــكالت مردم داده بودند، در فضاي انتخاباتي و 
براي جمع آوري رأي داده بودند یا اینكه واقعا دولت توان بر آوردن 

آن وعده ها را ندارد، همين مي شود كه معترض و نااميد مي شوند.

دولت ها چه مي توانند بكنند؟
در داســتان تكــراري تشــكيل دولت هــا و نا اميدي مــردم از 
اثربخش بودنشان براي ایجاد تغييرات اساسي در زندگي و اوضاع 
كشور -كه عموما بعد از سال نخست دولت ها بروز و ظهور مي یابد 
- یك وجه مشترك دیگر هم هســت كه شاید اصلي ترین فاكتور 
تكرار این داستان اســت  و آن چيزي نيســت جز فاصله گرفتن 
دولت ها از هم صحبتي با مردم. سكوت دولت ها در قبال شرح دقيق 

و درست شرایط كشــور به مردم مهم ترین عاملي است كه اميد 
مردم را به راحتي به نا اميدي بدل مي  كند. مردم ســكوت دولت ها 
را به نا كارآمدي تعبير مي كردند و به همين دليل با ســرخوردگي 
قابل توجهي 2ســال پایاني دولت ها را به نظاره مي نشينند و این 

داستان تكرار مي شود...
به گــواه صاحب نظران، ضــرورت نگاه راهبردي، اســتراتژیك و 
دراز مدت و نيز دوري از رفتارهاي پوپوليستي مدیران تصميم گير 

و اجرایي، شرط تحقق و به ثمر نشستن هر ایده و برنامه اي است.
 در این ميان اما دولت مي  تواند بــا دوري از طرح هاي غيرضروري 
و بعضا بي فایده، كلنگ زني هاي متعــدد و بعضا نيمه كاره فراوان، 
منطقه گرایي و تخصيص بودجه به صورت غيرعادالنه و دوري جستن  
از البي هــاي قومي و منطقــه اي، آغــاز و انجــام پروژه ها بدون 
درنظر گرفتن پيوست هاي اجتماعي، فرهنگي و زیست محيطي، 
فقدان نگاه درازمدت و بدون درنظر گرفتــن محوریت صنعت یا 
كشاورزي در هر منطقه و.... و شماري از ایرادات اساسي كه تا كنون 

مطرح بوده است را جبران كند.
 دولت جدید مي تواند با بستر سازي  مناسب براي پيشبرد وعده ها، 
مســير را براي ماندگاري اميد اجتماعي فراهم آورد و در كنار این 
موارد با محرم تلقي كردن مردم در امور و مشــكالت و شرح روند 
اجرایي به آنها، هم آســتانه تحمل اجتماعي را باال نگه دارد و هم 

پشتوانه اجتماعي خود را ارتقا بخشد.

حاشيه

راه هایي براي قطع چرخه معیوب 
بي اعتمادي

  نامحرم تلقي شدن مردم در پيشبرد امور 
 و شرح مشكالت به آنها، اصلي ترین فاكتور 

كاهش اعتماد عمومي به دولت هاست

   يك بازديد كم سابقه در بهشت زهرا
رئیس جمهوري پنجشنبه پس از تجدید میثاق دولت با آرمان های امام راحل)ره( و ادای 
احترام به شهدای دولت و انقالب اسالمی، در مجتمع عروجیان بهشت زهرا )س( حضور 
یافت و با کارکنان این مجتمع دیدار کرد. رئیسی در این دیدار با قدردانی از تالش و کوشش 
کارکنان مجتمع عروجیان در خدمت رسانی به مردم داغدیده، گفت : کار سختی که شما 
انجام می دهید مانند جهاد فی سبیل اهلل است که به مردان و زنان مصمم و فداکار نیاز دارد 
و هر کسی حاضر به انجام یک چنین کار جهادی نیست.او افزود: شما دراین شرایط سخت 
فداکاری می کنید تا امور مردم به تاخیر نیفتد و این کاری بسیار ارزشمند است که جای 

قدردانی دارد.
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 شوراي شهري هاي تهران بازدیدهاي 
مداوم از مناطق مختلف پایتخت را در گزارش

دســتور كار قرار داده انــد و این روزها 
خبرهاي مختلفي از حضورشان در محله ها شنيده 
مي شود؛ از حضور در دربند و دركه گرفته تا شوش و 
رضویه. اگر یك روي سكه این بازدیدها اعضاي شوراي 
شــهر، آگاهي از كمبودهــاي محله هــا، انتظارات 
شــهروندان و پروژه هاي در حال اجرا باشد، آن روي 
سكه اش بررسي وضعيت چگونگي فعاليت معتمدان، 
ســراهاي محله و شــورایاران اســت. این طور كه از 
صحبت هاي اعضاي شورا مشــخص است، آنها عزم 
جدي دارند تا از یكسو مشــكالت فعاالن محله اي را 
بررسي كنند و از ســوي دیگر تا آنجا كه امكان دارد، 
جلوي انحالل نهاد شورایاري  را بگيرند؛ موضوعي كه 
یك طرف آن به مجلس گره خورده است. در این ميان، 
تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران، به ویژه مهدي 
چمران، رئيس كهنه كار مدیریت شهري، به جلوگيري 
از انحالل شورایاري ها بسيار اميدوارند. از قرار معلوم، 
گویا پس از مشخص شدن اعضاي كميسيون نظارت و 
حقوقي شــورا هم، یكي از نخســتين دستوركارها، 

چگونگي ادامه حيات شورایاري هاست.

فعاليت شوراياري ها قانوني است
محله ها پایه و اســاس شــهرهاي بزرگ هستند؛ 
موضوعي كه در تمام كشــورهاي توسعه یافته دنيا 
امري پذیرفته  شده به حساب مي آید و انجام پروژه ها، 

برنامه ها و نظارت ها از ســطح محله شروع مي شود. 
به زبان ساده تر یعني اداره شــهرها به شكل پایين 
به باال صورت مي گيرد. چراكه نخســتين نيازهاي 
شهروندان از سطح محله ها مطرح مي شود. حال براي 
آنكه مدیران عالي شهري اطالع درستي از وضعيت 
محله ها داشته باشند، نياز به بازوان نظارتي دارند؛ 
همان هایي كه ما اسم شان را گذاشته ایم شورایاران 
و در دنيا به انجمن هاي محلي مشهور هستند. این 
درصورتي است كه سال گذشــته، شورایاري هاي 
تهران با رأي دیوان عدالت اداري، در معرض انحالل 
قرار گرفتند. یك كارشناس حوزه مدیریت شهري 
كه سابقه زیادي در شوراي شهر درخصوص فعاليت 
شورایاري ها دارد، در این رابطه مي گوید: »تاكنون 
بيشتر مخالفت ها برسر چگونگي تشكيل شورایاري 
بوده و كمتر با فلســفه و چرایي تشكيل شورایاري 
مخالفت شده است. از حق نگذریم، باید گفت در ادوار 
مختلف شوراي شهر تهران درخصوص رفع اساسي 
این مشكل كوتاهي صورت گرفت و هربار در موسم 
انتخابات با اقدامات موردي و رایزني و هماهنگي هاي 
شخصي و بخشي به هر ترتيبي انتخابات شورایاري 
برگزار شده است.« ابراهيم علي پور اضافه مي كند: 
»طومار شورایاري ها پس از 20سال خدمت با رأي 
هيأت عمومي دیوان عدالــت اداري درهم پيچيد. 
شوراي پنجم هم نتوانست راه به جایي ببرد و اكنون 
چشم شــورایاران، فعاالن اجتماعي و مردم تهران 

به سوي شوراي ششم دوخته شده است.«
مهدي چمران، به عنوان رئيس شــوراي ششم شهر 
تهران، اعالم كرده كه به جــد پيگير فعاليت قانوني 
شــورایاري ها خواهند بــود زیرا در قانون شــوراها 

با صراحت به انجمن هاي محلي اشــاره شده است. 
صحبت چمران ناظر بر بند7 ماده80قانون شــوراها 
)ماده71 پيش از اصــالح قانون( درخصوص وظایف 
و اختيارات شوراي شهر است كه در آن آمده: »اقدام 
درخصوص تشكيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي، 
امدادي، ارشادي و تأسيس تعاوني هاي توليد و توزیع و 
مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزیع 
ارزاق عمومي با توافق دستگاه هاي ذي ربط«. این یعني 
انتخابات و تشكيل شورایاري ها براساس مصوبه »قانون 
تشكيالت، وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمي كشور و 
انتخاب شهرداران«   مجلس، قانوني است. البته ناگفته 
پيداست كه شورایاري ها چالش ها و مشكالتي دارند 
كه حل آنها، پاك كردن صورت مسئله، یعني حذف 

نهاد شورایاري نيست.

اهميت شفافيت 
یك عضو شوراي اسالمي شهر تهران در شرایط فعلي 
اعتقاد دارد كه باید فكر عاجلي براي شورایاران صورت 
بگيرد. دليل اصلي ناصر اماني، به نبود یك  سيســتم 
شفافيت براي شــورایاري ها ارتباط پيدا مي كند. بر 
همين اساس مي گوید: »اغلب شورایاران انسان هاي 
دلسوزي هستند ولي نبود یك سيستم شفاف براي 
هزینه هاي مدیریت محله و دوستاني كه در شورایاري 
فعاليت مي كنند، اشكاالت زیادي ایجاد كرده است. 
اكنون با ابطالي كه در دیوان عدالت اداري صورت گرفته  
است هر هزینه كردي كه با عنوان شورایاري ها صورت 
پذیرد مي تواند به عنوان اعتراض نهادهاي نظارتي مورد 
بررسي قرار گيرد«. اماني همچنين اعالم مي كند كه 
در این دوره تالش مي كنند تا این مشكل را برطرف 

كرده و اعتبار خاصي براي شورایاران پيش بيني كنند 
و آنها براساس دستورالعمل هاي مناسبي تكاليف خود 
را بدانند. او مي گوید: »مي توانيم با گذراندن یك مصوبه 
در شوراي شهر و درصورتي كه فرمانداري ابطال نكند 
نحوه هزینه كرد و پشتيباني از شــورایاران و مدیران 
محله را تعریف كنيم تا دیگر شــاهد بده بستان هاي 
احتمالي نباشيم. البته كه باید به دنبال رفع مشكل 

فعاليت شورایاري ها هم باشيم«.

شوراي ششم، موافق تداوم شوراياري ها
دیگــر عضو شــوراي اســالمي شــهر تهــران با 
تأكيد بر اینكه شــوراي ششــم موافــق ادامه كار 
شورایاري هاست، مي گوید: مســئله شورایار ي ها 
ذیل یك مســئله كالن تر مطرح مي شود و آن هم 
مردم و نقش مردم در اداره امور شهر است. به  نظر 
من شهرداري مردمي، شهرداري ای است كه در آن 
مردم به صورت جدي حضور پررنگ داشته باشند و 
بين مردم هم از ظرفيــت نخبگان، به ویژه نخبگان 

منطقه اي و محلي استفاده شود.«
مهدي اقراریان مي افزاید: »وقتي درباره شورایاري ها 
صحبــت مي كنيم، باید توجه داشــته باشــيم كه 
شــورایاري ها یكــي از ایــن ابزار ها و یكــي از این 
مكانيسم هاست كه تالش مي كند مردم در مجموعه 
شهر بتوانند در انتقال مســائل منطقه اي و محلي و 
همين طور نظارت بر عملكرد مسئوالن حضور پررنگ 
داشته باشــند. به دليل اهمالي كه در شوراي پنجم 
صورت گرفت، موضوع شــورایاري ها با یك چالش 
حقوقي و قانوني روبه رو شد. اكنون نخستين نكته و 
مهم ترین نكته كه باید در حوزه شــورایاري ها به آن 
توجه كرد حل این مشكل قانوني است. شوراي ششم 
باید با رایزني با مجموعه قوه قضایيه، زیرساخت تداوم 
فعاليت شورایاري ها به صورت قانوني را فراهم كند. در 
شورا و به ویژه در كميسيون حقوقي و نظارت شوراي 
شــهر براي رســيدگي به این موضوع تالش خود را 

خواهيم كرد.«
اقراریان با اشاره به اینكه شورایاري ها تنها مكانيسم 
مشاركت مردم در شهر نيستند، مي گوید: »مي توانيم 
از سایر مدل ها و الگو ها براي مشاركت مردمي و ارتقای 
نظارت مردم بر مسئوالن استفاده كنيم. شورایاري ها 
یك تجربه ارزشمند است و باید ضمن آسيب شناسي 
ادوار گذشته آن، متناسب با اهداف و برنامه هاي دهه 
پنجم انقالب اسالمي از ظرفيت هاي این نهاد استفاده 
شود. ما تمام تالش خود را براي احياي شورایاري ها و 
البته با اصالح برخي سازوكار ها، به كار خواهيم بست تا 
از تجربه حضور مردم در چهاردهه گذشته بهره ببریم و 

از این توان استفاده كنيم.« 

پارلمان شهري تهران در حال بررسي راه برون رفت از مشكل انحالل نهاد شورایاري است

چشم شوراياران به مجلس و شوراي ششم نگاه

 اهميت نقش شوراياري ها 
در پروژه هاي محله  محور 

 در نشست هزاره سازمان ملل متحد از ســال2000 رهبران دنيا، 
توســعه را در دســتور كار بين المللي قرار داده و كشورهاي خود 
را متعهد به كاهش 50درصــدي ميزان فقر و گرســنگي، بهبود 
بهداشت و آموزش، توانمندسازي زنان و حفاظت از محيط زیست 
كردند. از این رو برنامه هاي ســاختارمندي به منظور توانمندسازي 
ســكونتگاه هاي غيررســمي و توســعه پروژه هاي محله محور در 
شهرهاي كشــورهاي جهان سوم با حمایت سازمان ملل متحـــد 
به مرحله اجرا در آمده اســت. پروژه هاي توانمندســازي محله ها 
در كالنشــهرهایي همچون داكا)بنگالدش(، جاكارتا)اندونزي( و 
پرمانيل)فيليپين( به خوبي انجام شــده كه نقــاط قوت زیادي در 
آنها دیده مي شود. توانمندسازي محله ها، نيازمند اقدام مشاركتي 
همه شهروندان یك محله به منظور دســتيابي به كنترل و تأثير بر 
عوامل تعيين كننــده كيفيت زندگي در آن محله اســت كه یكي 
از اهداف مهم در توســعه پایدار جوامع به حســاب مي آید. امروزه 
توانمندسازي در قالب  5بعد سياسي، اجتماعي، اقتصادي، كالبدي 
و فرهنگي قابل تقسيم بندي بوده و در هریك از سطوح آن، نقش و 
حضور مردم و اجتماعات محلي بسيار حائـز اهميت است. چنانچه 
دولت ها و ســاختار مدیریت شــهري، اجتماع محلي را هدف قرار 
داده و شهروندان را افرادي با پتانســيل هاي بالقوه درنظر بگيرند 
كه كشف و توســعه دادن توانمندي هاي آنان اولویت داشته باشد، 
بي شك در مســير توسعه گام هاي مؤثري برداشــته مي شود. این 
شكل از توانمندسازي از ســوي دولت هاي محلي و ملي به منظور 
هماهنگي و تسهيل كوشــش هاي محله محور دنبال مي شود تا با 
نوآوري، برنامه ریزي و اجراي طرح هــا راه هاي اصولي براي تعيين 
مسير توسط خود اجتماع، سازماندهي و مدیریت دنبال شود. اگر 
خانواده، كوچك ترین نهاد جامعه باشد محله به عنوان قلب تپنده 
شهر است. شنيدن حرف شــهروندان و حل مشكالت آنها ازجمله 

اهداف مدیریت شهري است.
 به طور كلي پروژه هاي محله محور در مقياس كوچك هســتند كه 
توسط شورایاران و اهالي، عارضه یابي مي شوند و هدف آن رفع نواقص 
محلي است. در مشــاركت محلي فاصله ميان مردم، متخصصان و 
مدیریت شهري اندك بوده و تعامل ميان آنها مالك توسعه شهري 
به شــمار مي رود. محله گرایي در این مقوله به معناي افزایش سطح 
مشاركت شــهروندان به عنوان مهم ترین شاخص توسعه فرهنگي و 
اجتماعي است. پس اجتماع محلي درصورتي، مدار عامل موفقيت و 
ارتقابخشي است كه از طریق سازمان هاي غيردولتي قابل دستيابي 
باشد. در این رابطه بهره گيري از ســرمایه اجتماعي به مثابه یكي از 
قابليت هاي اساسي اجتماع در برنامه ریزي ها، باید مورد توجه قرار 
گيرد. در حقيقت این ســرمایه اجتماعي است كه شكل گيري یك 
اجتماع محلي را به مفهوم واقعي تضمين مي كند و مفهوم انسجام 
اجتماعي محلي را كــه ميزان و كيفيت تعامــل و روابط اجتماعي 
و تقویت شــبكه هاي اجتماعي در محله اســت، شــكل مي دهد. 
امروزه اجراي پروژه هاي محله محــور و كوچك  مقياس در مناطق 
به اولویت برنامه هاي شهرداري تبدیل شــده است و شورایاران در 
خط مقدم مســائل و امور اجتماعي محالت هستند و رسيدگي به 
موضوعات اجتماعي در محله ها براي شورایاري ها از اهميت بسياري 
برخوردار اســت؛ به طور مثال نقش شــورایاري ها به عنوان نهادي 
مورد اعتماد مردم در پروژه هاي محله  محور و توســعه حمل ونقل 
در مناطق17و19و22 شهرداري تهران محسوس بوده و پتانسيل 
مطالبه گري در پروژه هاي كوچك مقياس را دارند. درصورتي كه در 
برخي از مناطق به خاطر نقش منفعل شورایاران، پروژه هاي مناسبي 

براي مردم طي سال هاي اخير اجرا نشده است.
به هر ترتيــب نهادهاي اجتماعــي و فرهنگي محلــي مي توانند 
برنامه هاي تفریحات ســالم براي كودكان، نوجوانــان و جوانان را 
متناســب با نيازهاي جدید فراهم كنند و به این طریق مانع رشد 
گرایشات و رفتارهاي خالف عرف اجتماعي شوند. سازمان یافتگي 
شــهر مبتني بر محله محوري، ایــن امكان را مهيا مي ســازد كه 
تواناسازي اقشاركم درآمد و آسيب پذیر ميسر شده و مشاركت اهالي 
در حوزه سالمت و بهداشت عمومي و گرایش به حفظ محيط زیست 

شهري و طبيعت تقویت شود.

حامد فوقاني
دبير گروه شهر

پگاه جعفري حقيقت پور
پسادكتراي دانشگاه علم و صنعت و پژوهشگر شهري

یك سال و نيم درگيري با بيماري كرونا  
و افزایش زباله هاي پالستيكي و بهداشتي پسماند

فشــار زیادي بر فرایند دفع پسماند در 
تهران وارد كرده اســت. مصرف دســتكش و كيسه 
پالستيكي مانند ماه هاي اول شيوع كووید- 19نيست 
اما افزایش بيمــاران مبتال به این بيمــاري و افزایش 
فوتي ها باعث شــده كه حجم زباله هاي بيمارستاني 

مرتبط و عفوني بيشتر شود.
در برنامه ارائه شده از ســوي عليرضا زاكاني، شهردار 
منتخب تهران به شــوراي شــهر، بر»عدم موفقيت 
طرح هــاي تفكيــك پســماند از مبــدا توليــد و 
عدم یكپارچگــي در مدیریت كالن حوزه پســماند« 
تأكيد شده است اما آنچه باعث جلب توجه به موضوع 
پسماند شــد اظهارات یكي از اعضاي شوراي شهر در 
جلسه پارلمان شــهري بود. ناصر اماني با بيان اینكه 
یكي از مهم ترین موضوعات شــهر تهــران مدیریت 
پسماند است، گفت: »وضعيت پسماند در تهران رها 
شده و شهرداري هيچ اقدام مؤثري در این زمينه انجام 

نداده است.«
او گفت: »یكي از مهم ترین موضوعات شهري در تهران 
مدیریت پسماند است. چون هم چهره شهر را زشت 
مي كند و هم نشانه بي نظمي در شهر است و عالوه بر 
این باعث جذب حيوانات موذي و بروز بيماري مي شود، 
اما در یك سال گذشته نوعي نابساماني و بي برنامگي در 
جمع آوري زباله سطح شهر تهران به وجود آمده است.«

اماني با اشــاره به اینكه یكي از مهم تریــن اقدامات 
شــهرداري در حوزه پســماند طرح كاپ بوده  است، 

افزود: »درخصوص این طرح فرهنگســازي نشــده 
و بسياري از ســازمان ها و ارگان هاي دولتي در شهر 
تهران به وظایفشــان در این حوزه عمل نمي كنند. تا 
زماني كه همه سازمان ها پاي كار نيایند این مسئله حل 
نمي شود و شهرداري به تنهایي نمي تواند این كار را به 

ثمر برساند.«
این عضو شوراي شهر تهران با بيان اینكه كالنشهرهایي 
همچون مشهد پس از تهران، براي مدیریت پسماند از 
مخازن جمع آوري زباله استفاده كردند اما به این نتيجه 
رسيدند كه دوره این نوع جمع آوري پسماند گذشته 
و به ســرعت تغيير رویه دادند، افزود: »ما شــيوه اي 
براي اســتقرار مخازن در معابر نداریم و باید در شيوه 
جمع آوري پسماندها تجدید نظر شــود. در غيراین 
صورت وارد یك دور باطل تأمين بي رویه ســطل هاي 

زباله خواهيم شد.«
از ســوي دیگر مدتي پيش معــاون هماهنگي امور 
عمراني استاندار تهران اعالم كرد كه ظرفيت برخي از 
سایت هاي پسماند در استان پر شده است. عبدالرضا 
چراغعلي از سایت مشــخصي در تهران نام نبرد اما با 
اشاره به توليد پســماند صنعتي تأكيد كرد كه مراكز 
دفن پسماند باید مورد رصد قرار گيرد و سازوكارهایي 
ایجاد شــود تا یك اتاق دائم براي رصــد مراكز دفن 

پسماند ایجاد شود.

ام.آر.اف به كمك مي آيد
یكي از معضالت پســماند تهران ایستگاه هاي مياني 
هستند كه زباله را درون شهر تفكيك مي كنند. البته 
این ایستگاه ها توانسته اند بخشــي از وزن زباله حمل 
شــده براي دفن در آرادكوه را كاهش دهند. با وجود 
این، شرایط خاص بيماري كرونا باعث شده كه نتوان 

ارزیابي دقيق و مشخصي از تأثير گذاري طوالني  مدت 
این راهكار ها بر ميزان پسماند به دست آورد. مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداري تهران نيز با اشاره 
به برخي از معضالت مهم ایستگاه هاي مياني ازجمله 
اعتراض دائمي همســایه هاي این ایستگاه ها، گفت: 
»ساختمان هاي مجاور این ایستگاه ها همواره به دليل 
بوي متعفن زباله و صداي دائمي رفت وآمد ســيمي 
تریلي ها معترض بودند. ضمن اینكه ریختن شيرابه دور 
تا دور ایستگاه ها و در طول مسير اثرات محيط زیستي 
مخربي دارد.« صدرالدین عليپور با اشاره به آغاز به كار 
خطوط پردازش مــدرن پســماند )ام. آر. اف( از اول 
مهرماه گفت: »با احداث ایــن كارخانه ها نه تنها این 
معضالت از بين مي رود بلكه ميزان شيرابه 80 درصد 
كاهش پيدا مي كند. براســاس طرح جامع پسماند و 
طرح كاپ، تهران باید به 8پهنه اصلي تبدیل و در هر 
پهنه یك كارخانه   ام. آر. اف ایجاد شود؛ كارخانه هایي 
كه ميزان شــيرابه و ریجكت پســماند را به حداقل 
مي رسانند.« او درباره آخرین وضعيت ساخت كارخانه 
خطوط پردازش مدرن نيز گفــت: »در پهنه كوهك 
)مناطق 21، 22و 5( شاهد پيشرفت قابل قبولي بودیم، 
به طوري كه این كارخانه در اول مهرماه شــروع به كار 
خواهد كرد. پهنه آزادگان )مناطق 15، 16و 12( و پهنه 
دوكوهه)مناطق 13، 14و 8( به ترتيب 30و 40درصد 
پيشــرفت دارند كه به فاصله یك یا  2 ماه بعد از پهنه 

كوهك به بهره برداري خواهند رسيد.«
به هر ترتيب مشــكل پســماند تهران در سال هاي 
اخير باعث شــكل گرفتن بحث هاي زیادي در ميان 
كارشناسان و رسانه ها شده اســت. مافياي پسماند و 
كودكان كار تنها بخشي از این مباحث است كه هر دو به 
مشكل جمع آوري پسماند خشك ارتباط پيدا مي كند. 
از طرف دیگر مشكالت اقتصادي، باعث كاهش مصرف 
در ميان خانواده ها شده كه خود تأثير متفاوتي بر روند 
توليد و جمع آوري پسماند قابل بازیافت داشته است. 
حال مجموعه اتفاقات رخ داده در ســال هاي اخير و 
همچنين چشم انداز اقتصادي پيش رو مي تواند شرایط 

مدیریت پسماند در شهر تهران را دگرگون كند.

اگر ماسكي را بدون توجه در خيابان رها مي كنيم؛ اگر ته 
سيگاري را در باغچه اي مي اندازیم و اگر حال خوب مان را 
با كسي تقسيم نمي كنيم و گذرهاي بي تفاوت نسبت به 
دیگري داریم اما كساني هم هســتند كه در این روزگار، 
از جان شــان مي گذرند تا حال همه ما خوب باشد. مثل 

همان هایي كه از ابتداي شيوع كرونا، در خط مقدم مبارزه با 
این بيماري، زباله هاي عفوني را جمع و امحا كردند؛ آنهایي 
كه نگذاشتند تا لحظه اي خدمت رساني در بهشت زهرا و 
بسياري از آرامستان ها متوقف شود. هستند كساني كه با 
نوشته اي روي كيسه زباله، جان دیگران را عزیز مي شمارند 
و كاغذي مي چسبانند كه: »خسته نباشيد، زباله ها مربوط 

به بيمار كرونایي است. مواظب باشيد.« 

حال ديگران

 دفع پسماند شهر تهران
نيازمند طرح هاي جديد

محمد سرابي
خبرنگار

   چاره كار چيست؟ 
بند7ماده80 قانون شوراها محل استناد شوراي شهر براي تشكيل شوراياري است كه در شوراي اول نيز كميته انطباق در 
فرمانداري تهران طرح مصوب شورا براي تشكيل شوراياري را پذيرفت و درنتيجه مثل تمام مصوبات ديگر شورا جنبه قانوني 
در محدوده شهر تهران را يافته و در دوره هاي بعدي هم مورد استناد واقع شده است. اما ديوان عدالت اداري آن را فاقد 
وجاهت قانوني دانسته و بر اين باور است كه مفاد اين بند داراي ويژگي هاي الزم براي تشكيل شوراياري، آن هم از طريق 
انتخابات نيست. ابراهيم علي پور، كارشناس حوزه شوراياري و ارتباطات، در اين باره معتقد است كه به واسطه نظر ديوان 
عدالت اداري، تالش شوراي ششم براي احياي شوراياري با اتكا به اين بند، بي ثمر خواهد بود. او در عين حال به نكته مهم 
ديگري اشاره مي كند كه از طريق آن مي توان شوراياري ها را حفظ كرد: »آنچه در صحبت رياست شورا محل استناد است به 
لفظ انجمن هاي محلي برمي گردد. اين نكته مغفولي نيست و اتفاقا نام كامل شوراياري در اساسنامه مصوب شورا »انجمن هاي 
شوراياري شهر تهران« است. به طوري كه در ماده يك اساسنامه شوراياري آمده: در جهت تحقق و اجراي قانون شوراها و 
تقويت مشاركت هرچه بيشتر شهروندان تهراني در ساماندهي امور مختلف شهري و جلب همكاري واقعي آنان در ارتقاي 
كيفيت زندگي شهروندان، انجمن هاي شوراياري شهر تهران وابسته به شوراي شهر تهران تشكيل مي شود. در واقع يك 
پرسش نهادهاي نظارتي اين است كه اگر شوراياري يك انجمن محلي است، چرا از راه انتخابات فراگير تشكيل مي شود؟ 
درصورتي كه فرايند تشكيل انجمن ها در قانون مشخص شده و نمي شود از آن تخطي كرد.« علي پور نكته بعدي را وابستگي 
شوراياري به شوراي شهر مي داند و مي گويد: »در بحث هاي حقوقي اين موضوع مشكل آفرين است. پس شوراي شهر صرفا 
با استناد دوباره به بند7 ماده80 نمي تواند شوراياري را احيا كند. البته در بند8 همين قانون)بند5پيش از اصالح قانون( 
هم به موضوع جلب مشاركت مردم در اداره امور شهر )برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، 
اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاه هاي ذي ربط( اشاره شده ولي بازهم چاره ساز 
نيست«. پس چاره  كار چيست؟ كه او مي گويد: »بهترين راه اصالح عبارتي در بند7 يا الحاق يك ماده واحده به قانون شوراها 
درخصوص اختيار تشكيل شوراياري هاست كه بايد توسط مجلس شوراي اسالمي و پيگيري شوراي شهر صورت پذيرد«. 
او همچنين رفتن به سمت تشكيل شوراي محل به جاي شوراياري را غيرمنطقي توصيف مي كند چراكه چنين موضوعي 

مستلزم برهم زدن ساختار فعلي شوراهاست و كار را پيچيده تر از اين مي كند.
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فصل صیانت از سرمایه های صنعت نفت
برخالف دوران رياســت جمهوري محمود احمدي نژاد، قرار نيست كه وزارت نفت 
با تحوالت زياد مواجه و از مدار پيشرفت خارج شود. گفت وگوي روز گذشته بيژن 
زنگنه با جواد اوجي مي تواند نقطه شروع يك همكاري براي صيانت از صنعت نفت 
ايران در برابر امواج سياسي آينده قلمداد شود. به گفته اوجي ديدار او با زنگنه مثبت 
و تأثيرگذار بوده است. او مي گويد: بي شك از مشورت هاي زنگنه بهره خواهيم برد 
و اميدوارم اين نشست ها مستمر باشد و بنده نيز از ايشان درخواست دارم كه باز هم 
از تجربه هايش به عنوان پيشكسوت صنعت نفت بتوانيم بهره مند شويم. وزير سابق 
نفت هم در اين ديدار با اعالم هرگونه آمادگي براي توسعه صنعت نفت كشور، گفت: 
نشست دوستانه و صميمانه اي در شاخه هاي مختلف داشتيم، نكاتي كه در ذهنم بود 
را به مهندس اوجي انتقال دادم و ايشان هم پرسش هايي را مطرح كرد و قرار شد اين 
نشست ها و ديدارها ادامه داشته باشد و كارها را با همديگر پيش ببريم. وي افزود: 
به هر ترتيب بنده وظيفه خودم مي دانم كه از تجارب و از آنچه طي ساليان متمادي 
به دست آورده ام در اختيار دوســتان و همكاران عزيزم قرار دهم زيرا معتقدم اين 
تجارب شخصي نيست و متعلق به ملت ايران اســت. من هم براي توسعه صنعت 
نفت، سربلندي ملت ايران و مقابله با تحريم هاي مستكبرانه عليه كشور هر كاري 
كه از دستم بر مي آيد، انجام مي دهم و دريغ نخواهم كرد. وزير پيشين نفت  با بيان 
اينكه ديگر هيچ نقش عملياتي در كارها نخواهم داشت اما به عنوان نيرويي مشورتي 
مي توانم در خدمت همكارانم باشم، اعالم كرد: محدوديت زماني ندارم و هر زمان كه 
مهندس اوجي الزم بدانند و احساس نكنند كه دخالت و مزاحمتي برايشان دارم، براي 
خدمتگزاري آماده خواهم بود. ماموريت دشوار اوجي صيانت از سرمايه انساني صنعت 
نفت است و البته او گفته به زودي با مديران صنعت نفت نشست برگزار مي كند و پس از 

ارزيابي و درصورت نياز تحوالت انجام خواهد شد.

ث
مك

   گردنه موفقیت در بازار مسكن
نابساماني هاي اقتصاد كالن باعث شده ساالنه بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي صرف ساخت وساز مسكن 
شود و عمر ساختمان ها در كشور نيز از نيم قرن فراتر نرود. در اين ميان ساخت وساز انبوه و افزايش عرضه، همچنان 
به عنوان تفكر غالب در بازار مسكن حكمفرماست درحالي كه اين رويكرد بدون اصالح ساختار اقتصادي كشور و 
پايدارسازي ارزش پول ملي به اتكاي رفع ريسك هاي خارجي و توسعه حوزه هاي مولد، فقط تالش براي پاك كردن 
صورت مسئله  است و نمي تواند شكاف ميان قدرت خريد و ارزش مسكن را پركند. وزير راه وشهرسازي دولت 
سيزدهم با اطالع از كسري بودجه و ناتواني دولت به دنبال راهكارهاي جديد براي تأمين مالي پروژ ه هاي مسكني 
است و احتماال با همراهي مجلس، دولت و نهادها خواهد توانست موتور تزريق پول به توليد مسكن را روشن كند 
اما درنهايت اين سرمايه ها نيز از هر سمتي به ساخت وساز وارد شود، چشم انتظار سود و بازدهي معقول خواهد بود 
و بدون مهار تورم و جلوگيري از سقوط ارزش ريال نمي تواند انتظارات آنها را برآورده كند. به نظر مي رسد حوزه 
مسكن در دولت سيزدهم به اندازه 12دولت قبلي به تحوالت كالن اقتصادي وابسته خواهد بود و در پايان وزارت 
رستم قاسمي نيز اين حوزه بدون تحقق ثبات اقتصاد كالن و دورنماي بدون ابهام اقتصاد سربه راه نخواهد شد. با 
فرض تداوم وضع موجود، حتي اجراي موفق همه سياست هاي مسكني رستمي نيز نتيجه اي جز ركود مقطعي و 

گذرا براي بازار مسكن به دنبال نخواهد داشت.

حال سدها ناخوش تر شد
فقط 55 روز تا پایان سال آبي 1400-1399 باقي مانده  آب
و آمارهاي رســمي همچنان از پایداري خشكســالي 
حكایت مي كند. براساس اطالعات وزارت نيرو، ميزان 
بارندگي هاي امسال 51درصد كمتر از سال قبل است و ذخيره آب در 

مخازن سدها به 43درصد ظرفيت آنها نيز نمي رسد.
به گزارش همشهري، وضعيت فعلي بارش هاي جوي و دورنمایي كه 
سازمان هواشناسي براي بارندگي هاي پایيزي امسال پيش بيني كرده 
است، به نظر مي رسد تداوم خشكسالي در 3 ماه نخست سال آبي آینده، 
قوي ترین سناریویي است كه باید مدنظر قرار داد. در این ميان كاهش 
بيش ازپيش ذخيره آب سدها نيز زنگ خطري است كه لزوم مدیریت 

مصرف آب را پررنگ تر مي كند.

خشكسالي كوتاه نمي آيد
آخرین آمارهاي دفتر مطالعات پایه منابع آب از وضعيت بارندگي در 
سال آبي 1400-1399 از اســتمرار خشكسالي شدید حكایت دارد 
و نشان مي دهد كه تا شامگاه چهارم شــهریورماه؛ یعني در 339روز 
سپري شــده از ســال آبي جاري، همچنان ميزان بارش هاي جوي 
51درصد كمتر از ميانگين مدت مشابه در سال قبل و 34درصد كمتر 
از ميانگين دوره هاي مشابه در 52سال اخير است. طبق این گزارش، 
ميانگين ارتفاع ریزش هاي جوي در این دوره زماني به 154ميلي متر 
رسيده كه نسبت به 313ميلي متر سال قبل و 235ميلي متر ميانگين 
بلندمدت كاهش محسوسي نشــان مي دهد. براساس آمارها، امسال 
بهترین وضعيت بارندگي به حوضه آبریــز دریاچه اروميه اختصاص 
داشته كه بارش  هاي آن نسبت به سال قبل فقط 17درصد كاهش پيدا 
كرده و اختالف بارندگي هاي آن با ميانگين بلندمدت نيز از 12درصد 
فراتر نرفته است. در مقابل بدترین شــرایط بارندگي در حوضه آبریز 
مرزي شرق یعني منتهي اليه شرق استان هاي سيستان و بلوچستان 
و خراسان جنوبي تجربه شده كه بارش هاي آن با كاهش 70درصدي 
نسبت به مدت مشابه سال قبل و افت 57درصدي نسبت به ميانگين 
بلندمدت، از 44ميلي متر فراتر نرفته اســت. مابقي حوضه هاي آبریز 
كشور نيز با كاهش 33 تا 64درصدي نسبت به سال قبل و افت 19 تا 
53درصدي نسبت به ميانگين بارندگي در نيم قرن اخير مواجه بوده اند.

   عطش در سدها
در سايه خساست آسمان و افت محسوس بارندگي ها، جديدترين آمار 
مربوط به ذخاير آبي كشــور نيز از تخليه تنش آبي در مخازن ســدها و 
خالي ماندن بيــش از 5۷ درصد ظرفيت 50.5ميليــارد مترمكعبي آنها 
حكايت دارد. براساس آمار هاي رسمي شركت مديريت منابع آب ايران، 
از ابتداي ســال آبي 1400-1399 تا اواخر مردادماه، ميزان ورودي آب به 
مخازن سدهاي كشــور معادل 28ميليارد و 610ميليون مترمكعب بوده 
كه نسبت به ورودي 54ميليارد و 240ميليون مترمكعب در مدت مشابه 
سال آبي گذشته ميزان ورودي آب به مخازن سدهاي كشور بود. درواقع 
ميزان ورودي آب به مخازن سدهاي كشور نسبت به مدت مشابه سال آبي 
گذشته 4۷درصد كمتر است؛ اما بررســي ها نشان مي دهد باوجود افت 
چشمگير ورودي آب به مخازن سدها، به واسطه مديريت انقباضي منابع 
آب و كاهش رهاسازي آب براي مصارف كشاورزي، ذخاير آبي سدها فقط 
30درصد نسبت به زمان مشابه در سال قبل كاهش پيدا كرده و مابقي از 
محل صرفه جويي جبران شده اســت. طبق آمارهاي جديد وزارت نيرو، 
ذخاير موجود آب در مخازن سدهاي كشور در اواخر مرداد امسال معادل 
21ميليارد و 530ميليون مترمكعب معادل 42.6درصد ظرفيت مؤثر مخازن 
بوده درحالي كه در مدت مشابه سال قبل ذخيره آب كشور 30ميليارد و 

840ميليون مترمكعب معادل 61درصد ظرفيت مخازن بود.

آیا جواد اوجي، وزیر نفت دولت  انرژی
سيزدهم مي تواند صنعت نفت 
ایــران را از چالش هــا و 
تنگناهاي پيش رو به سالمت عبور دهد و با 
افزایــش ســرمایه گذاري ها در صنعتي كه 
به گفته خود گاو شيرده كشور است، جلوي 
خشك شدن این منبع درآمدي را بگيرد و به 
تحریم ها پایان دهد؟ او دیــروز در حالي با 
بيژن زنگنه، وزیر سابق نفت با سابقه 16سال 
صدارت بر ایــن وزارتخانه گفت وگو و دیدار 
كرد كه اعالم كــرده قرار گرفتن نامش در 
فهرست تحریم هاي آمریكای دوران ترامپ 
یك افتخار براي اوست. اما این تازه آغاز یك 
راه است؛ راهي سخت و پر از دست انداز؛ چرا 
كه وزیر جدیــد خودش قبــال مدیرعامل 
شركت ملي گاز ایران بوده و از االن باید نگران 
تامين ســوخت در فصل زمستان به ویژه در 

بخش گاز باشد.

زمستان سخت با اوج گيري سرما!
نخســتين دســتور وزیــر جدیــد نفت 
چاره اندیشي براي تامين سوخت زمستاني 
است كه قرار اســت از امروز در اولویت این 
وزارتخانه قرار گيرد و قرار اســت در آینده 
نشست هاي مشــتركی بين جواد اوجي با 
علي اكبر محرابيان، وزیر نيرو برگزار و مسئله 
تأمين ســوخت نيروگاه ها به صورت منظم 
و حساب شــده حل و فصل شود. به گزارش 
همشهري، زمستان ســال گذشته بود كه 
نيروگاه هاي ایران با كمبود سوخت گاز مواجه 
شــدند و براي جبران كمبود برق توليدي، 
وزارت نيرو اقدام به استفاده حداكثري از توان 
نيروگاه ها كرد، همين چاره اندیشي و تأخير 
در رفع مشكالت فني نيروگاه هاي برقابي در 
زمستان سال گذشته تا بهار و تابستان امسال، 
هم اشكاالت فني در برخي نيروگاه ها به دليل 
فشار زیاد و هم به دليل كاهش بارش ها پشت 
سدها در نهایت خاموشي هاي محسوسي را به 
همراه داشت. اكنون اولویت نخست این است 
كه اوجي مطمئن شــود در زمستان كشور 

مشكلي بابت تامين سوخت نخواهد داشت.
اما این وعده مرد شــماره یك وزارت نفت 
چگونه محقق خواهد شد و آیا مردم مي توانند 
اميدوار باشند كه در زمستان پيش رو كشور 
با كمبود گاز و سوخت مواجه نباشد؟ برنامه 

اوجي براي تأمين پایدار نفت، گاز، سوخت و 
خوراك موردنياز كشور این است كه سوخت 
مورد نياز نيروگاه ها به صورت مطمئن تامين 
شود، ظرفيت ذخيره سازي نفت و ميعانات 
گازي، ذخيره سازي گاز طبيعي در مخازن 
طبيعي در نقاط اســتراتژیك كشور بيشتر 
شــده و از بخــش خصوصي جهــت انجام 
ســواپ گاز ازجمله گاز تركمنستان كمك 
بگيرد. افــزون بر اینكــه تكميل طرح هاي 
پاالیشــگاهي گاز و احداث خطوط انتقال 
جدید، ایستگاه هاي تقویت فشار و گازرساني 
هم در اولویت قرار دارد. به این ترتيب گزینه 
نخست، درنظر گرفتن ســوخت دوم براي 
نيروگاه ها به جاي گاز در زمســتان امسال 
خواهد بود. اوجي و محرابيان باید هر هفته 
در ارتباط باشند تا مطمئن شوند كه زمستان 

امسال مشكلي وجود نخواهد داشت.

اولين مواجهه مستقيم با تحريم ها
جواد اوجي هرچند در گذشــته به واسطه 
تالش و همكاري بــراي دورزدن تحریم ها 
یك بار در سال هاي آخر دولت دونالد ترامپ 
در فهرســت تحریم ها قرار گرفته اما حاال 
در مقام وزیر نفت در صف نخســت جنگ 
اقتصادي و تحریم هــا قــرار دارد. او البته 
اميدوار است كه این تحریم ها با مذاكره تيم 

دیپلماسي دولت جدید زودتر به پایان برسد. 
با این حال به رئيس جمهور ســيدابراهيم 
رئيسي قول داده تا مشكل فروش نفت ایران 
را حل كند. این قول وزیر نفت از آنجا اهميت 
دارد كه فروش نفت ایران در بهار امســال 
تنها 5درصد از كل بودجه پيش بيني شــده 
1400را پوشش داده و به همين دليل اوجي 
در نخســتين روز صدارتش  به مدیران این 
وزارتخانه گفته كه دغدغه بيشتر نمایندگان 
مجلس تأميــن بودجه مورد نياز كشــور از 
محل فروش نفت است كه اميدوارم بتوانيم 
با تدابير حساب شده به این موضوع جامعه 

عمل بپوشانيم.
اوجي مي داند كه بخش زیادي از وعده هاي 
اقتصادي دولت بســتگي به ميزان فروش 
نفت و فراورده هاي نفتي دارد و دســت كم 
به نظر مي رسد سقف دوم درآمدهاي نفتي 
پيش بيني شده در بودجه امسال یك سقف 

كاذب است.
با این حال واقع بينــي و گزارش دقيق وزیر 
نفت مي تواند اثر متفاوتي بر اهداف و برنامه 
وزراي كابينه ســيزدهم و البتــه وعده ها و 
مطالبات نمایندگان داشته باشد. او البته در 
برابر تحریم هاي نفتي با چالش دیگري هم 
مواجه خواهد شــد و آن بازپس گيري سهم 
ایران از بازار جهاني نفت است. اوجي كه قول 

داده جایگاه ایران را در ســازمان كشورهای 
صادركننده نفت یعني اوپك مستحكم سازد، 
مي داند كه این نهاد بين المللي و تأثيرگذار 
بر قيمت جهاني نفت دســت كم با 2چالش 
واگرایي بين اعضا با محوریت عربســتان و 
سهم خواهي بيشــتر دیگر كشورها ازجمله 
عراق و تأثيرپذیري اوپــك از غيراوپكي ها 
با فرماندهي روســيه رنج مي برد. در چنين 
شرایطی تيم تشكيل دهنده دیپلماسي نفتي 
ایران ماموریت سختي را بر عهده دارد. به ویژه 
اینكه یكي از كاركشته ترین و باسابقه ترین 
نمایندگان ایران در این سازمان یعني حسين 
كاظم پور اردبيلي از دنيــا رفته و جایگزین 
او یعني اميرحسين زماني نيا هم خودش را 
بازنشسته كرده است. نشست آینده اوپك 
و اوپك پالس نخستين ميدان براي حضور 
اوجي در یك عرصه تصميم گيري بين المللي 

خواهد بود. 
او پيــش از این درباره ائتــالف اوپك پالس 
گفته بود كه بي شــك یكي از برنامه هاي ما 
این است كه جایگاه ایران در اوپك مستحكم 
شود و بازارهایمان را پس بگيریم. شناسایي 
بازارهاي جدید براي نفت نيز یكي از كارهاي 
اصلي  خواهد بود و ما آنچه را حق جمهوري 
اسالمي ایران هســت، پس خواهيم گرفت. 
نكته مهم در این زمينه، رویكرد روسيه است 

كه خواستار تعهد ایران با توافق اوپك پالس 
شده اما پيش از این ایران بارها اعالم كرده از 
آنجا كه سال ها به دليل تحریم ها نفت كمتري 
توليد و صــادر كرده، زیر بار فشــار اوپك یا 
اوپك پالس براي توليــد و یا صادرات كمتر 

نخواهد رفت.

نفت و گاز در خطر ريزش!
چالش جدي تر و بلندمدت پيش روي صنعت 
نفت ایران اما عميق تر و پيچيده تر اســت. 
ميدان هاي اصلي نفت ایــران به نيمه دوم 
عمر خود رســيده اند و توان آنها براي توليد 
نفت بيشتر، كم شده است. ميدان هاي گازي 
هم به ویژه ميدان هاي گازي مشــترك در 
پارس جنوبــي با چالش افت فشــار مواجه 
هســتند. اوجي مي داند كه ایران دست كم 
بــراي اینكه توليــد نفت خــود را به باالي 
5ميليون بشــكه در روز برساند یا اینكه گاز 
بيشــتري توليد و صادركند، با مشــكالت 
جدي مواجه است. وزیر نفت آگاه است كه 
ســرمایه گذاري در صنایع باالدستي نفت و 
گاز ایران كافي نيســت و البته تامين منابع 
مالي هم سخت تر شده است. عالوه بر اینكه 
براي فروش همين ميزان نفت و فراورده هاي 
فعلي هم دست اندازهاي زیادي وجود دارد 
و اوجي مي گوید: بازاریابــي و فروش نفت، 
گاز، ميعانــات گازي و فراورده هاي نفتي را 
در اولویت خــود قرار داده اســت. اما خطر 

بزرگ تر و غفلت ملي اینجاســت كه وزارت 
نفت خود را متولي عرضه هر چه بيشتر نفت و 
فراورده هاي نفت بداند و هرآنچه از زیرزمين 
و دریا استخراج مي كند را به مصرف داخلي 
اختصاص دهد. آنچــه وزارت نفت را در این 
چالش گرفتار ســاخته، كاهش جایگاه این 
وزارتخانه در تغيير پارادایم سياســتگذاري 
انرژي به یك وزارتخانه بخشي و گاو شيرده 

دولت است. 
ملموس ترین وجه این تضعيف جایگاه وزارت 
نفت را مي توان در ماموریــت و وظایف هم 
وزارتخانه و هم شــركت هاي تابعه دانست 
كه در یك كالم باید مخزن جدید كشــف و 
از آن برداشــت كنند و مواد استخراج شده 
را تحویل دولت دهند. تنها شــركت متولي 
كنترل مصرف در وزارت نفت یك شــركت 
به نام بهينه سازي  مصرف سوخت است كه 
سال هاست به حاشيه رفته و حاال این جواد 
اوجي است با این پرسش كه آیا می تواند این 
شركت را همچنان در حاشــيه نگه دارد یا 
معاونت صرفه جویي و بهينه سازي در داخل 
چارت وزارت نفت را ایجاد كند؟ مهم نيست 
او در نهایت چه تصميمي خواهد گرفت، مهم 
این است كه تراز انرژي ایران به ویژه در بخش 
نفت و گاز به شــدت منفي است و به عنوان 
تهدیدي عليــه منافع ملي ایــران به پيش 
مي رود. او فرصت زیادي نــدارد تا در برابر 

امواج بلند مصرف انرژي چاره اندیشي كند.

راه و بیراه اوج گیری صنعت نفت ایران
همشهری چشم انداز گاو شيرده اقتصاد را بررسی می كند

گزارش همشهري از تأثير احتمالي برنامه هاي مسكني وزیر جدید راه وشهرسازي

بخش زیادي از اتفاقات بازار مسكن ناشي از تحوالت اقتصاد كالن است و بدون بازگشت اقتصاد به ریل ثبات و 
آرامش، اجراي سياست هاي مسكني با موفقيت بلندمدت مواجه نخواهد بود

بازار مسكن سربه راه مي شود؟

گفت وگوی رستم قاسمی وزير نفت اسبق با جواد اوجی وزير نفت جديد در حاشيه نخستين جلسه دولت

ماليات بر عایدي مســكن، تنبيه  مسكن
مالياتي خانه هاي خالي، ســاخت 
یك ميليون مسكن در سال، احياي 
بافت هــاي فرســوده، راه اندازي شــركت هاي 
اجاره داري حرفه اي و تأمين منابع جدید مالي براي 
حوزه مسكن به خصوص از طریق بازار سرمایه از 
مهم ترین سرفصل هایي اســت كه در برنامه وزیر 
جدید راه وشهرسازي براي اصالح مناسبات بازار 
مســكن مدنظر قرار گرفته؛ آیا بازار مسكن با این 

تدابير سربه راه مي شود؟
به گزارش همشــهري، از پنجشــنبه گذشته و با 
برگزاری نشست شوراي معاونان راه وشهرسازي، 
سكان هدایت حوزه  مسكن عمال در دستان رستم 
قاسمي، وزیر راه وشهرسازي دولت سيزدهم قرار 
گرفت. آنچه او در این نشست به عنوان برنامه هاي 
اصلي براي تحول در حوزه مســكن مطرح كرد از 
جنس همان برنامه هایي اســت كه در سال هاي 
اخير مطرح و گاه اجرا شــده امــا اینك - حداقل 
به زعم وزیر جدید - قرار اســت با پشتكار بيشتر، 
تســهيل گري مجلس و تالش مستمر به نتایجي 

ملموس و سازنده برسد.

مسكن و ماليات
وزیر جدید راه وشهرسازي خود را طرفدار ماليات 
بر عایدي ســرمایه در بازار مســكن و ماليات بر 
خانه هاي خالي معرفي مي كنــد و در برنامه هاي 
خود بر تســریع در ارائه طرح یــا دریافت الیحه 
ماليات بر عایدي ســرمایه در حوزه مسكن براي 
جلوگيــري از بورس بازي و خریــد و فروش هاي 
سوداگرانه تأكيد كرده است. از سوي دیگر، رستم 
قاسمي مي گوید: ضریب خانه هاي خالي در كشور 
11درصد است و باید با به روزرساني سامانه امالك 
و اسكان و بسترسازي براي اجراي درست ماده54 
قانون ماليات هاي مستقيم، ورود خانه هاي خالي 
به چرخه مســكن اســتيجاري عمومي پيگيري 
شــود. این دو موضوع حداقل در 3سال اخير جزو 
بحث هاي داغ بازار مسكن بوده و اجراي آنها براي 
شفافيت و نظام مندشــدن حوزه امالك ضروري 
است؛ اما حقيقت ماجرا اینكه اجراي این دو راهكار 
آنگونه كه ارائه دهندگان طرح ها و الیحه ها اظهار 
مي كنند قادر نيســت باري از دوش بازار مسكن 
بردارد. در مــورد خانه هاي خالي، اگــر از منظر 
اقتصادي نگاه شــود، خالي نگه داشتن خانه هاي 

متناســب با الگوي مصرف كه مورد تقاضاي بازار 
هســتند، اصال صرفه اقتصادي نــدارد و از منظر 
داده و ستانده، احتكار آن زیان سنگيني به مالك 
وارد مي كند اما خالي ماندن خانه هاي لوكس كه 
به خصوص در تهران به عنوان ســرمایه دادوستد 
مي شود و متقاضي عام ندارد، بسيار محتمل است. 
این خانه ها در بهترین حالت اجراي درست قانون 
ماليات بر خانه هاي خالــي مي توانند براي دولت 
درآمدزا باشند و امكان اســتفاده از این درآمد در 
صندوق توسعه مسكن وجود دارد؛ اما فشار بر آنها 
اثري بر واقعيت هاي بازار مسكن و اجاره نمي گذارد. 
در مورد سرمایه بر عایدي مسكن نيز تا زماني كه 
رشد قيمت مســكن تابعي از كاهش ارزش پول 
ملي و رشد تورم باشــد، هرگونه ماليات ستاني از 
تفاوت ارزش معامالت مسكن مصرفي، نتيجه اي 
جز كاهش قدرت خرید مردم ندارد اما به كارگيري 
دقيق این ابزار براي معامالت كوتاه مدتي به شرط 
اینكه منجر بــه تعدد جرم و شــيوع قراردادهاي 
غيررسمي نشــود مي تواند جهش قيمت ناشي از 
هجوم تقاضاي سرمایه گذاري مقطعي را منتفي 
كند. در شرایط فعلي، به واسطه افزایش شدید سهم 
معامالت سرمایه اي در بازار مسكن، دریافت ماليات 
بر عایدي به شــرط اینكه تقاضاي مصرفي را واقعا 
معاف كند، مي تواند با راكدكردن بازار، از شــتاب 
رشــد قيمت ها بكاهد اما فرایند تبدیل مسكن از 
كاالي سرمایه اي به مصرفي جز با ثبات بلندمدت 

اقتصاد ميسر نخواهد بود.

اما و اگر نهضت خانه سازي
رستم قاســمي بر جهش توليد مسكن به ميزان 
4ميليون واحد در 4ســال متمركز شــده كه هم 
از طریق مجلس مطرح شــده و هم دولت خود را 
طرفدار آن معرفي مي كند. مدیرعامل شــركت 
عمران شهرهاي جدید نيز از برنامه ریزي در ساخت 
40شهرك مسكوني جدید در حومه كالنشهرها 
خبر داده كه قرار است بخش قابل توجهي از توليد 
ســاالنه یك ميليون واحد مســكوني را ميزباني 
كند. در تهران نيز 3شهرك جدید در اراضي ملي 
و دولتي شــرق و جنوب غــرب پایتخت احداث 
خواهد شــد. فارغ از اینكه نهضت خانه ســازي با 
چه منابع و چه شــيوه اي اجرا شود، اگر این طرح 
با موفقيت كامل اجرا شــود و واحدهاي مسكوني 
ارزان  تر از مســكن مهر به دست متقاضيان برسد، 

باز هم یك اصل سرنوشت ساز در بازار مسكن تغيير 
نمي كند و این واحدها نمي توانند بازار مســكن 
متن شــهرها را متحول كنند. البتــه طبق گفته 
قاسمي، تأمين مســكن محرومان و كم درآمدها 
نيز از اولویت هاي دولت ســيزدهم است و تالش 
مي شود با ایجاد جاذبه و ارائه مشوق، كم درآمدها 
صاحب مسكن شوند اما این موضوع نيز به واسطه 
ذات خانه ســازي هاي دولتي، لزومــا قادر به رفع 
بدمسكني نخواهد شد و بهبود كيفيت زندگي این 
خانوارها را در مجتمع هاي بزرگ حومه شــهرها 

تضمين نخواهد كرد.

از حرف تا عمل مسكن سازي
وزیر جدید راه وشهرســازي مي گوید: با توجه به 
كســري بودجه و مشــكل مالي دولت، به دنبال 
راه هاي جدید تأمين منابع مالي ازجمله ابزارهاي 
بورسي خواهد بود اما از منظر كارشناسان فارغ از 
اینكه چه ابزاري براي تأمين مالي استفاده شود، 
در ظرف اقتصاد ایران چنان ظرفيت و گنجایشي 
وجود ندارد كه ساالنه یك ميليون واحد مسكوني 
به صورتي كه مدنظر دولت و مجلس است احداث 
شود. بيت اهلل ستاریان، كارشناس اقتصاد مسكن 
و استاد دانشگاه با برشمردن هزینه هاي احتمالي 
توليد بنا و زیرســاخت در طرح جهــش توليد، 
مي گوید: اگر به طور ميانگين دولت براي ساخت 
100ميليون مترمربع مســكن براي یك ميليون 
واحد در ســال برنامه ریزي كنــد، باید به همين 
ميزان نيز براي احداث و تأميــن فضاي عمومي 
هزینــه و برنامه ریزي كند و درنهایــت به ميزان 
كل این 200ميليون مترمربع زیربناي مسكوني و 
عمومي، زیرساخت هایي اعم از آب، گاز، تلفن، جاده 
و... فراهم آورد. محاسبات ستاریان گرچه بر مبناي 
نرخ هاي حداكثر مدنظر بخــش خصوصي انجام 
شده و مبناي هزینه ســاخت هر مترمربع زیربنا 
حدود 10ميليون تومان مدنظر قرار گرفته است، 
اما محاســبات بر مبناي نرخ هاي حداقلي مدنظر 
دولت و هزینه ساخت متري 4ميليون تومان نيز 
حاكي از این است كه هرسال براي ساخت كامل و 
بي نقص یك ميليون واحد مسكوني باید چيزي در 
حدود یك سوم تا یك دوم كل نقدینگي موجود در 
كشور به كار گرفته شود كه گردش مالي آن فراتر 
از توان اقتصاد ایران است و مي تواند تورم سنگيني 

به همراه بياورد.

تأثير مسكن دولتي بر مسكن شهري
همانگونــه كه حــراج خودروهــاي توليد داخل 
نمي تواند بازار خودروهــاي وارداتي را تحت تأثير 
قرار دهد، احداث انبوه مسكن در حومه شهرها نيز 
قادر نيست تنش بازار مسكن شهرها را رفع كند؛ 
چراكه اوال ارزشگذاري مســكن تابعي از اقتصاد 
كالن است و به دليل تورم نهاده هاي ساختماني و 
محدودیت زمين شهري همواره ارزش آن به نسبت 

تقریبا برابري با تورم و نرخ دالر مي رسد. 
در این وضعيت ارزش مسكن ارزان قيمت دولتي 
نيز در یك دوره كوتاه مــدت به قيمت واقعي بازار 

مي رسد. 
نكته دوم اینكه شيوه مسكن سازي در طرح هاي 
مسكني معاصر به ندرت مسائل فرهنگي و اجتماعي 
را مدنظر قرار داده و عمدتا از ساخت كاالي مسكن 

فراتر نرفته اســت. این موضوع كه در شــهرهاي 
جدید مسكن مهر نيز به شدت مصداق دارد، عمال 
مانع پيوستن شهر جدید به بازار مسكن متن شهر 
مي شــود و افراد فقط بنا بر اجبار اقتصادي تن به 

سكونت در آن مي دهد.
 به عنوان مثال در شهرهاي جدید پرند، پردیس و 
هشــتگرد، چنان جمعيت ناهمگوني در برج هاي 
مسكن مهر جانمایي شده اند كه حتي موضوعات 
ساده اي مانند مدیریت ســاختمان نيز به چالش 
تبدیل شده اســت. البته اگر مانند تجربه  موفق 
شهرك ســازي در غرب تهران همــه معيارهاي 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز مدنظر مجریان 
قرار بگيرد به واسطه برتري شــرایط این مناطق 
نســبت به شــهر تهران، ســریعا به منطقه اي با 

ارزش افزوده باال و حتي اعيان نشين تبدیل شد.

فروش سهام عدالت در دستوركار نيست
به دنبال انتشار خبر هایي در مورد آزاد سازي  ســهام عدالت از هفته جاري  سهام 

سازمان بورس اعالم كرد: برنامه اي براي فروش خرد سهام عدالت در دست عدالت
اجرا ندارد و این موضوع با توجه به شرایط حاكم بر بازار به صورت بلوكي انجام 

خواهد شد.
به گزارش همشهري، با بهبود وضعيت شاخص هاي بورس، شایعات زیادي در مورد آغاز 
دور تازه آزاد سازي  سهام عدالت در هفته گذشته منتشر شد. این خبر ها در شرایطي منتشر 
شد كه طبق برخي گزارش ها آزاد سازي  سهام عدالت در سال قبل منجر به افت شاخص ها 
شده بود، به همين دليل خبر آغاز مرحله دوم آزاد سازي  سهام عدالت واكنش سهامداران را 
شبكه هاي اجتماعي برانگيخت و برخي فعاالن بازار نيز، صدور مجوز براي فروش دوباره سهام 

عدالت را در قالب دور دوم را عاملي براي افت شاخص هاي بورس دانستند.
این خبر ها به ویژه زماني تشدید شد كه یكي از خبرگزاري ها به نقل از مهدي نعمتي، مدیر 
روابط عمومي شركت سپرده گذاري مركزي اعالم كرد: ممكن است شنبه، ناظر بازار با توجه 
به شرایط بازار اجازه فروش را بدهد. فروشندگان جدید سهام عدالت، فعال منتظر بمانند، 
قاعدتا اول باید وضعيت فروش هاي قدیمي مشخص شــود. او اما بعدا در گفت وگو با سایر 
رسانه ها، این اظهارات را تكذیب كرد و گفت: این خبر به نادرست در رسانه ها منتشر شده 
است. با این حال با افزایش واكنش سهامداران نسبت به انتشار خبر آزاد سازي  سهام عدالت 
سازمان بورس مجبور به واكنش شد و ســارا علياري، مدیر روابط عمومي و امور بين الملل 
سازمان بورس هم اعالم كرد سازمان بورس برنامه اي براي فروش خرد سهام عدالت در دست 

اجرا ندارد و تنها عرضه هاي بلوكي سهام عدالت به روال گذشته انجام مي شود.
همزمان مدیر نظارت بر بورس هاي سازمان بورس هم با رد خبر منتشرشده مبني بر آغاز 
فروش سهام عدالت از روز شــنبه اعالم كرد: این موضوع با توجه به شرایط حاكم بر بازار 

به صورت بلوكي انجام خواهد شد.
مهدي پارچيني گفت: در روزهاي گذشته با ارائه گزارش هاي جذاب توسط شركت هاي 
حاضر در سبد سهام عدالت، شاهد افزایش تقاضاي خرید در این دسته از شركت ها بودیم، از 
طرفي برخي از دارندگان سهام عدالت اقدام به ثبت تقاضاي فروش در سامانه مربوطه كرده 
بودند. او افزود: لذا با توجه به شفاف شدن وضعيت حاكم بر اقتصاد و فضاي سياسي كشور، 
مقرر شد تا در صورتي كه سهامداران قصد بهره مندي بيشتر از منافع آتي دارایي هاي خود 
دارند، براي حفظ منافع این دسته از سهامداران فرصتي به منظور بازنگري درخواست هاي 

فوق داده شود.
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آنچه در پيش است
آنطور كه تحليلگران مي گويند: دولت سيزدهم براي كاهش نوسانات ارزي بايد گام هاي پُر قدرتي 
را در حوزه افزايش توليد و كنترل تورم بردارد و در عين حال تالش كند تا مسير هاي رشد تورم را 
از محل كسري بودجه و رشد نقدينگي مسدود كند. به زعم كارشناسان، در كنار اين متغير هاي 
اقتصادي حل تنش هاي سياسي نيز براي جلوگيري از رشد قيمت دالر ضروري است؛ در غير اين 

صورت نمي توان انتظار داشت كه قيمت دالر با رشد مواجه نشود.
سينا سليماني، يك تحليلگر بازار هاي مالي درباره چشم انداز پيش روي قيمت دالر مي گويد: با 
توجه به ميزان كسري بودجه و حجم نقدينگي، نمي توان انتظار داشت كه قيمت دالر كاهش يابد. 
با تداوم وضعيت موجود چنانچه سال بعد ميزان كسري بودجه به 500 تا 550هزار ميليارد تومان 

برسد بايد خدا را شكر كرد.
او تأكيد مي كند: به طور كلي يكي از بدترين اتفاقاتي كه مي تواند براي بودجه كشور در سال آينده 
رخ بدهد، سقوط قيمت نفت در وضعيت فعلي و عدم توافق هسته اي است كه البته بايد صبر كرد 
و ديد در پاييز، دولت جديد چطور و با چه مفروضاتــي بودجه را تنظيم خواهد كرد. فعال به نظر 
مي رسد دولت بايد تالش كند تا قيمت دالر را زير33-32هزار تومان حفظ كند. مهدي سوري، يك 

كارشناس بازارهاي مالي نيز پيش بيني مي كند تا پايان سال، قيمت دالر به30هزار تومان برسد.
علي سعدوندي، يك اقتصاددان هم درباره راهكار هاي مواجهه با مشكالت ارزي توضيح مي دهد: 
در سال20۱۴ روسيه تحت تحريم غرب قرار گرفت و دقيقا در زماني كه اعالم تحريم ها صورت 
گرفت بالفاصله خانم الويرا نابيولينا، رئيس باسواد بانك مركزي روسيه اعالم كرد كه سياست 
ارزي به نظام ارزي شناور تغيير خواهد كرد. اين كار براي اين انجام شد كه شوك هاي اقتصادي 
ناشي از تحريم ها به جاي آنكه به توليد داخلي وارد شود، وارد حوزه تجارت خارجي شود. او ادامه 
مي دهد: بعد از اعالم تحريم و شناورشدن قيمت ارز، نرخ ارز در روسيه تقريبا 2 برابر شد و نرخ 
تورم تا ۱۸درصد هم افزايش يافت، اما پس از مدتي نرخ تورم كاهش و اشتغال افزايش پيدا كرد. 
به گفته او، با وجود اعمال تحريم ها عليه روسيه، نرخ بيكاري بسيار كاهش پيدا كرده، به حدي كه 

به كمتر از زمان تحريم و تورم هم به كمتر از زمان تحريم رسيده است.

ث
مك

رصد هفتگي قيمت خریــد برنج از 
كشاورزان در وزارت جهادكشاورزي 
نشان مي دهد كه قيمت برنج ایراني 
در مرداد امسال نسبت به مرداد سال 
گذشــته از 50 تا 70درصد افزایش 

داشته است

افزايش اخير قيمت برنج تا چه حد متاثر 
از شرايط سطح زيركشــت و توليد اين محصول 

بوده است؟
در ســال هاي خشــك ماننــد ســال هاي95تا97 
هرساله به طور ميانگين ســطح زیركشت برنج حدود 
600هزار هكتار بوده اســت كه از این ميزان ســطح 
زیركشــت، ميانگين توليد برنج ســفيد ایراني حدود 
2تا2ميليون و100هزار تن بوده اســت. این در حالي 
است كه طي سال هاي98و99 سطح كشت برنج به دليل 
شرایط مساعد جوي، بارندگي هاي خوب و جاري شدن 
سيل به بيش از 800هزار هكتار افزایش یافت. با افزایش 
سطح زیركشت در سال98 ميزان توليد این محصول 
به بيش از 2ميليون و900هزار تن رسيد، اما در سال99 
كه سطح زیركشــت برنج تا حدودي كاهش یافت نيز 
بيش از 2.5ميليون تن برنج سفيد در كشور توليد شد، 
ولی در سال1400 به دليل خشكسالي شدید و كاهش 
40درصدي بارش ها، ميزان ســطح زیركشــت برنج 
كاهش یافته و به 650هزار هكتار رسيد. از این ميزان 
سطح زیركشت تا كنون حدود 80درصد برنج در مزارع 

استان هاي گيالن و مازندران برداشت شده است.
با اين روند، ميزان توليد امسال برنج تا 

چه حد كاهش خواهد يافت؟
پيش بيني مي شود كه امسال 3ميليون و390هزار تن 
شلتوك و معادل 2ميليون و200هزار تن برنج سفيد در 
كشور برداشت شود كه نزدیك به 19تا20درصد كمتر 
از سال گذشــته خواهد بود. همچنين كشت برنج در 
19استان كشور انجام مي شود كه عمده این كشت در 
استان هاي گيالن و مازندران و در مرحله بعد گلستان 
و خوزستان اســت. با این روند، امسال نسبت به سال 
گذشته حدود 300هزار تن و نسبت به 2سال گذشته 
حدود 600تا700هزار تن كاهش توليد برنج سفيد را 
شاهد خواهيم بود. همچنين سطح زیركشت برنج نيز 
نسبت به پارســال حدود 19درصد كاهش داشته كه 
به نظر مي رسد متناسب با این كاهش سطح زیركشت، 
افت حدود 19تا20درصدي توليد برنج در سال زراعي 

جاري را شاهد باشيم.
آيا كاهش توليد برنج عامل اصلي افزايش 

قيمت خرده فروشي اين محصول است؟ 
نمي توان گفت كه افت توليد برنج عامل گراني اخير این 
محصول اســت؛ چراكه هيچ كمبودي در بازار نداریم، 
اما وقتي نرخ رسمي تورم باالي 40درصدي در كشور 
را شاهد هستيم، گراني برنج نيز اجتناب ناپذیر است. 
رصد هفتگي قيمت خرید برنج از كشاورزان در وزارت 
جهادكشاورزي نيز نشان مي دهد كه قيمت برنج ایراني 
در مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته از 50 تا 
70درصد افزایش داشــته اســت؛ به نحوي كه قيمت 
عمده فروشــي برنج صدري از 22هزارو800تومان به 
35هزارو200تومان، هاشــمي از 22هــزار تومان به 

36هزار تومان و قيمت ارقام پرمحصــول مانند ندا از 
15هزارتومان به 27هزارتومان و شيرودي از 16هزار 

تومان به 28هزار تومان رسيده است.
با اين روند، علت اصلي گراني اخير برنج 

چيست؟
واقعيت آن است كه طي چند هفته گذشته قيمت برنج 
وارداتي متاثر از نرخ دالر و كاهش واردات افزایش داشته 
است؛ گرچه هيچ كمبودي در زمينه برنج طي سال هاي 
گذشته نداشته ایم و افزایش قيمت هاي كنوني نيز ناشي 
از كمبود برنج نبوده است. حتي وقتي وارد سال1400 
شــدیم، حدود 600هزار تن برنج ســفيد داخلي در 
انبارهاي كشاورزان و شاليكوبي ها دپو شده بود. امسال 
نيز تا كنون 80درصد برنج توليدي كشور برداشت شده 
است، اما برداشت و خشك شــدن برنج زمانبر است و 
كشــاورزان نيز محصول توليدي را با آرامش به فروش 
مي رســانند؛ به نحوي كه هنوز بيش از 60درصد برنج 
توليدي به بازار عرضه نشده است. عالوه بر آن، ميانگين 
مالكيت كشــاورزان در مزارع برنج اســتان گيالن و 
مازندران كمتر از یك درصد است و این كشاورزان برنج 
توليدي را براي كسب سود بيشتر به تدریج به بازار عرضه 
مي كنند. علت اصلي گراني چند هفته اخير برنج ایراني 
رشد قيمت برنج درجه یك هندي است. رصد تغييرات 
قيمت عمده فروشي برنج خارجي در مرداد ماه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز بيانگر افزایش قيمت 
هر كيلوگرم از انواع مرغوب برنج وارداتي )هندي درجه 
یك( از 20به30هزار تومان است و افزایش دالل بازي 
در بازار برنج نيز در این رشد قيمت انواع برنج ایراني و 
خارجي طي یك ماه اخير مؤثر بوده است. این شرایط 
موجب شــده تا ارقام كيفي برنج خارجي رشد قيمت 
حــدود 8تا10درصدي و ارقام پرمحصــول مانند ندا، 
شيرودي و فجر كه از نظر كيفي تا حدودي مشابه ارقام 
وارداتي است، رشــد قيمت حدود 10تا11درصدي را 
شاهد بوده است. باز هم تأكيد مي كنم كه هيچ كمبودي 
براي برنج ایراني و خارجي نداریم، اما علت اینكه چرا با 
وجود فراواني برنج طي چنــد هفته اخير قيمت ها باال 
مي رود را باید در تالش برخي براي واردات برنج در فصل 
برداشت محصول جست وجو كرد؛ گرچه حتي اكنون 

نيز واردات برنج انجام مي شــود و مي توان گفت منشأ 
گراني برنج ایراني نظام عرضه و تقاضا نيست.

برخي رشــد هزينه تمام شده توليد را 
عامل گراني برنج مي دانند. اين رويكرد تا چه حد 

درست است؟ 
تأثير رشــد هزینه هاي تمام شــده توليــد بر قيمت 
خرده فروشي برنج ایراني از ابتداي فصل امسال خود را 
نشان داده است و افزایش اخير قيمت برنج ایراني نسبت 
به سال گذشته، بلكه در مقایسه با  ماه گذشته ارتباطي با 
رشد هزینه توليد ندارد. گراني اخير برنج متاثر از افزایش 
قيمت هر كيلوگرم برنج درجــه یك خارجي)هندي( 
از 20به30هزار تومان اســت كه موجب شــده ميزان 
افزایش قيمت در برنج هاي داخلي كه كيفيت بهتري 
دارند بيش از ســایر ارقام برنج باشــد و كشاورزان نيز 
هروقت نيازمند پول باشــند، برنج را به نرخ روز عرضه 
مي كنند. با وجود این، هزینه تمام شده توليد برنج در 
ارقام پرمحصول و كيفي نسبت به سال گذشته به طور 

ميانگين 30تا35درصد افزایش یافته است.
چرا امسال قيمت برنج در فصل برداشت 
و رشد نسبي عرضه محصول داخلي، نه تنها تثبيت 

نشده، بلكه افزايش نيز داشته است؟ 
قبال نيز اعــالم كردم كه افزایش قيمــت برنج در بازار 
خرده فروشــي طي 2 تا 3هفته اخير، متاثر از افزایش 
قيمت برنج وارداتي بوده اســت؛ چراكه توليد كننده 
ایراني مي داند كه با افزایش قيمت برنج خارجي و به دليل 
كيفيت باالتر محصول توليد داخل، ميزان افزایش قيمت 
آن نيز بيشتر خواهد بود. این در حالي است كه كمبودي 
در بازار برنج نداریم و طي 2سال گذشته نيز ميزان توليد 

برنج ایراني افزایش داشته است.
برخي گرماي شديد هوا در اواخر مرداد و 
اوايل تير ماه امسال را علت كاهش دانه گيري، پوكي 
خوشه ها و افت توليد برنج مي دانند. اين ديدگاه تا 

چه حد درست است؟
این رویكرد درست نيست؛ چراكه با وجود افت شدید 
بارش ها امســال شــرایط خوبي را به لحاظ روزهاي 
آفتابي براي توليد برنج شــاهد بودیــم و عالوه بر آن، 
كمترین خســارت در مزارع برنج به دليل جاري شدن 
سيل را داشــتيم؛ پدیده اي كه در سال گذشته حدود 
50 تا60هزار تن از برنج توليدي در اراضي كشاورزي 
گيالن و مازنــدران را از بين برد. گرچــه در مرداد ماه 
امســال تا حدودي شــاهد خوابيدن خوشه هاي برنج 
)ورس( بودیم، اما این عامل نيز خســارت چنداني به 
مزارع برنج كشور وارد نكرد و با وجود آنكه تصور مي شد 
به دليل كمبود بارش ها و خشكسالي، تأخير در آبياري 
موجب وارد آمدن خسارت به مزارع برنج شود، به دليل 
آبياري تناوبي و استفاده مناسب از كود و سم، كاهش 
سطح زیركشت و برداشت برنج در استان هاي مختلف 

كشور را شاهد نبودیم.

روند صعودي قيمت دالر كه ظرف  دالر
2 ماه گذشته شدت گرفته است، در 
مبادالت آخر هفته هم ادامه یافت و 
قيمت هــر دالر آمریــكا ظرف 2روز گذشــته با 
500تومان افزایش به مرز 28هزار تومان رسيد و 
همچنين قيمت هر دالر آمریكا در 2 ماه گذشــته 
نزدیك به 4500تومان رشــد كرده و بر نگراني ها 

دامن زده است.
به گزارش همشهري، متغير هاي كالن اقتصاد ایران، 
عرصه را بر قيمت دالر تنگ كرده اند و اجازه ثبات 
یا نزول قيمت را بــه دالر نمي دهند. این خالصه 
كالم اغلب اقتصاددانان است. آنها بر این باورند كه 
موضوعاتي از قبيل تورم و مذاكرات هســته اي، به 
عاملي براي رشد قيمت دالر تبدیل شده اند. به زعم 
اقتصاددانان یكي از مهم ترین متغير هاي اقتصادي 
كه دولت جدید باید در كنار نرخ تورم و توليد به آن 
توجه كند، آثار و تبعات نوسان هاي ارزي است. با 
وجود این در شرایطي كه دولت سيزدهم به تازگي 
فعاليت اش را آغاز كرده است، روند صعودي قيمت 
دالر هم تحت تأثيــر متغير هاي اقتصادي افزایش 
یافته اســت؛ به طوري كه قيمت هــر دالر آمریكا 
ابتدا از كانال 25 و 26 هزار تومان عبور كرده و حاال 
به نظر مي رسد قيمت دالر با عبور از كانال 27هزار 
تومان در آستانه ورود به كانال 28هزار تومان است.

طبق آمار هاي موجود، قيمت هر دالر آمریكا ظرف 
2 روز آخر هفته نزدیك به 500تومان رشد كرد و به 
27هزار و950تومان رسيد. حتي در مبادالت روز 
پنجشنبه، قيمت هر دالر آمریكا در برخي ساعات 
از 28هزار تومان هم عبــور كرد. اطالعات موجود 
نشان مي دهد كه قيمت هر دالر آمریكا ظرف 2 ماه 
گذشته نزدیك به 4500تومان افزایش یافته و به 
 نظر مي رسد سرعت رشد قيمت دالر باز هم در حال 
افزایش است؛ اما علت افزایش سرعت رشد قيمت 

دالر چيست؟

عامل بلندمدت
آنطور كه تحليلگــران مي گویند: یكي از پایه هاي 
بنيادي رشد قيمت ارز، افزایش نرخ تورم در اقتصاد 
ایران است. به زعم آنها كسري بودجه شدید دولت 
و رشد بي رویه نقدینگي منجر به افزایش تورم شده 
و افزایش تورم هم به معناي كاهش قدرت پول ملي 

در برابر سایر ارزهاست.
اصغر بالسيني، یك پژوهشگر اقتصادي در این باره 
مي گوید: در بُعد ســاختاري، انتظارات تورمي در 
اقتصاد ایران، عامل افزایش قيمت نرخ ارز اســت. 
او با بيان اینكه انتظارات ناشي از كسري گسترده 
بودجه، از دیگر عوامل افزایش نرخ ارز است تأكيد 
مي كند: درسال97 قيمت گذاري نادرست قيمت 
ارز و سفته بازي هاي گسترده، عامل افزایش نرخ ارز 

شد و اثر تورمي در اقتصاد به جاي گذاشت.
محمدحسين ادیب، یك كارشناس اقتصادي دیگر 
هم با بيان اینكه تورم ریالــي و تورم دالري در بازه 
20ســاله، تقریبا با هم منطبق هستند مي گوید: 
مقایسه تورم دالري و تورم ریالي در بازه 20ساله 
نشان مي دهد اگر در مقطعي رشــد دالر كمتر از 
تورم ریالي بوده، در بازه هــاي زماني بعدي، تورم 
دالري رشد بيشتري داشته است تا اختالف بين 

این دو خنثي شود.

عامل ميان مدت
اما صرف نظر از نرخ تورم كــه به عنوان یك عامل 
بلندمدت هميشــه قيمــت ارز را تحت تأثير قرار 
داده اســت، ظرف چند سال گذشــته یك عامل 
ميان مدت هم به عوامل تأثير گذار بر قيمت ارز اضافه 
شده است. به زعم تحليلگران، تحریم ها در طول 
سال هاي گذشته، جریانات ورودي ارز را به كشور 
محدود كرده و خود به عاملي براي رشد قيمت دالر 
تبدیل شده است؛ چرا كه با افزایش تحریم ها حجم 
عرضه ارز در بازار كاهش پيدا مي كند و زمينه رشد 
قيمت دالر فراهم مي شود. نگاهي به نمودار قيمت 
دالر در دهه90 نشان مي دهد كه هر زمان تحریم ها 
افزایش یافته، قيمت دالر هم به ســرعت افزایش 

یافته است.
مهدي رباطي یك كارشــناس بازار ســرمایه روز 
گذشــته در این باره تویيت كرد: اگر توافق حاصل 
نشــود قيمت دالر به 35 تا 40هزار تومان خواهد 
رسيد. مرتضي عزتي، استاد اقتصاد دانشگاه تربيت 
مدرس نيز با بيان اینكه سياســت یكي از عوامل 
اثر گذار بر قيمت ارز است، درباره اثر احياي برجام 
بر قيمت دالر به ایلنا گفت: به طور قطع با بازگشت 
آمریكا به برجام و آغاز فــروش نفت ایران، نرخ ارز 
كاهش مي یابد؛ چرا كه عرضه ارز افزایش خواهد 

یافت.

عامل كوتاه مدت
در كنار عوامل بلندمدت و ميان مدت، ظرف 2هفته 
گذشته تحوالت سياسي در افغانستان به عنوان یك 
عامل كوتاه مدت به محركي براي رشد قيمت دالر 
تبدیل شده است. در واقع سرعت رشد قيمت دالر 
از زمان تسلط طالبان بر هرات افزایش یافته است. 
هرات در طول چند سال گذشته به ویژه با افزایش 
تحریم ها به یك بازار منطقه اي تامين ارز براي ایران 
تبدیل شده بود و تعطيل شــدن بازار ارزي هرات، 
تأثير زیادي بر قيمت دالر ظرف چند هفته گذشته 
داشته است. از طرف دیگر تازه ترین خبر ها نشان 
مي دهد كه سطح روابط تجاري ایران و افغانستان 
تحت تأثير تنش هاي سياســي در افغانســتان با 
كاهش مواجه شده و این موضوع ورود ارز به ایران را 

تحت تأثير قرارداده است.
مرتضي عزتي، در این باره مي گوید: یكي از عوامل 
اثرگذار بر افزایش نرخ ارز، تحوالت كشور افغانستان 
اســت؛ چرا كه مقداري از منابع ارزي كشورمان از 
مسير صادرات به افغانستان و صادرات مجدد از این 
كشور تامين مي شود و كاهش فعاليت هاي تجاري با 
این كشور باعث شده التهاباتي ایجاد شود و نامعلوم 
 بودن شرایط و آینده افغانستان هم در بازار ارز ایران 

اثر گذاشته است.
جمشيد عدالتيان، یك كارشناس اقتصادي هم با 
بيان اینكه وضعيت كشــور هاي منطقه بر اقتصاد 
ایران تأثير دارد مي گوید: بخشي از دالرهاي ایران 
به دليل روابط تجاري با افغانســتان از این كشور 
تامين مي شد كه اكنون متوقف شده است. چنين 
اتفاقاتي مي تواند بر صــادرات و واردات هم تأثير 
بگذارد؛ زیرا از آنجــا كه تورم، صــادرات را گران 
مي كند، براي جلوگيــري از این اتفاق، ارزش پول 
ملي را پایين مي آورند كه هميــن امر هم دوباره 

سبب تشدید تورم خواهد شد.

در گفت وگوي اختصاصی همشهري با مدیركل دفتر امور غالت و محصوالت اساسي وزارت جهادكشاورزي اعالم شد

افزایش قيمت برنج خارجي علت گراني برنج در چند روز اخير است

سرعت رشد قيمت دالر ظرف چند هفته، افزایش یافته است

   ميزان توليد امسال برنج نسبت به سال گذشته حدود 300هزار تن و نسبت به 2سال 
گذشته)سال9۸( حدود 600 تا 700هزار تن افت داشــته و در مجموع طي اين مدت سطح 
زيركشت و توليد برنج ۱9 تا 20درصد به دليل كاهش ۴0درصدي بارندگي و كمتر شدن سطح 
زيركشت كاهش داشته است. امسال 3ميليون و390هزار تن شلتوك و 2ميليون و200هزار 

تن برنج سفيد در كشور برداشت مي شود.

امسال 2ميليون و200هزار تن برنج سفيد توليد مي شود.

كمبود، عامل گراني اخير برنج نيست
دالر به مرز 2۸هزار تومان رسيد  فاصله زياد قيمت خرما 

در ميادين و سطح شهر

قيمت انواع خرما در ميادین ميــوه و تره بار تهران در  تره  بار
ایامي كه به »فصل خرماپزان« ناميده مي شود، اعالم 
شد و نرخنامه جدید نشان مي دهد قيمت بعضي ارقام 
خرما در ميادین طي 3ماه گذشته بين 10 تا 50درصد افزایش داشته 
است. به گزارش همشهري، مقایســه قيمت  خرما در ميادین ميوه و 
تره بار از اردیبهشت تا امروز نشان مي دهد بعضي ارقام خرما ازجمله 
آلویي، بيزو، پيارم و خاصویي نيمه خشك از اردیبهشت تا امروز بدون 
تغيير مانده اما برخي ارقام دیگر گران تر شده اند. در نرخنامه جدید كه 
روز پنجشنبه 4شهریور منتشر شد، رقم پرطرفدار پيارم بدون تغيير 
قيمت نسبت به قبل، با قيمت هركيلو 59هزار تومان براي نوع درجه 
یك و هر كيلو 49هزار تومان براي نوع درجه2، همچنان گران ترین 
خرمایي است كه در ميادین عرضه مي شود و با توجه به قرار داشتن در 
فصل برداشت خرما، رطب خوشه اي با هركيلو 10 تا 12هزار تومان 

ارزان ترین محصول خانواده خرما در ميادین است. 
همچنين براســاس نرخنامه، هر كيلوگرم رطــب مضافتي)دو رج( 
36.900تومان و رطب مضافتي)سه رج( 34.900تومان قيمت گذاري 
شده است، قيمت قبلي این نوع خرما 29.900تومان بود كه20درصد 
رشد قيمت داشته است. هم اكنون ميانگين قيمت خرما در ميادین 
حدود 25هزار تومان است و بيشتر ارقام در فاصله قيمتي بين 19 تا 
30هزار تومان قرار دارند، اما نكته قابل توجه این اســت كه با وجود 
افزایش قيمت خرما در ميادین، هنوز قيمت در مقایسه با سطح شهر 
بسيار پایين تر اســت و به طور مثال قيمت هركيلو خرماي پيارم در 

مغازه هاي سطح شهر بين 90 تا 120هزار تومان است.

قيمت انواع خرما در ميادين ميوه و تره بار تهران

قيمت هر كيلو درجه نام خرما
1- تومان

قيمت هر كيلو درجه 
2- تومان

28.00025.000آلويي
30.00027.000بيزو
59.00049.000پيارم

16.00013.000چيپس خرما
24.50022.000خاصويي)نيمه خشك(

19.00017.000دشتستان و كبكاب
30.00027.000ربي ممتاز
31.00028.000زاهدي

36.90033.900مضافتي بم)ممتاز(
21.00019.000رطب زرد طاليي

22.00019.000كليته
12.00010.000خارك

كره به ۱5هزار تومان رسيد

در پي تداوم افزایش قيمت محصوالت لبني قيمت كره  سوپرماركت
100گرمي به 13تا15هزار تومان رســيد. به گزارش 
همشهري، دامنه افزایش قيمت محصوالت لبني هر روز 
گسترده تر مي شــود و اقالم مصرفي خانوار در هر بار خرید نسبت به 
خرید پيشين تغيير قيمت نشان مي دهند. درآخرین مورد، قيمت كره 
بين 10تا30درصد افزایش یافته و هر قالب كره 100گرمي از 10هزار 
تومان در برخي برندها به 13 و در برخي دیگر به 15هزار تومان رسيده 
است. قيمت كره از سال گذشته به دنبال تغيير گروه كاالیي و تغيير نرخ 
ارز واردات این محصول، دوبرابر شــد و از 4به8هزار تومان رسيد اما 
قيمت 8هزار توماني نيز مدت كوتاهي دوام داشت و از زمستان سال 
گذشته قيمت 10هزار توماني را براي كره 100گرمي شاهد بودیم. نرخ 
اقالم لبني از موضوعات پرســروصداي 2 ماه اخير بوده و پس از طرح 
درخواست افزایش قيمت شيرخام از سوي دامداران، پيش بيني شد 
كه در صورت تحقق این امر قيمت لبنيات تا 60درصد افزایش داشته 
باشد. افزایش قيمت شير خام و حذف قيمت دستوري لبنيات 2خبري 

بود كه طي هفته هاي اخير قيمت اقالم لبني را به شدت افزایش داد.
به نظر مي رسد روند افزایش قيمت همچنان ادامه داشته باشد. سال 
گذشته به دنبال افزایش قيمت كره فروش آن در سوپرماركت ها كاهش 
یافت. فروشندگان با اشاره به تجربه سال گذشته پيش بيني مي كنند 
تقاضا براي خرید این محصول باز هم كاهش یابد. گراني سال هاي اخير 
سهم اقالم لبني را در ســبد مصرف خانوار كاهش داده است. سرانه 
مصرف لبنيات در كشور 60كيلوگرم در سال برآورد مي شود كه تنها 
كمي از یك سوم سرانه جهاني باالتر است. سرانه مصرف لبنيات در 

دنيا 113كيلوگرم در سال است.

قيمت فروش برخي انواع كره در سوپرماركت هاي تهران

قيمت هر مشخصاتبرند
كيلو - تومان

25.000كره حيواني سنتي 250 گرميشكلي
5.400كره حيواني پاستوريزه 50 گرميشكلي
15.000دويچه ماركن 100 گرميكاله
10.000كره صبحانه گياهي 250 گرميالدن
10.000كره گياهي زعفراني 250 گرميالدن
10.000كره حيواني سنتي 100 گرميكاله
11.000كره حيواني پاستوريزه 100 گرميپگاه
27.500كره حيواني پاستوريزه 250 گرميكالين
5.500كره حيواني پاستوريزه 50 گرميكالين

10.500كره حيواني پاستوريزه 100 گرميمارديني
25.000كره حيواني پاستوريزه 250 گرميميهن
11.500كره گياهي كم چرب غني شده با ويتامين 250 گرميمهگل
8.500مارگارين آشپزي 350 گرميكاله

11.000كره حيواني پاستوريزه 100 گرميرامك
8.400كره گياهي كم چرب 220 گرميهنيتا
8.700كره حيواني اسپريد نيم چرب 100 گرميتاپ

درخواست توليدكنندگان  بازار
الســتيك كشــور براي 
افزایش قيمت 15درصدي 
توليدات این صنعت خبــري بود كه از 
مرداد ماه اعالم شد اما قطعيت یافتن آن 
از ابتداي شهریور، واكنش منفي بازار و 
فروشــندگان را به دنبال داشــته كه 
معتقدند بازار الســتيك كشور به هيچ 
عنوان كشش افزایش قيمت را ندارد. به 
گزارش همشهري، سخنگوي انجمن 
صنفــي توليدكننــدگان صنعت تایر 
19مــرداد امســال در گفت وگــو با 
خبرگزاري ها ضمن اعــالم خبر طرح 
درخواست افزایش قيمت از سوي این 
صنعت، تأكيد كرد كه بــازار براي این 
تغيير قيمت كشش دارد. مصطفي تنها، 
افزایش قيمت را با توجه به تورم موجود 
در كشور اجتناب ناپذیر دانست و گفت: 
صنعت تایر از تأثير تورم مستثني نيست 
و با توجه به افزایــش هزینه هاي توليد 
براي اینكه بتوانيم توليد خود را حفظ 

كنيم ناچار به افزایش قيمت هســتيم. 
حال به فاصله چند روز بعد از اعالم این 
خبر، گزارش هاي ضد ونقيضي از واكنش  
بازار الســتيك به این خبر را شــاهد 
هستيم؛ از یك سو گفته مي شود اعالم 
این خبر با شوك به بازار موجب گراني 
این محصول شــده و از ســوي دیگر 
فروشندگان از دپوي محصوالت قبلي 
در انبارها و نبود تقاضا مي گویند و اعالم 
مي  كنند براي الستيك با قيمت كنوني 
هم مشــتري وجود ندارد؛ چه رسد به 

قيمتي 15درصد باالتر.

بازار الستيك اشباع است
رئيــس اتحادیه صنف فروشــندگان 
الستيك تهران كه خبر تكذیب افزایش 
قيمت الستيك طي روزهاي گذشته به 
نقل از وي منتشر شــد، در گفت وگو با 
همشهري با بيان اینكه تأیيد یا تكذیبي 
در كار نبوده گفت: آنچه من گفتم و بر آن 
تأكيد نيز دارم این است كه بازار الستيك 

به هيچ عنوان كششي براي رشد قيمت 
ندارد. داوود ســعادتي نژاد افزود: بازار 
الستيك اشــباع اســت و در شرایطي 
كه انبارهاي فروشندگان به دليل نبود 
مشــتري پر از الســتيك هاي فروش 
نرفته است، فكر افزایش قيمت منطقي 
نيســت و بازار را به كما مي برد. او با رد 
خبر افزایش قيمت ناشي از شوك اعالم 
خبر گفت: پيش از حذف الستيك با نرخ 
دولتي تقاضا در بازار بسيار بيشتر بود و 
بسياري براي استفاده از مابه التفاوت این 
نرخ هم كه شده، الستيك مي خریدند 
اما حاال قيمت یكسان است و انگيزه اي 
براي خرید نيست. از سوي دیگر كاهش 
شــدید تردد در 2ســال اخير تقاضا را 
براي خرید هاي عادي هم بسيار پایين 
آورده و الستيكي كه 5ســال گارانتي 
دارد هنوز مستهلك نشــده كه خرید 
جدیدي صورت گيرد. ســعادتي نژاد، 
آتش گرفتن انبار الســتيك خاوران را 
یكي از نمونه هاي دپوي الســتيك در 

سایه نبود مشتري عنوان كرد و گفت: 
تقاضا براي خرید الســتيك 40درصد 
كاهش یافته است. به گفته او هم اكنون 
نه تنها افزایش قيمتي در كار نيســت 
بلكه الستيكي مثل الستيك پراید كه 
نرخ مصوب 820هــزار تومان براي آن 
تعيين شده در بازار با قيمت 800هزار 

تومان به فروش مي رسد.
با حذف ارز دولتــي واردات مواداوليه، 
نرخ گذاري توليدات الســتيك به خود 
كارخانه ها واگذار شد تا توليدكننده ها با 
هماهنگي سازمان حمایت، محصوالت 
خود را متناسب با هزینه توليد به بازار 
بفرستند. افزایش بيش از 50درصدي 
قيمت الســتيك در ســال گذشــته 
بحران هایي را در بازار این كاال ایجاد كرد 
اما در عوض وضعيت توليد همواره خوب 
ارزیابي شده و انجمن توليدكنندگان از 
راه اندازي خطوط جدید توليد و تامين 
سهم بيشتري از تقاضاي بازار در بخش 

الستيك رادیال خبر مي دهد.

عبور قيمت هر كيلوگرم برنج درجه  گفت وگو
يك هندي از مرز 30هزار تومان زمينه 
افزايش شديد قيمت برنج ايراني طي 
3هفته اخير و رســيدن نرخ خرده فروشــي هر 
كيلوگرم برنج سفيد مرغوب ايراني به ۴0 تا ۴7هزار 
تومان را فراهم كرده است. اين افزايش قيمت ها در 
شرايطي اســت كه هرســاله با فرارسيدن فصل 
برداشت برنج، قيمت اين كاالي اساسي با كاهش 
نسبي مواجه يا حداقل تثبيت شده است. از سوي 
ديگر زمزمه هاي گراني برنج و تداوم مشــكالت 
وارد كنندگان براي تامين و تخصيص ارز واردات اين 
كاالي اساسي موجب شده تا در فصل زراعي جاري 
ممنوعيت واردات برنج خارجي در زمان برداشت 
محصول توليد داخل نيز اجرايي نشود. اين افزايش 
قيمت درحالي زمينه حذف برنج به خصوص انواع 
ايراني را از ســفره برخي خانوارهاي ايراني فراهم 
كرده كه پيش از آن رشد دو تا سه برابري قيمت برنج 
خارجي موجب حذف اين كاال از سبد مصرف اقشار 
كم درآمد شده بود. با فرامك عزيز كريمي، مديركل 
دفتر امور غــالت و محصوالت اساســي وزارت 
جهادكشاورزي در مورد وضعيت توليد و عرضه و 

افزايش اخير قيمت برنج گفت وگو كرده ايم.

بازار الستيك كشش افزايش قيمت ندارد
فروشندگان معتقدند در شرایطي كه الستيك را به ناچار ارزان تر از نرخ مصوب مي فروشند، افزایش قيمت الستيك منطقي نيست
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۳۲۰هزار هكتار خسارت خشكسالي
براساس گزارش پرتال سازمان جهادكشاورزي خوزســتان، خدارحم اميري زاده، 
رئيس این ســازمان گفته كه تا ۳1تير امســال، ۳20هزار هكتار از كشت ها دچار 
خسارت ناشي از خشكسالي شده كه ۳00هزار تن افت توليد معادل 1600ميليارد 
ریال را به دنبال داشــته. در 20هزار هكتار از اراضي اســتان نيز كشت تابستانه اي 
صورت نگرفت كه 900هزار تن افت محصول بــا ارزش 90هزار ميليارد ریال را در 
پي داشته است. اميري زاده ميزان خسارت وارد شــده به دامداران و كشاورزان را 
900ميليارد ریال اعالم كرد و از پرداخت 800ميليــارد ریال غرامت تاكنون خبر 

داده است.

چشم انتظار پرداخت خسارت
یكي از كشاورزان »ابوحميظه« از توابع دشت آزادگان در غرب خوزستان اما پرداخت 
خسارت كشت نكردن و خشكسالي را رد مي كند و به همشهري مي گوید: پيگيري 
زیادي براي دریافت خسارت از فرمانداري، جهادكشــاورزي، سازمان آب و برق و 

دفتر نماینده مجلس انجام دادیم، اما هيچ گونه خسارتي به ما پرداخت نشده است.
سيدعادل موسوي با بيان اینكه تنش آبي در این منطقه هنوز ادامه دارد، مي افزاید: 
در تابستان شلتوك مي كاریم و در زمستان كلزا و گندم، اما به دليل بي آبي در تابستان 
امسال و زمستان سال گذشته نتوانستيم زمين هاي خود را در حاشيه كانال آبياري 
بكاریم. دبير اجرایي انجمن صنفي كشــاورزان و دامداران شهرستان حميدیه نيز 
مي گوید: بعد از اعتراض ها  در جلسه 22تير تصویب كردند كه خسارت كشت را با 

هماهنگي انجمن صنفي پرداخت كنند اما تاكنون از ما نظرخواهي و به هيچ كدام 
از 790عضو این انجمن خســارتي پرداخت نشده است. خســارتي كه به برخي از 
كشاورزان داده شــده مربوط به افت محصول در زمستان سال گذشته است. سيد 
علي موسوي مي افزاید: بهار امسال كشت كم مصرف 6200هكتار براي این شهرستان 
مصوب شده بود، اما آب همين كشت ها هم به موقع تامين نشد و بنابراین خيلي ها 
كشاورزي نكردند و برخي دیگر ناچار به كشت تأخيري شدند كه خسارت زیادي 

براي آنها به همراه دارد و سودده نيست.

نه خسارت كشت، نه خسارت نكاشتن
ناموس غوابش، از كشاورزان ساكن سوسنگرد همچنين تصریح مي كند: پولي كه به 
ما دادند بقيه خسارت سيل 2سال پيش بود كه اخيرا بعد از اعتراض مردم پرداخت 
شد و هيچ خسارتي بابت خشكســالي دریافت نكردیم. اعالم كردند كه با توجه به 
ممنوعيت كشت شلتوك، نه خسارت كشت به شــلتوك كاران داده مي شود و نه 
خسارتي براي نكاشتن. وي با بيان اینكه ۳تابستان متوالي است كه از كشت محروم 
هستيم، مي گوید: زمين هاي كشاورزي ما در روستاي غوابش قرار دارد كه آب آن از 
كانال آبياري تامين مي شود، اما در 2سال گذشته آب مورد نياز تامين نشد. امسال 
در روستاهاي دیگر كه حاشيه رودخانه كرخه بودند زمين اجاره كردیم تا شلتوك 
بكاریم، زمين ها را آماده سازي كردیم و كاشتيم اما به خاطر بي آبي همه آنها خشك 
شد. غوابش نسبت به تامين آب كشت گندم در پایيز امسال نيز اظهار نگراني مي كند 
و ادامه مي دهد: كشاورزي فقط معيشت مردم این منطقه است، ما خانواده و بچه هاي 
محصل داریم كه باید خرج آنها را بدهيم. درخواست وام ما نيز هنوز بي پاسخ مانده، 
این در حالي  است كه حتي مجبور هستيم آب آشاميدني را بخریم زیرا آب لوله كشي 
 قابل خوردن نيست. تقاضاي ما این است كه در این شرایط به كشاورزان بيمه بيكاري

 پرداخت شود.

نگراني از پاييز خشك
با وجود نگراني ها از كشت پایيزه اما هنوز خبري از برنامه امسال نيست. معاون بهبود 
توليدات گياهي جهادكشاورزي خوزستان مي گوید: پيشنهاد خود را براي كشت 
پایيزه به سازمان آب و برق و اداره كل بحران اســتانداري ارائه كردیم، اما هنوز به 

تصویب نرسيده است.
تورج نوروزي با اظهار نگراني از تامين آب كشت پایيزه مي افزاید: بيشترین نگراني در 
حوضه رودخانه دز است زیرا كشت چغندرقند، كلزا و سبزي و صيفي از شهریور تا 
نيمه مهر انجام مي شود درحالي كه پيش بيني ها تأخير در بارندگي را نشان مي دهد 

و بنابراین نمي توانيم به اميد باران باشيم.
به گفته وي، خوزســتان در توليد محصوالت اســتراتژیكي چون گنــدم و كلزا و 

چغندرقند رتبه نخست كشور را دارد كه در امنيت غذایي تأثير بسياري دارد.

دعاي باران
آمارها اما ادامه بحران آب را در ماه هاي پيش رو نشــان مي دهــد. چنان كه مدیر 
برنامه ریزي منابع آب سازمان آب و برق خوزستان مي گوید: 20درصد از ظرفيت 
مفيد مخازن سدهاي اســتان آب دارد كه كاهش 70درصدي ذخایر را نسبت به 
سال هاي نرمال نشان مي دهد. 1/5ميليارد مترمكعب حجم مفيد در سدهاي كارون، 
400ميليون مترمكعب در سد دز، 450ميليون مترمكعب در سد كرخه، ۳50ميليون 
مترمكعب در سد مارون و 75ميليون مترمكعب در سد جره موجود است. بر همين 
اساس در حوزه كرخه با خشكسالي شــدید مواجهيم و در حوضه دز با خشكسالي 

بسيار شدید كه بيشترین كاهش در دوره آماري این رودخانه است.
علي شــریفي مي افزاید: آورد رودخانه هاي استان نسبت به سال هاي نرمال به طور 
متوســط 4۳درصد كاهش یافته كه در رودخانه كارون ۳5درصــد، رودخانه دز 
5۳درصد، كرخه 50درصد، مــارون 40درصد و جره 54درصد كاهش را نشــان 
مي دهد. آنچه باعث تشدید خشكسالي در حوضه هاي آبي شده استفاده از ذخيره 
مخازن در كشت هاي گذشته به ویژه كشت وسيع شلتوك در تابستان پارسال بوده 
درحالي كه برخالف انتظار از زمســتان گذشــته هيچ باراني در حوضه هاي استان 
اتفاق نيفتاده است به طوري كه عدم بارندگي در دي و فروردین در برخي حوضه ها 

ركورد زد.
وي تصریح مي كند: طبق اعالم هواشناسي باران پایيزي با تأخير )احتماال از نيمه دوم 
آذر( خواهد بود كه براي ما بسيار بد است و كشــاورزاني كه كشت نكردند انتظار 
تامين آب دارند. از سوي دیگر تا زمان بارندگي ها نه روي ذخيره مخازن سدها و نه 
آورد رودخانه ها نمي توانيم حســاب كنيم، فقط اميدواریم بارندگي زودتر از زمان 

اعالم شده رخ دهد.

آزمون مديريت مشاركتي 
رویكردهاي یك سویه براي مدیریت خشكسالي هميشه با بن بست مواجه مي شود؛ 
چنان كه بستن خروجي سدها به عنوان تنها راهكار مسئوالن براي جلوگيري از كشت 
شلتوك و كاهش مصرف آب، نه تنها راهگشا نبود كه به خشك شدن رودخانه ها و 

تاالب ها و خسارت به كشاورزان و دام ها و آبزیان و اعتراض مردم انجاميد. 
حاال معاون مطالعات جامع منابع آب سازمان آب و برق خوزستان از برگزاري جلسات 
»مدیریت مشاركتي تنش خشكسالي« براي تعيين تكليف كشت پایيزه با حضور 
ذینفعان خبر مي دهد. علي شهبازي مي گوید: این جلسات در قالب برنامه سازگاري 
با كم آبي با 6محور شــامل تاسيسات و ســازه هاي آبي و مصارف، تقاضاهاي آبي، 
برنامه ریزي كيفي منابع آب با رویكرد محيط زیستي، برنامه ریزي كمي منابع آب، 
مشاركت مردمي در مدیریت تنش خشكسالي و تلفيق و سنتز در حال برگزاري است. 
برنامه منابع و مصارف پایيز بعد از جمع بندي این جلسات و تا یك هفته آینده تدوین 
مي شود و بنابراین در برنامه امسال الزام هاي موردنظر ذینفعان اعم از كشاورزان و 

فعاالن محيط زیست لحاظ خواهد شد. 
وي یكي دیگر از اهداف این جلسات را شفاف ســازي عنوان مي كند: سازمان آب و 
برق اطالعات مخفي ندارد اما متهم به پنهان كاري مي شود و یكي از انتقادات وارد 
شده به مدیریت خشكســالي، بي اطالعي مردم از برنامه ها بود. بنابراین براي رفع 
ابهامات، از ذینفعان دعوت كردیم تا در این سلسله جلسات مشاركت كنند، چنان كه 
نظام هاي صنفي كشاورزي شهرستان ها و استان هاي باالدست حوضه كرخه نيز جزو 
شركت كنندگان بودند. ما آمادگي داریم از نظرات شبكه تشكل هاي محيط زیستي 
نيز در قالب كارگروه مشورتي استفاده كنيم. امســال آنچه به عنوان الگوي كشت 
تابستانه معرفي شد در عمل تحقق نيافت، ما نمي خواهيم این روال ادامه یابد زیرا 

در این صورت همه برنامه محكوم به شكست خواهد بود.
شــهبازي تأكيد مي كند: هم اكنون جریان آب در رودخانه ها پایدار اســت اما اگر 
بارندگي پایيزه با تأخير باشــد، شرایط خشكســالي ادامه خواهد یافت، به ویژه در 

حوضه هاي كرخه و دز وضعيت بحراني تر است.

 پاسخ به مطالبات
اجرانشدن وعده پرداخت خسارت كشاورزان خوزســتاني هميشه چالش برانگيز 
بوده است. خسارت سيل95 همزمان با وقوع سيل98 به كشاورزان پرداخت شد و 
خسارت سيل98 بعد از اعتراضات تابستان1400. جبران خسارت تابستان امسال 
نيز همچنان در ابهام است.  از سوي دیگر مطالبات مردم براي توقف طرح هاي انتقال 
آب و سدســازي نيز بي پاســخ ماند و این مطالبه نه در طرح هاي اخير نمایندگان 
مجلس جایي داشــته، نه در كابينه دولت جدید. اعالم نهایي مصوبه هاي سفر روز 
گذشته رئيس جمهور وپيگيری اجرای آنها در ماه های آینده نشان مي دهد آیا دولت 

سيزدهم به مطالبات خوزستان پاسخ مي دهد یا خير؟

كرونا خانه به خانه سرك مي كشد و قربانيانش را 
انتخاب مي كند. نحوه شــكارش هم سریالي و سالمت

زنجيره اي است. یك مهماني خانوادگي یا اجتماع 
بزرگ تر، این قاتل ناخوانده را به طمع مي اندازد. پير و جوان و 
مرد و زن هم ندارد. نفس را بند مي آورد و جان از همه مي گيرد. 
روایت مرگ و زندگي مدام تكرار مي شود. هم اكنون همه مناطق 
شهري قم از نظر شــيوع كرونا در وضعيت قرمز قرار دارد، اما 
منطقه پردیسان به دليل سكونت ده ها هزار نفر در آپارتمان ها 
وضعيت بدتري دارد. مدیر یكي از مجتمع هاي مســكوني در 
پردیسان به همشــهري مي گوید: در پيك هاي قبلي به ندرت 
شاهد ابتالي ساكنان مجتمع به كرونا بودیم، اما اكنون بيش از 
۳0درصد ســاكنان مجتمع به ویروس مبتال شده و هر روز بر 
تعداد این افراد افزوده مي شود. وي مي افزاید: البته این تعداد 
براســاس خوداظهاري ســاكنان به دســت آمده و تعدادي از 
خانواده ها كه عالئم ابتال به كرونــا را دارند در واحدهاي خود 

قرنطينه شده و به مراكز درماني مراجعه نمي كنند.

بستري ها بيشتر از ترخيص ها
در روزهاي گذشــته اخباري در برخي رسانه ها منتشر شد كه 
از كاهش روند ابتال و بســتري بيماران كرونایي در قم حكایت 

مي كند. رئيس دانشــگاه علوم پزشــكي قم با رد این اخبار به 
همشهري مي گوید: حدود هزار بيمار مبتال به كرونا در مراكز 
درماني قم بستري هستند كه وضعيت بيش از 220نفر از آنها 

وخيم گزارش شده است.
محمدرضا قدیر با اشاره به بســتري موقت حدود 1۳00بيمار 
مي افزاید: تعداد بستري ها از تعداد ترخيصی ها بيشتر است و 
ما مرتب در حال اضافه كردن تخت هاي بيمارستاني هستيم. 
ســعي كردیم هيچ یك از بيماران مبتال به كرونــا كه نياز به 
بستري دارند پشت درهاي بيمارستان نمانند، ولي وضعيت قم 
از نظر شيوع و بستري خوب نيست. در حال ایجاد بيمارستان 
تنفسي با همكاري ارتش هستيم و قرار شد بانك جامع اكسيژن 
با همكاري خيران ایجاد شــود تا بيماراني كه به دليل نياز به 
اكسيژن مجبور هســتند در مراكز درماني بســتري شوند از 

خدمات این بانك بهره مند شوند.
او با ابــراز نگرانــي از كاهش اســتقبال گروه هــاي هدف از 
واكسيناسيون، مي گوید كه بيش از 90درصد بيماراني كه در 

مراكز درماني قم بستري هستند، واكسن نزده اند.

ركورد پيك هاي قبلي شكسته شد
براي نخستين بار در قم تعداد فوتي هاي روزانه بيماران كرونایي 
به عدد25 رسيده است. بستري شدگان هفتگي مبتالیان كرونا 
هم به حدود هزار نفر افزایش یافته است. هفته گذشته بيش از 
5هزار مورد جدید ابتال به كرونا در قم شناسایي شد و روز سوم 

شهریور از 1884مورد تست انجام شده، 1254مورد مثبت بود 
كه ركورد جدیدي در آمار روزانه مبتالیان محسوب مي شود. 
موارد مثبت شناسایي شــده به حدي زیاد اســت كه امكان 

رهگيري دقيق مبتالیان توسط تيم هاي نظارتي وجود ندارد.
بررسي هاي خبرنگار همشهري نشان مي دهد، بسياري از مردم 
قم با وجود اینكه همه اعضاي خانواده، نشانه ها و عالئم ابتال به 
ویروس كرونا را دارند، ولي براي انجام آزمایش و ویزیت به مراكز 
نمونه گيري و بيمارستان ها مراجعه نمي كنند. كارشناسان مركز 
بهداشت قم مي گویند كه با فرض شرایط ثابت و درگير نشدن 
با ویروس جدید، پيش بيني مي شــود قم تا 12شهریور به قله 

پيك پنجم برسد.

تمايل كرونا به سنين پايين تر
بررســي وضعيت مرگ ومير گروه هاي ســني نشان مي دهد، 
كرونا به درگيركردن گروه هاي سني پایين تر تمایل پيدا كرده 
است. 78درصد از سهم فوتي ها در پيك چهارم مربوط به گروه 
سني باالي 60سال بود، اما در پيك اخير این عدد به 61درصد 
كاهش یافته است. از ســوي دیگر ميزان مرگ در گروه سني 
41تا60سال در پيك قبلي 18درصد بود كه در پيك پنجم به 
29درصد افزایش یافته است. درصد فوتي ها در گروه هاي سني 
نوزاد تا 20سال و 21تا40سال هم به ترتيب 1.5درصد افزایش 

را نشان مي دهد.
رئيس مركز بهداشت قم مي گوید: در این مسئله 2فرضيه وجود 
دارد؛ اول اینكه واكسيناســيون گروه هاي سني باال در كاهش 
مرگ ومير اثربخش بوده است و دوم اینكه ویروس كرونا براي 
اینكه گروه هاي سني پایين تر را درگير كند، تمایل پيدا كرده و 

درصد واكسيناسيون این گروه هاي سني كمتر است.

به گفته محبي، حدود یك چهارم از جانباختگان مبتال به كرونا 
در قم به دليل مراجعه دیرهنگام به مراكز درماني فوت مي كنند. 
او مي گوید: 24درصد از فوتي هــا در روز اول مراجعه به مراكز 
درماني و 16درصــد در ۳،2 روز اول فوت مي كنند. 16درصد 
هم در 4تا 5روز اول و 44درصد بيشتر از 5روز پس از بستري 
فوت مي كنند. چه بسا با بستري زودتر این افراد، درصد زیادي 

از مرگ ها قابل پيشگيري است.

سهم بيماران زمينه اي از فوتي ها
در ميان بيماران زمينه اي فوت شــده بر اثــر ابتال به ویروس 
كرونا، بيماران دیابتي با ۳4درصد، بيشترین سهم را در ميزان 
مرگ دارند. سهم بيماران فشار خون 16درصد، بيماران قلبي 
و عروقي 1۳درصــد، بيماران ریوي و آســم 6درصد، بيماران 
كليوي ۳درصد، بيماران ســرطاني 2درصد و بدون ریســك 

فكتور 27درصد است.

۳نشانه اميدبخش
با وجود اینكه تعداد مراجعان با عالئم مشكوك كرونا به مراكز 
درماني و پایگاه هاي بهداشتي قم همچنان باالست، ولي هفته 
گذشته مراجعه شهروندان به این مراكز كاهش خفيفي داشته. 
عالوه بر این، تعداد تست ها 2درصد، اما تعداد بيماران شناسایي 
شده 5درصد كاهش یافته اســت. درصد مثبت بودن آزمایش 
پي ســي آر هم از 70به58درصد كاهش یافته است. با توجه به 
كاهش مراقبت ها و دســتورالعمل هاي بهداشتي و واكسينه 
نشدن بســياري از گروه هاي هدف، كنترل و درصد مدیریت 
بيماري كرونا در استان غيرقابل پيش بيني و منوط به رفتارهاي 

فردي و اجتماعي است.

رئيس جمهوری روز گذشــته 
)جمعه 5شهریور( در نخستين مكث

سفر استاني خود به خوزستان 
رفت و وزیر كشور، جهادكشــاورزي، نيرو، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس 
سازمان برنامه و بودجه، سيدابراهيم رئيسي 
را در این ســفر همراهي كردند. به گزارش 
همشــهري، چهارشــنبه هفته گذشــته 
)۳شــهریور(  مجلس شوراي اســالمي به 
18عضو كابينه ســيزدهم رأي اعتماد داد و 
دولت جدید از روز پنجشنبه رسما كار خود 

را شروع كرد .

پيگيري مصوبه ها در جلسه با دولتي ها 
نماینده اهواز در مجلس شــوراي اسالمي با 
بيان اینكه اولویت هاي خوزســتان در سفر 
 ســيدابراهيم رئيســي در زمان انتخابات و 
همچنين طــي چند روز گذشــته و فرایند 
بررســي كابينه به وزراي پيشنهادي مطرح 
شده است، به همشهري گفت: حضور وزیران 
همراه رئيس جمهوری در نخستين سفر به 
خوزستان براساس همين اولویت هاست. وزیر 
نيرو براي رسيدگي به موضوع آب و فاضالب، 
وزیر جهادكشــاورزي براي بررســي طرح 
نيمه تمام احياي اراضي موسوم به طرح مقام 
معظم رهبري و وزیر بهداشت براي رسيدگي 
به شــرایط ویژه كرونا در این ســفر حضور 
داشتند. سيدكریم حسيني كرونا را مسئله 
اول و فوري كشــور دانســت كه یك مقابله 
همه جانبه نياز دارد و توضيح داد: خوزستان 
جزو اســتان هایي اســت كه به دليل شيوع 
باالي كرونا و همچنيــن گذراندن روزهاي 
بحراني در اوج پيك پنجم، شــرایط ویژه اي 
دارد. در این باره و همچنين 2موضوع دیگر 

مصوبه هایي مطرح شد.
نماینده اهواز در مجلس شــوراي اسالمي 
مهم ترین نگراني این روزهاي مردم در زمينه 
كرونا را كمبود دارو ازجمله رمدسيویر و سرم 
دانست و ادامه داد: براي مقابله با كرونا گام 
اول برداشته شــد و واكسيناسيون همگاني 
نسبت به برخي استان ها از نظر سني جلوتر 
است اما در ادامه این روند نباید وقفه اي ایجاد 
شود و باید سهميه دوز دوم به ميزان كافي در 

اختيار خوزستان قرار گيرد.
به گفته وي، ســفر اســتاني در دومين روز 
تشــكيل دولت ســيزدهم نشــان دهنده 
اهميت دادن به این استان است و به همين 

دليل باید آن را به فال نيك گرفت.
حسيني توضيح داد: اغلب مصوبه هاي تيرماه 
دولت دوازدهــم براي حل مشــكالت آبي 
خوزســتان عملي شده اســت اما پرداخت 
خسارت به كشاورزان و دامداران هنوز عملي 
نشــده كه در جلســه با هيأت دولت مورد 

بررسي قرار گرفته است.

سهميه مناسب واكسن براي خوزستان 
هم اكنــون 20شهرســتان خوزســتان 
در وضعيــت قرمز، 2شهرســتان نارنجي و 
5شهرستان زرد كرونایي هستند و تاكنون 
یك ميليون و447هــزار نفر در خوزســتان 
واكســن دریافت كرده اند. رئيس جمهوری 
روز جمعه در جریان ســفر خود به اهواز از 
بيمارســتان رازي )بيمارستان سنتر كرونا( 
این شهرســتان بازدیــد و از نزدیك روند 
رسيدگي به بيماران كرونایي این شهرستان 
را بررســي كــرد. او تأكيد كرد رســيدگي 
بيشــتري به مراكز درماني خوزستان انجام 
خواهد شــد و كمبودهاي بيمارستاني نيز 
با قيد فوریت رفع مي شــود. ســيدابراهيم 

رئيسي در این باره گفت: دولت به مشكالت 
خوزســتان در بحــث كرونا به طــور ویژه 
رسيدگي خواهد كرد و تالش مي كنيم هرچه 
سریع تر از این پيك بيماري عبور كنيم. بهرام 
عين اللهي، وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي نيز در این سفر گفت: واردات واكسن 
كرونا به كشور سرعت گرفته و به طور قطع 
سهميه مناســبي براي خوزســتان درنظر 
خواهيم گرفت. همچنيــن پيگير وضعيت 
مطالبات پزشكان و كادر درماني خوزستان 

هستيم.

دستورات ويژه
 براي حل مشكل فاضالب

یكي دیگر از اولویت هاي سفر رئيس جمهوری 
به خوزستان بررسي و رسيدگي به مشكالت 
آب و فاضالب اســتان بود. ساماندهي آب و 
فاضالب اهواز هميشــه یكي از مطالبه هاي 
جدي مردم اســتان اســت كه رئيسي طي 
بازدید از یك كارگاه جمــع آوري فاضالب 
در اهــواز، دســتور الزم براي تســریع در 
روند حل مشــكل فاضالب اهــواز ازجمله 
افزایش تعــداد كارگاه ها براي ســرعت در 
اجراي عمليات، تعيين زمــان یك ماهه به 
وزارت نيرو بــراي تحقيــق در زمينه حل 
مشــكل دفع آب هاي ســطحي و فاضالب 
در خوزســتان به صورت تفكيكي و اجراي 
طرح موقت بــراي برون رفت از مشــكالت 
بارندگي هاي پایيزه به ویژه در نقاط بحران زا 
و نيز كوتاه كردن زمــان تكميل پروژه هاي 
آب و فاضــالب اهواز و قراردادن روزشــمار 
براي پيش بيني به پایان رساندن پروژه هاي 
 آب و فاضالب اهواز را به وزیر نيرو و كشــور

صادر كرد.

افزايش اعتبار آبرساني در خوزستان
بعد از گذشت یك ماه از اعتراض هاي اهالي 
خوزســتان نسبت به شــرایط خشكسالي، 
كم آبي، خشكي كارون، كرخه و هورالعظيم، 
 رئيس جمهوری در نخســتين سفر استاني 
خود از هورالعظيم و رودخانه كرخه بازدید 
هوایي داشت و پس از آن با حضور در منطقه 
جفير و افتتاح پروژه آبرساني به روستاهاي 
جفير از خط انتقــال آب غدیر، گفت:  طرح 
آبرســاني و وضعيت ســاماندهي فاضالب 
خوزستان مسئله بسيار مهمي است كه باید 
دنبال شــود و اعتبار آن افزایش یابد. باید از 
امكانات و ظرفيت هاي خوزســتان استفاده 
كرد و كارگاه هایي براي آبرســاني در همه 

جاي استان فعال شود.

  
رئيس جمهوری و وزراي همراه، در پایان این 
سفر با حضور مسئوالن استاني و نمایندگان 
خوزستان در مجلس شــوراي اسالمي در 
جلســه اي بــه تصميم گيري دربــاره حل 
مشــكالت و همچنين پيگيري مصوبه هاي 
دولت دوازدهم در تيرماه براي حل مشكالت 

آبي خوزستان پرداختند.

رکورد جان باختگان کرونا در قم شكسته شد

حكايترنجادامهدارخوزستان
 همشهری یك ماه بعد از اعتراضات خوزستان و  همزمان با اولين سفر استانی 

رئيس جمهور تحقق مطالبات مردم این استان را پيگيری كرد

خوزســتان4۰ روز بعد از اعتراضات مردم به مشكالت 
معيشتی، بی آبی، خشكسالی و... ميزبان نخستين سفر گزارش

رياست جمهوري سيزدهم در روز جمعه)5شهريور( بود.
اگرچه مشكل آب آشــاميدني در تعدادي از روستاها رفع شده اما 
بي آبي هنوز گريبانگير مناطق زيادي از اين استان است و خشكيدگي 
رودها و تاالب ها همچنان ادامه دارد. در هفته هاي اخير بار ديگر، فرياد 

عطش از ميان دسته هاي عزاداري محرم در سوسنگرد برخاست.
 جوانان اين شــهر در »يوم العباس« يزله خواني كردند و ساقي كربال 
را به ياري طلبيدنــد. روز هفتم ماه محرم را خوزســتاني ها به نام 

حضرت عباس)ع( يوم العباس مي خوانند كه ارج و قرب زيادي به ويژه 
در ميان عرب هاي اين استان دارد و آيين هاي عزاداري ويژه اي براي آن 
تدارك مي بينند. جوانان سوسنگردي در حالي آيين عزاداري محرم 
را با اعتراض هاي آبي خوزستان گره زدند كه در هفته هاي اخير موج 
پنجم كرونا و طرح تشكيل خوزستان جنوبي، مطالبات آبي مردم را 

به حاشيه رانده بود.
 از اوايل تير، خشك شدن رودخانه ها به ويژه كرخه و تاالب هورالعظيم و 
در پي آن انتشار خبر صدور مجوز محيط زيستي هشتمين طرح انتقال 
آب كارون )بهشــت آباد(، اعتراض خوزستاني ها را به همراه داشت.  
اعتراض هاي خياباني كه از سوسنگرد آغاز شده بود به شهرهاي ديگر 
هم رســيد. در اين بين با توجه به نزديكی پاييز خشك، كشاورزان 

خوزستانی نگران ماه های آينده و معيشتشان هستند.

نادره وائلي زاده
خبرنگار

نماینده خوزستان در گفت و گو با همشهری اعالم كرد 

۳ اولويت خوزستان د ر سفر استانی

 روح اهلل كريمي
خبرنگار

یكی از كشــاورزان دشــت آزادگان: پيگيری زیادی 
برای دریافت خسارت از فرمانداری، جهاد كشاورزی، 
سازمان آب و برق و دفتر نماینده مجلس انجام دادیم، 

اما خسارتی به ما پرداخت نشده است

معاون بهبــود توليــدات گياهی جهاد كشــاورزی 
خوزستان: پيشــنهاد خود را برای كشــت پایيزه به 
ســازمان آب و برق و اداره كل بحران استانداری ارائه 

كردیم، اما هنوز به تصویب نرسيده است
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تغيير اقليم این روزها آنقدر دامنه خود را 
تغيير
در ایــران گســترش داده كــه در همه اقليم

عرصه هاي منابــع طبيعي كشــور اثر 
مشهودي دارد.

خشكســالي كه از سال 76در ایران شــروع شده بود، 
سال ها افت و خيز داشــت، اما از ابتداي دهه 90ابعاد 
خود را با خشــكاندن تاالب هــا و رودخانه هاي بزرگ 
كشور نشان داد و از ســال 99به تنش آبي در شهرها و 
روستاهاي خشك كشور انجاميد. در چنين شرایطي 
الگوي بارش ها نيز با تغيير جدي مواجه شــده است. 
بارش هایي كه پيش از این در طول ســال آبي صورت 
مي گرفت، طــي دوره 3ماهه انجام مي شــود تا دامنه 
آن به ســيالب هاي متعدد از یك سو و آتش سوزي در 
جنگل ها و مراتع كشور از ســویی دیگر منجر شود. از 
دیگر تبعات تغيير اقليم مي توان به بيابانزایي، آلودگي 
هوایي كه دوسوم جمعيت كشــور را درگير مي كند، 
بحران امنيت غذایي، فرسایش خاك و توفان هایي كه 
در جوار كانون هاي ریزگرد به خيزش گردوغبار بيشتر 

منجر مي شود، اشاره كرد.

گزارش همشهري از تبعات دامنگير تغيير اقليم در استان هاي كشور و تنش آبي كه در سال آینده نيز ادامه خواهد داشت
6 تهديد تغييراقليم براي ايرانيان خبرهاي كوتاه

بارشهايكشوربراساسگزارشسازمانهواشناسيو
پژوهشگاهاينسازمانوحتيمركزتغييراقليمدرايران،
30درصدنســبتبهميانگينبلندمدت50سالهكاهش

يافتهاست.
اينعددبهويژهدرشهرهاوروستاهايخشككشورتا
50درصدنيزگزارششــدهاست.مركزمليخشكسالي
ومديريتبحرانسازمانهواشناسيباتأييداينكاهش،
اعالمكردهاســتكهتداومتنشآبيدربرخيشهرها
وروستاهايكشــوردرپاييزامســالنيزادامهخواهد
داشت.پاييزنخستينفصلازسالآبيپيشروستواين
پيشبيني،بهمعنايآناستكهسالآيندهنيزبايدشاهد
تبعاتسهمگينكاهشبارشهابرايمردمكشورباشيم.
مركزمليخشكســالينيزدراينبارههشداردادهاست
كههمزمانباآغازفصلپاييزوكاهشدمايهوامصرف
انرژيوآبنيزكاهشپيداميكندوشــرايطنسبتبه
تابستانمناسبتراســت،اماتنشآبيتاجاريشدن
آبدررودخانههاوپرشدننسبيسفرههايزيرزميني

همچنانباقيخواهدماند.

كاهشبارشها

پيشبينيهايپژوهشگاههواشناسيكشورنشانميدهد
درســالآبيآينده،دربخشكشاورزينيزتنشآبيتا

ابتدايزمستانادامهخواهديافت.
درگزارشاينپژوهشگاهآمدهاست،بارندگيهادرسال
آبي1400-99بهخصوصدرحوضههايآبريزرودخانههاي
دز،كرخهوكارونبهشدتكاهشيافتهوزيرحدنرمال

بودهاست.
اينموضوعبردبيآبوآوردايــنرودخانههانيزتأثير
گذاشتهومشكالتيرابرايســاكناناينمناطقايجاد
كردهاست.بدينترتيباحتمالاينكهسالآبيپيشرو
پربارشباشد،بسياركماست؛باتوجهبهاينكهدستكم
30درصدمنابعاســتراتژيكغذاييكشــوردرنقاطي
كشتميشوندكهباكاهشبارشمواجهند.بدينترتيب
وبراســاسپيشبينيپژوهشــگاههواشناسيكشور،
پيشبينيميشــودامنيتغذاييدرسالپيشرونيز
درستمثلامســالباچالشمواجهشودودولتجديد
بايدبرايجبراناينبحرانازهميــنحاالبرنامهريزي

داشتهباشد.

چالشامنيتغذايي

دردههاخيربراساساعالمسازمانجنگلها،180هزار
هكتارازمنابعطبيعيايراندرگيرآتشو10هزارهكتار
ازجنگلهايايرانطييكدههبهطوركاملنابودشــد.
افزايشآتشسوزيهايجنگلييكيازمهمترينتبعات

تغييراقليماست.
باتغييرالگويبارشها،علفهايهرزبسياريدرسطح
جنگلهاپديدآمدهوباوزشبادهايگرم،شرايطبراي
ايجادحريقهايطبيعيوســهويبهســرعتفراهم
ميشود.درچنينشرايطيآتشبهجانسطحجنگلو
تنهدرختانميافتد.بيشترينآتشرخدادهدرمناطق
زاگرسيدراســتانهايفارس،كردستان،كهگيلويهو
بويراحمدولرستانبهسوختنبلوطزارهاييمنجرشد
كهمنابعهدايتگرآببهســفرههايزيرزمينيهستند؛
بنابراينباافتادنآتشبهجانرويشگاهها،شرايطبراي
تشنهماندنسفرههايزيرزمينينيزفراهمشدهاست.
ايندرحالياستكهازمنطقهزاگرس40درصدمنابعآبي
كشورتامينميشــودوآتشجنگليبالييچندوجهي

برايكلكشوراست.

آتشسوزيرويشگاههايگياهي

روندخشكشدنتاالبهادردهه90بهباالترينحدخوددر
نيمقرناخيررسيد.تاالبهايهامون،نيريز،شادگان،عباس
آباد،آالگل،هورالعظيمودرياچهاروميه،يكيپسازديگري
خشكيدندتابابسترخشــكخود،بهمنابعجديديبراي
توليدريزگردتبديلشوند.همچنينخشكيآنهاموجبشد
آلودگيمحيطيشهرهاياطرافآننيزبهباالترينحدخود
برسد.نفوذپسابوفاضالببهتاالبها،يكيازمشكالت
زيستيكشوراستكهفاضالبخودرابهتاالبهاميريختند
وحاالباخشكيتاالبها،همچنانفاضالبهابهاينبسترهاي
خشكجاريميشودوبحرانهايمتعددیپديدآوردهاست.
اينبحرانحتيدرتاالبينظيرانزلــينيزكهباكاهشآب

مواجهشده،بهوضوحپديدآمدهاست.

خشكيتاالبها

افزايشچشمگيرســيالبهاازســال96درايرانآغاز
شد.درپي5سالخشكساليشديداستانهايخشكو
نيمهخشككهبيشتردرپهنههايزاگرسيقرارداشتند،
نظيرفارس،كردســتان،خوزستان،لرستانوچهارمحال
وبختياريبافرســايششــديدخاكبهويژهدربستر
رودخانههايخشكشدهمواجهشــدند.درعينحالبا
آغازســالآبيوبارشهايمتمركزشديد،سيلدرهمه
استانهايذكرشــدهبهراهافتادودرسال98،دامنهاين
سيلهابخشوسيعيازجمعيتزاگرسنشينرادرگيركرد.
براساسبررسيهايسازمانجنگلها،پوششجنگلیبعد
ازمراتعطبيعیموثرترينعاملجلوگيریازفرسايشهای
آبیوخاكیاست.ازبينعواملمختلفتاثيرگذاردربروز
سيل،بيشترينسهممربوطبهعاملپوششگياهیازنظر
نوعودرصدكاریووضعيــتخاكازنظرنفوذپذيریمی
توانعنوانكرد.طيسالهاياخيرعدممديريتدربهره
برداریازآبوجنگل،باعثاختالالتیدرطبيعتونامساعد
شدنشرايطزيســتبرایتمامیموجوداتزندهوافسار

گسيختگیطبيعتشدهاست.

تشديدسيالب

توفانهمهسالهدربرخياستانهايخشككشورموجب
آلودگيهــواوبعضاتعطيليكارواداراتميشــودكه
معروفترينآنهابادهاي120روزهسيستانوبلوچستان
است.امادرســالهاياخيربهتبعافزايشخشكسالي
وتغييراقليم،دربرخياســتانهاينيمهخشــكنيز
توفانهايگردوغباربهبحرانيوسيعتبديلشدهاست.
براساساعالمسازمانهواشناسي،پسازخوزستانكهدر
دههاخيرروزهايتوفانيبسياريراسپريكرد،درايالمو
كرمانشاهنيزتوفانهايناشيازتغييراقليمافزايشيافته

ودايرهخيزشگردوغبارراافزايشدادهاست.

افزايشتوفانها

سيدمحمدفخار
خبر نگار

متوليانگردشگري،كارنامهقابلدفاعيندارند
رئيس هيأت مدیره انجمن صنفي دفاتر خدمات مســافرتي ایران 
گفت: متوليان گردشگري كارنامه قابل دفاعي در سال هاي كرونا 
ندارند. حرمت اهلل رفيعي در نقد عملكرد متوليان گردشــگري در 
سال هاي كرونا به ایسنا، گفت: معاون گردشگري مي گوید ستاد 
ملي كرونا ورود گردشــگران خارجي به ایران را وتو كرده اســت 
اما سؤال ما از متوليان این اســت كه چه كار مثبتي از زمان شيوع 
ویروس كرونا در كشور و جهان در حمایت از صنعت گردشگري 
انجام داده اند؟ چه حمایتي براي جبــران زیان مالي و بيكاري در 
گردشگري شده؟ او با اشاره به آمار گردشگران ورودي در سال هاي 
پيش از كرونا، اعالم كرد: براساس آمار وزارت ميراث فرهنگي، فقط 
نيم درصد اتباع خارجي كه به ایران ســفر كردند به عملكرد این 
وزارتخانه مربوط بود و 99.5درصد دیگر هيچ ارتباطي با صنعت 
گردشگري نداشــتند. رفيعي تأكيد كرد: نزدیك به دو سال است 
كه گردشگري ورودي ایران متوقف شده و هيچ راه عالجي براي 
آن ندارند. طرح هایي هم كه ارائه مي دهند یا اشتباه است یا بي اثر.

استردادآجرهايباستانيقاليچيكاملشد
همزمان با بازگردانــدن 2 آجر بزرگ لعابــدار متعلق به محوطه 
باســتاني قالیچي در بوكان كه قدمت آنها به 700سال پيش از 
ميالد مي رســد، مجموعه آجرهاي لعابدار قالیچي بوكان به طور 
كامل به ایران مسترد شد. به گزارش ایسنا به نقل از آرت نيوزپيپر، 
سال گذشــته 1349 آجر باســتاني لعابدار قالیچي به موزه ملي 
ایران تحویل شــد. آجرهاي لعابدار متعلق به تمدن مانایي ها در 
ایران داراي نقوش شــير و گاوهاي بالدار با سر انسان، چهره هاي 
اساطيري، پرندگان شكاري، گوزن ها و طرح هاي گلدار یا هندسي 
هستند. این آجرها از منطقه قالیچي شهر بوكان در نزدیكي مرز 
عراق به ســرقت رفته بودند. در دهه1970 ميالدي، یك كشاورز 
هنگام شــخم زدن زمين به آجرهاي تزئين شــده 2700ســاله 
برخورد كرد. باستان شناس ها احتمال مي دهند این آجرها متعلق 
به تاالر ستون دار ارگ باســتاني قالیچي است. این كشف منجر 
به حفاري هاي غيرقانوني مخرب در ایــن منطقه و در مواردي با 
استفاده از بولدوزر شــد. حفاري هاي غيرمجاز تا سال1999 در 
این محوطه باستاني ادامه یافت. سال1991 اما یك فروشنده آثار 
باستاني ایراني در سوئيس با »جان كرتيس« مسئول وقت بخش 
خاورميانه موزه بریتانيا براي فروش آجرهاي باســتاني قالیچي 
تماس گرفت. كرتيس به انباري در نزدیكي مرز ایتاليا و سوئيس 
سفر كرد و به فروشنده هشدار داد ممكن است آجرها غيرقانوني 
از ایران خارج شده باشند و باید آنها را بازگرداند. این توصيه  نادیده 
گرفته شــد و آجرها در انبار باقي ماندند تا آنكه در ســال2008 
صاحبان انبار پس از پرداخت نشدن اجاره بهاء مجوز توقيف اموال 
گرفتند و با پيداشدن آجرهاي باســتاني و اطالع یافتن مقام هاي 
سوئيس، جان كرتيس همراه با »جرمي اسكات« وكيل مستقر در 
لندن، موضوع را به موزه ملي ایران اطالع دادند و تهران درخواست 

رسمي بازگشت آثار را ارائه كرد.
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  تاريخ جنون
ميشــل فوكو در مقدمه كتــاب »تاریخ 
جنون« خواهان نگاشــتن شكل دیگر 
دیوانگي  است. آن دیوانگي اي كه »خرد 
حاكم انســان، همســایه او را محبوس 
مي كند و انســان ها از طریق این عمل و 
به واســطه زبان بي رحمانه نادیوانگي با 
یكدیگر رابطه برقــرار مي كنند و وجود 
یكدیگر را به رســميت مي شناســند.« 
عالوه بر چنين خواستي، فوكو خواست 

دیگري هم دارد: دســت یافتن به درجه صفر دیوانگي در 
سير جنون. وي درجا منظور خویش را توضيح مي دهد: »زماني كه 
برداشت انسان از جنون یكدست و نامتمایز بود، زماني كه مرزبندي 

ميان عقل و جنون خود هنوز مرزبندي نشده بود.« 
در واقع نویســنده در این كتاب كه براي نخستين بار سال1961 
منتشر شــد، به بررســي مفهوم جنون در فرهنگ اروپا، حقوق، 
سياست، فلسفه و پزشكي از قرن هاي مياني تا پایان قرن هجدهم 
ميالدي پرداخته است. كتاب در 7فصل تدوین شده است. كشتي 
دیوانگان، حبس بزرگ، دیوانگان، چهره هاي جنون، پزشــكان و 
بيماران، وحشت عظيم و مرزبندي جدید عنوان فصل هاي كتاب 
اســت. تاریخ جنون را فاطمه ولياني در 314صفحه به فارســي 
برگردانده و انتشــارات هرمس چاپ جدید آن را به بهاي 51هزار 

تومان منتشر كرده است.

  خطابه
»خطابه« ارسطو را اسماعيل سعادت به 
فارسي برگردانده و به تازگي از سوي نشر 

هرمس منتشر شده است.
اََرسطو یا ارسطاطاليس زاده 384 ق.م و 
درگذشته 322 ق. م از فيلسوفان یونان 
باستان بود. او یكي از مهم ترین فيلسوفان 
غربي به حساب مي آید. در هجده سالگي 
به آكادمي افالطون راه یافت و مدت20 
سال در مكتب افالطون كسب دانش كرد. 

ارسطو به سرعت در علوم نظري چنان پيشرفت كرد كه افالطون 
به وي لقب علم داد. ارسطو نخستين كسي بود كه صریحاً تصدیق 
كرد كه خطابه، به عنوان فن ایجاد ارتباط، اخالقاً خنثي اســت و 
مي توان از آن، هم در راه خير و هم در راه شر، استفاده كرد. به عقيده 
او قوت اقناعي آن بستگي به سه چيز دارد: حقيقت و اعتبار منطقي 
چيزي كه محل استدالل است؛ توفيق گوینده در اینكه بتواند این 
اندیشــه را در مخاطبان ایجاد كند كه مي توان به او اعتماد كرد و 
احساساتي كه گوینده مي تواند در مخاطبان برانگيزد، به قصد آنكه 
آنها نظریاتي را كه او ارائه مي كند بپذیرند و مطابق آنها عمل كنند.
نشر هرمس چاپ جدید خطابه را در 444صفحه به بهاي 85هزار 

تومان منتشر كرده است.

تازه هاي نشر

چندي پيش، نوزدهمين دوره جشنواره ملي بهترين كتاب دفاع  مقدس، ويژه آثار 
سال هاي ۱۳9۷ و ۱۳9۸، فراخوان داد. اين دوره با شعار »حفظ هويت ملي با توليد 
آثار فاخر« برگزار مي شود. جشــنواره بهترين كتاب سال دفاع  مقدس به همت 
»بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس« برگزار مي شود و نخستين دوره آن، سوم خرداد۱۳۷۲ همزمان 
با سالروز آزادسازي خرمشهر برگزار شد. خاطره، مستند، پژوهش نظامي و سياسي، داستان بزرگساالن، 
زندگينامه داستاني، شعر و نثر ادبي، پژوهش هاي فرهنگي، تاريخ شفاهي، آثار مرجع، مدافعان حرم، حوزه هاي 
داخلي، مديريت هنري، شعر، ترجمه، ادبيات كودك و نوجوان، مقاومت اسالمي، هنرهاي تجسمي، توطئه هاي 
داخلي و هنرهاي نمايشي، موضوعات اين جشنواره هستند. به طور تقريبي تا اواسط شهريور گروه بندي آثار 
شركت كرده در جشنواره انجام مي شود و از مهرماه داوري و انتخاب آثار برتر در هر بخش شروع مي شود. 
مراسم اختتاميه جشنواره نيز اواخر سال جاري برگزار خواهد شد. در اين باره با محمدقاسم فروغي جهرمي، 

دبير علمي نوزدهمين جشنواره ملي بهترين كتاب دفاع  مقدس گفت وگو كرده ايم.

براي شــروع بفرماييد كــه رويكرد 
جشنواره ملي بهترين كتاب دفاع  مقدس چيست 

و چه اهدافي را دنبال مي كند؟ 
انتخاب بهترین كتاب دفاع  مقدس یكي از راه هاي عرضه 
فرهنگ دفاع  مقدس اســت كه از سال1371 آغاز شده 
و اكنون در آستانه 30سالگي، توانسته عالوه بر ارتقای 
ترویج و نشر آثار، دست اندركاران را با مقوله هاي مختلف 
این حوزه آشنا كند. در این جشــنواره توليدات كتاب 
در حوزه دفاع  مقدس مورد توجه اســت و در این زمينه 
ناشران برتر انتخاب مي شوند. در این برنامه به كارهاي 
شاخص هنري نگاه خاص شده و به پژوهشگران اهميت 
داده مي شود. با گذشت زمان، این برنامه به  عنوان یك 
حركت ارزشمند و ضروري در جامعه فرهنگي، پژوهشي، 
ادبي و هنري كشور قوام یافته و بارور شده است و امروز 
مي بينيم كه 18دوره از این فعاليت پشــت  سر گذاشته 
شــده و درحال برگزاري نوزدهمين دوره آن هستيم و 
هرسال غني تر از سال قبل به مرحله اجرا درآمده است. 
مســلما انتظار مي رود كه كارها نيز رفته رفته به تكامل 
نزدیك شده و ضمن توسعه در كيفيت و كميت، شرایط 

بهتري براي عرضه نشر فراهم شود.

نوزدهمين دوره انتخــاب كتاب دفاع 
 مقدس چگونه به مرحله اجــرا درمي آيد و منظور 
از طرح شعار »حفظ هويت ملي با توليد آثار فاخر« 

چيست؟ 
اگر در هر حركت فرهنگي، رویكرد هدف محور وجود 
نداشته باشد، مســير و نقشه راه با ســليقه ها و تنوع 

نگاه هاي غيرمنطبق بر مسير صحيح و مطلوب دنبال 
خواهد شد. شعار ما همان اصول اوليه و مسلمي است 
كه در كارهاي ما باید لحاظ شود. مبنا و اصول باید به 
طرح برنامه ها و اجراي كارهایي منطبق بر هدف گذاري 
منجر شــود؛ لذا براساس شــعار »حفظ هویت ملي با 
توليد آثار فاخر«، اصل و اســاس رویكــرد ما در كارها 
باید حاوي مطالب و محورهایي باشد كه نشان دهنده 
حفظ و  ترویج هویت ملي است. بحث هویت ملي یكي 
از موضوعاتي است كه مقام معظم رهبري سال هاست 
بر آن تأكيد دارند و مشــخصه هایي نيز براي آن بيان 
فرموده اند. هویت ملي، اساس و پایه اقتدار و ماندگاري 
نظام و فرهنگ ماست و چنانچه ما در توليد آثار به این 
امر بي توجه یا كم توجه باشيم، مسلما باورها و آموزه هاي 
فرهنگي و اعتقادي را نيز كم كم فراموش كرده و دچار 
بي هویتي یا بحران هاي فرهنگي و دنيازدگي خواهيم 
شــد. بحث هویت ملي، یكي از مهم ترین موضوعاتي 
است كه باید روي آن تأمل كرد و با مداقه در آن، اذهان 
افراد دخيل در امر توليد آثار فرهنگي را به سمت و سوي 
كامل و دقيق آن سوق داد. بحث بحران هویت در دنيا 
مطرح است و دشمنان از هر وسيله اي براي زدودن آثار 
فرهنگي هر ملتي اســتفاده مي كنند؛ بنابراین وظيفه 
ماست كه هرچه بيشــتر در این عرصه تالش كنيم تا 
گذشته، تاریخ، فرهنگ و ادبيات خودمان را غني تر كرده 
و جلوه هاي كمال و زیبایي را در آنها مشهود و بارز كنيم. 
غناي فكري و ملي ایرانيان در طول تاریخ، زبانزد همه 
ملت ها و صاحبان اندیشه در جهان بوده است. حكما، 
فالسفه، دانشــمندان و ادیبان این ســرزمين، آثاري 

ماندگار براي تاریخ و زندگي بشر خلق كرده اند كه اغلب 
آنها سرشار از حكمت انساني و باورهاي دیني و تاریخي 
زندگي این مرز و بوم است. چرا از گذشته و تاریخ خود 
غافل باشيم و این گنجينه و ذخيره بي نظير را در هجوم 
تبليغات و فرهنگ سلطه تقویت نكنيم كه توان مقابله و 
دفع آن هجمه هاي پرفریب را داشته باشد؟ در این مجال 
بنا ندارم كه به طرح مطالب شــعارزده بپردازم، بلكه 
جوهر فرهنگ غني این سرزمين آنقدر عظيم و شگرف 
است كه نياز به مبالغه و بزرگنمایي ندارد. درحالي كه 
به یك از هزاران آن نيز تاكنــون نپرداخته ایم. هویت، 
حاصل و اساس جوهر وجودي انسان هاست و باورها و 
دغدغه ها را شكل مي دهد؛ بنابراین عرصه دفاع  مقدس 
یكي از مهم ترین جغرافيا و هندسه این موضوعات است. 
ما براي تبيين و شناخت این موضوع با محورهاي علمي 
و پژوهشي وارد گفت وگو شده ایم تا از رهاورد نشست ها 
و گفت وگوهــاي فرهيختگان و اندیشــمندان در آن 
مجموعه ها بتوانيم مجموعه اي مكتوب فراهم كنيم كه 
در آن به این موضوع به صورت مشــروح پرداخته شده 
باشــد و توليدكنندگان با مدنظر قرار دادن آن، كمال 
و غناي مكتوب خود را هرچه بيشتر بر آن اساس قرار 
دهند تا در آینده توليدات سراســر حكمت و باورهاي 
هویت ساز را شــاهد باشــيم و دغدغه ها و ارزش هاي 
فرارو را از ظرفيت ها و استعدادهاي شكوفا شده سرشار 
كنيم. این مهم جز در سایه اندیشه و خردورزي حاصل 
نخواهد شد. عرصه هویت ملي كنكاشي جامع و كامل 
را مي طلبد كه اميد اســت در فرایند برنامه ریزي شده 

حاصل شود.

تقسيم بندي و بررسي آثار به چه شكل 
است؟

آثار در موضوعات 20گانه فعلي تقسيم مي شوند و پس 
از تشكيل گروه داوري و توجيه آنها نسبت به شعار این 
دوره و تعامل و همفكري در این زمينه، فرم هاي داوري 
تهيه و كار داوري به طور رسمي از شهریور یا مهرماه آغاز 
خواهد شد. در این دوره مســلما با توجه به حساسيت 
موجود در گزینش آثار فاخر، فرم هاي داوري نيز بازبيني 
مي شوند و مشــخصه هاي امتيازدهي در شكل جدید 
طراحي خواهد شد. تركيب داوران نيز لزوما نياز به تغيير 
ندارد، اما احتمال دارد كــه در برخي از گروه ها داوران 
دیگري جایگزین شــوند یا چنانچه توفيق همكاري با 
برخي از افراد دوره هاي قبل را نداشته باشيم از حضور 
داوران مجرب و متعهــد دیگري بهــره  خواهيم برد. 
دوره هاي گذشته با هيچ مشكلي در روند داوري روبه رو 
نبودیم و در اینجا الزم است كه از تمامي داوراني كه در 
دوره هاي قبل، به ویژه از دوره هفدهم كه تغيير رویكرد 
در كار داشتيم كمال تشكر را داشته باشم كه با تحمل 
انواع مشكالت،  كاري درخور و شایسته انجام دادند و با 
نهایت دقت و انصاف، داوري ها را به پایان رساندند. ما بنا 
داریم كه مانند دوره هاي قبل، داور ممتاز و منتخب دوره 
نوزدهم را نيز معرفي كنيم و براي این كار الزم است كه 

به روند كار داوري حساس باشيم.

درباره آثار بگوييد، آماري در دسترس 
است؟ 

ما تاكنون بــه 3هزارو800عنوان كتــاب مربوط به 
سال هاي97و98 رسيده ایم و مســلما پس از داوري 
یا ضمــن فعاليت هاي داوري مي توان در این راســتا 
اعالم نظر كرد، ولي پيش بيني مي شــود كار داوري 
در این دوره نســبت به دوره هاي قبل مشــكل تر و 

سخت تر باشد.

مسير داوري و گروه بندي داوران چگونه 
انجام مي شود و آثار با چند داور بررسي خواهد شد؟ 
اصوال ما براي كار داوري در هــر گروه حداقل 5داور را 
دعوت مي كنيم كه در یــك برنامه ریزي حداقل طي 
6جلسه بتوانند كار داوري را ابتدا با ریزش اوليه و دوم 
و سوم انجام دهند و كار نهایي را در 2یا3جلسه انجام 
خواهند داد. لذا با توجه به تعداد آثــار و تنوع داوران، 
تعداد داوران و جلســات مي تواند افزایش یابد. قبول 
كنيم كه كار سخت اســت و قضاوت مشكل؛ چرا كه 
رعایت انصاف در انتخاب ها مهم است. لذا باید از اعمال 

سليقه فردي و جانبداري به هر عنوان پرهيز شود.

با توجه به سابقه طوالني تان در برگزاري 
انتخاب كتاب دفاع  مقدس آيا اين برنامه طي اين 
ساليان پيشرفتي داشته است و اينكه به نظر شما چه 
موضوعاتي در آينده مي تواند مورد توجه قرار گيرد؟ 
از اینكه اذعان كنم كار، پيشرفت داشته بسيار مطمئن 
هستم، اما این به  معناي رســيدن كامل به اهداف این 
برنامه نيست. هنوز راه فراواني در پيش داریم. به اعتقاد 
من سليقه ها و اعمال نظرهاي شخصي باید كنار گذاشته 
شود. همچنين در این برنامه باید تالش كنيم كه دفاع  
مقدس را توســعه مفهومي و موضوعي دهيم. باید بر 
حضور هویتي و دغدغه هاي آرماني ارزشــي در عرصه 
مقاومت، بيشتر تأكيد كنيم و مخاطبان گسترده تر و 
متنوع تري را از سرتاسر جهان به این برنامه جذب كنيم.

 
شــما به عنوان فعال حوزه كتاب اين 
روزها وضعيت كتاب و كتابخواني را چطور ارزيابي 

مي كنيد؟ 
متأسفانه امروزه ســرانه مطالعه در جامعه قابل  قبول 
نيست. شــاید یكي از دالیل آن افت آثار در بعد كيفي 
است. آمارها نشان مي دهد كه تعداد كتاب هاي منتشر 
شده در كشور چندان كم نيســت. اما باید اذعان كرد 
كه كتاب خوب كم است. در یك آسيب شناسي در امر 
كتاب باید نقاط ضعف و قوت پيدا شــود و سليقه ها و 
نظرات شخصي كنار گذاشته شود. هيچ ارزیابي و آمار و 
اطالعاتي بدون پيش زمينه هاي علمي نمي تواند مستند 
و مرجع قرار گيــرد. ما نياز داریم كــه صاحب نظران 
و كارشناســان خبــره و مراكز پژوهشــي مرتبط در 
این موضوعــات را فعال و پویا نگه داریــم تا از رهاورد 
فعاليت هاي تحقيقاتي و ارزیابي هاي مستمر و منصفانه 
به رویكردها و برنامه ریزي هاي تأثيرگذار دست یابيم. 
امروزه مراكزي چون خانه كتاب و ادبيات ایران متعلق به 
وزارت ارشاد و حوزه هنري مجمع ناشران انقالب دفاع 
 مقدس و بنياد حفظ آثــار و ارزش هاي دفاع  مقدس و 
دیگر مراكز نشر، باید دست به دست هم دهند و با تعامل 
و همكاري صميمانه راهكارهــاي نوین و جذاب براي 

مخاطب امروز و فردا رقم بزنند.

محمدقاسم فروغي جهرمي، دبير علمي نوزدهمين جشنواره ملي بهترین كتاب دفاع  مقدس

هويت ملي، اساس و پايه 
اقتدار نظام و فرهنگ ماست

سعيده مرادي
خبرنگار
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ایثارگران بدانند

دستورالعمل تبديل وضعيت 
استخدامي ايثارگران )5(

چنانچه طرف قرارداد دستگاه اجرایي ایثارگران مشمول ماده 21 
قانون جامع خدمات رســاني به ایثارگران باشند، آنان نيز مشمول 
تبدیل وضعيت خواهند بود. همچنين در تبصــره ماده32 قانون 
مدیریت خدمات كشوري كه در مصوبه مجلس به آن اشاره شده، 

آمده است: 
 دستگاه هاي اجرایي مي توانند در شرایط خاص و با تأیيد سازمان 
تا 10درصد پست هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و 
در سقف اعتبارات مصوب، افرادي را به صورت ساعتي یا كار معين 
براي حداكثر یك سال به كار گيرند. بنابراین افرادي كه به صورت 
ســاعتي قرارداد دارند نيــز مي توانند تقاضــاي تبدیل وضعيت 
 كنند. لهذا قيد عبــارت به طور تمام وقت در بخشــنامه، وجاهت 

قانوني ندارد.
1-  در ماده2 بخشنامه به كارگيري این افراد در دستگاه اجرایي به 
موجب حكم یا قرارداد مقام صالحيت دار ذكر شده است. این قيد 
نيز براي محدودكردن دایره تبدیل وضعيت استخدامي ایثارگران 
اســت. مگر امكان دارد افرادي بدون مجوز مقام صالحيت دار در 
دستگاهي شاغل شده باشند، قرارداد بسته باشند، حكم حقوقي 
آنان صادرشده باشــد و پرداخت نيز انجام شده باشد؟ اگر اینگونه 
باشد مدیران سازمان اداري و استخدامي كشور شخصا باید پاسخگو 
باشند كه چرا در دستگاه هاي اجرایي كه متولي نظارت بر استخدام 

آنان این سازمان است چنين اتفاقي افتاده است.
2- در بند2 ماده2 بخشنامه، پست بالتصدي در تشكيالت تفصيلي 
دستگاه با تغيير عناوین پست هاي سازماني یا انتقال و جابه جایي آن 
از شروط تبدیل وضعيت استخدامي براي دستگاه اجرایي پيش بيني 
شده است. ایجاد این محدودیت مغایر با مصوبه مجلس است. چنانچه 
ایثارگران داراي شــرایط تبدیل وضعيت اســتخدامي از مجموعه 
پست هاي بالتصدي در تشكيالت تفصيلي دستگاه بيشتر باشند آیا 
تبدیل وضعيت استخدامي آنان نباید انجام گيرد؟ مقنن در تصویب 
این قانون چنين محدودیتي را پيش بيني نكرده اســت. اعمال این 

محدودیت در بخشنامه مغایر با قانون بوده و وجاهت قانوني ندارد.
3- در بند3 ماده2، اعالم شــده حق بيمه این نيروها باید توسط 
دســتگاه اجرایي مربوط یا شــركت هاي طرف قرارداد با دستگاه 
اجرایي پرداخت شده باشــد. این یك الزام قانوني و جزو تعهدات 
دستگاه هاي اجرایي اســت، زماني كه نيرویي را به كار مي گيرند 
حق بيمه او را پرداخت كنند. اما این محدودیت نباید به ایثارگران 
تحميل شــود زیرا عدم اجراي تعهدات قانوني تخلف دســتگاه از 
اجراي قانون است و به ایثارگران به لحاظ قانوني ارتباطي ندارد و 
چنين محدودیتي در بند دال تبصره20 قانون بودجه پيش بيني 
نشده است. درصورتي كه تخلفي صورت گرفته باشد باید دستگاه 

مربوطه پاسخگو باشد.

52 درصد داوطلبان مجاز كنكور انتخاب رشته نكردند

دانشگاه رفتن از سكه افتاد
8 فرضيه درباره داوطلباني كه قيد انتخاب رشته را مي زنند

 درحالي كه تصور عمومي و غالب جامعه این 
است كه رقابت ســنگيني براي تصاحب گزارش

صندلي دانشــگاه ها در ایران وجود دارد و 
اغلب داوطلبان در صف ورود به آموزش عالي هســتند، 
سازمان سنجش آموزش كشــور اعالم كرد كه 52درصد 
داوطلبان كنكور سال1400 كه مجاز به انتخاب رشته شده 
بودند، از این كار صرف نظر كرده و عطاي ورود به دانشگاه را 
به لقایش بخشيده اند. البته این اتفاق ناگهاني رخ نداده و 
بررسي ها نشان مي دهد كه از سال1390 جریان انصراف 
داوطلبان مجاز براي انتخاب رشته شكل گرفته و به تدریج 
افزایش یافته اســت؛ به این معنا كه اگر در ســال1390، 
75درصد داوطلبان خواهان انتخاب رشته دانشگاهي بودند 
در سال1400 این رقم به 48درصد كاهش پيدا كرده است.

الزمه تحليل روند كاهشي اشــتياق به انتخاب  رشته در 
كنكور سراسري، دست گذاشــتن روي علت هاي نوپدید 
است وگرنه اشــاره به  علت هایي كه هميشه وجود داشته 
و به خاطر آنها بخشي از داوطلبان دست از انتخاب رشته 
كشيده اند، كمكي به تحليل علل كاهش رغبت به انتخاب 
 رشته توســط افراد مجاز نمي كند. به عنوان نمونه برخي 
معتقدند بخــش زیادي از داوطلباني كه انتخاب  رشــته 
نكرده اند، جزو افرادي هستند كه فقط با هدف پذیرش در 
رشته محل هاي برتر كنكور داده  اما چون رتبه الزم را كسب 
نكرده اند، از انتخاب رشــته پرهيز مي كنند تا سال آینده 
دوباره كنكور دهند. یا اینكه فاطمه زرین آميزي، سخنگوي 
سازمان سنجش آموزش كشور در پاسخ به اینكه چرا نيمي 
از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته كنكور سراسري1400 
انتخاب رشته نكرده اند، تنها به این نكته بسنده كرده كه 
»چون یكسري از داوطلبان تجربي به عنوان رقابتي ترین 

گروه آزمون نتوانسته اند نتيجه دلخواه را كسب كنند و تصور 
مي كنند كه امكان پذیرش در آن 4رشته پرطرفدار را ندارند، 
انتخاب رشته نمي كنند.« این در حالي است كه این علت ها 
حتي در اوایل دهه90 هم وجود داشته و انگيزه تازه اي براي 

انصراف از انتخاب رشته به حساب نمي آیند.

بي انگيزگي جامعه و كاهــش جذابيت تحصيالت 
دانشگاهي

براي بررسي فرضيه هاي محتمل كاهش اشتياق افراد مجاز 
به انتخاب رشته در كنكورهاي سراسري طي یك دهه اخير 
مطالعه جدي در وزارت علوم صورت نگرفته یا در دسترس 
نيست به همين دليل با استادان حوزه  مدیریت آموزشي در 
این باره گفت وگو كرده ایم تا بخشي از كاهش تمایل جوانان 
براي حضور در دانشگاه مشخص شود. كامران محمدخاني، 
استاد دانشگاه و دكتري مدیریت آموزش عالي در گفت وگو 
با همشــهري مي گوید: »در درجه اول اصلي ترین علت، 
بي انگيزگي در سطح جامعه است. یك كسالت علمي در 
جامعه ایران وجود دارد كه این موضوع مي تواند ناشي از 
شرایط فرهنگي، اجتماعي، شغلي و آینده مبهمي باشد 
كه جوانان با آن مواجه هســتند. كاهش منزلت استاد در 
سطح جامعه مهم ترین عامل براي بي انگيزگي بوده است.« 
محمدخاني كاهش جذابيت تحصيالت دانشگاهي را دومين 
فرضيه دانست و توضيح داد: »یكي دیگر از دالیل مي تواند 
این باشد كه رقابت بر ســر درصد بزرگي از صندلي هاي 
دانشگاه ها كه البته از كيفيت الزم هم برخوردار نيستند، 

وجود ندارد.«
پریوش جعفري، عضو هيأت علمي گروه مدیریت آموزشي 
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي با بيان دیگري 
به تبيين این فرضيه پرداخته و به همشهري مي گوید: »با 
بحث كاهش ارزش تحصيالت در كشور مواجه هستيم. 
بسياري از رشــته هایي كه در دانشــگاه ها ارائه مي شوند 

چون جنبه كاربردي ندارند و دانشــجویان بلد نيستند با 
آموخته هایشان كاري انجام دهند و از آن استفاده كنند، 
بنابراین ارزش تحصيالت در ذهن آنها كاهش پيدا مي كند 
كه البته برخي رشته هاي خاص و دانشگاه هاي خاص از این 
موضوع مستثني هستند.« او مي افزاید: »از طرفي آن قدر 
فراواني پذیرش باال رفته كه باعث شده جذابيت رشته ها 
كاهش پيدا كند. جایي كه عرضه زیاد مي شــود، شاید بر 
تقاضاي مفيد تأثير بگــذارد. هرچه ظرفيت ها كمتر بود، 
افراد با چالش و تالش و عطش بيشتري به سمت دانشگاه 
مي رفتند اما اآلن دیگر اینطور نيست. االن مي بينند كه هر 
كسي در جلسه كنكور شــركت مي كند مجاز به انتخاب 

رشته است و اصطالحا قبول مي شود.«

ناتواني در پرداخت شهريه به خاطر شرايط اقتصادي
عوامل اقتصادي از دیگر محورهایي اســت كه به اعتقاد 
كامران محمدخاني، مولف كتاب »حوزه رهبري آموزش 
عالي« مي تواند در ردیف فرضيه هاي محتمل براي كاهش 
اقبال داوطلبان مجازشده براي انتخاب رشته قرار گيرد. او در 
این باره توضيح داد: »بخش كوچكي از دانشجویان در قالب 
دانشجوي روزانه تحصيل مي كنند و بخش بزرگي از آنها 
شهریه پرداز هستند. شهریه دانشگاه ها سبد خانوار را تحت 
فشار قرار داده و درپي تورم سرسام آور و هزینه هاي باالي 
زندگي، شرایط اقتصادي سخت تر شده است. داوطلبان 
آموزش عالي هم یك بررسي اجمالي كرده  و فكر مي كنند 
كه اگر قرار است شــهریه بپردازند، انتخاب رشته فایده 
ندارد. این موضوع براي دانشجویاني كه در شهرهاي دیگر 
پذیرش مي شوند شرایط را سخت تر كرده است، چون باید 

هزینه هاي یك زندگي مستقل را بپردازند.«

يا مهاجرت يا كار
او معتقد است: »آن دســته از داوطلبان آموزش عالي كه 
به اصطالح دستشان به دهانشان مي رسد، ویزاي تحصيلي 
مي گيرند و براي تحصيالت دانشــگاهي از كشور خارج 
مي شوند. آمار دانشجویان كارشناسي كه در دو سال اخير 
مراجعه مي كنند و براي تحصيل در یك دانشگاه خارجي 
توصيه نامه مي خواهند بيشتر شده است. استدالل آنها این 
است كه حتي اگر به خاطر محدودیت هاي كرونایي امكان 
حضور در كشور دانشگاه مورد نظرشان فراهم نباشد هم 
آموزش را به صورت مجازي مي گيرند و موقعي كه شرایط 
فراهم شد به كشور مقصد خواهند رفت. از سوي دیگر برخي 
كه توان پرداخت شهریه از عهده خود و خانواده شان خارج 
است، دنبال شغل مي گردند. متأسفانه شاهد هستيم كه 
بين دانشجویان مان برخي پيك موتوري هستند و براي 

رستوران ها كار مي كنند«.

افزايش بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي 
كاهش جایــگاه تحصيل كرده هــا و نبود تناســب بين 
ظرفيت هاي شــغلي و توانایي هاي آكادميك و تخصصي 
افراد از دیگر فرضيه هایي است كه پریوش جعفري، استاد 
رشته مدیریت آموزشي، در ادامه تحليل كاهش اشتياق 
مطرح مي كند؛ »براساس آمارهاي رسمي، تعداد بيكاران 
داراي تحصيالت دانشــگاهي از بيكاراني كه تحصيالت 
دانشگاهي ندارند باالتر رفته اســت. بنابراین تصميم آن 
بخشي كه توان پرداخت شــهریه ندارند یا در خانواده اي 
زندگي مي كنند كه به لحاظ مالي نمي توانند خرج تحصيل 
او را بدهند، این مي شود كه به سمت كار و پيداكردن شغل 
بروند؛ هر چند كه استثناهایي همچنان وجود دارد كه با رنج 

مضاعف و به هر قيمتي سعي در قبولي در دانشگاه دارند.« 
آمارهایي كه مراجع رســمي دربــاره وضعيت بيكاري 
فارغ التحصيالن منتشر كرده اند هم تأیيدكننده استدالل 
این محقق حوزه مدیریت آموزشــي است. طبق گزارش 
مركز آمار ایران در سال99، نرخ بيكاري جوانان 9.6درصد 
اما نرخ بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي 38.9درصد 

بود.
جعفري اظهار مي كند: »برخــي از دانش آموزان به اجبار 
خانواده ها یا براي خالي نبودن عریضه در كنكور شــركت 
مي كنند اما وقتي هم كه مجاز به انتخاب رشته مي شوند 
چون اولویت و انتخاب اول شان پول است، ترجيح مي دهند 
وارد بازار كار شوند و ارزیابي شان این است كه اگر كسب وكار 
خود را داشــته باشند موفق تر هســتند. امروز شاهد این 
هستيم كه بخش قابل اعتنایي از دانشجویان دكتري پس از 
فارغ التحصيلي هيچ شغل و درآمدي ندارند. بنابراین كاهش 
جایگاه تحصيل كرده ها، به ویژه از نظر اقتصادي، عاملي مؤثر 
در تغيير نگرش نسبت به تحصيالت دانشگاهي در كشور 
است. همچنين بررسي ميداني و رصد دانش آموختگان 
دانشــگاهي حاكي از این اســت كه آنهایي كه موفقيت 
تحصيلي باالتري در دوران دانشگاهي داشته اند الزاما كساني 

نيستند كه اشتغال پذیري باالتري داشته باشند«. 
او ادامه می دهد: »پيمایشي درباره معيارها و عواملي كه بر 
رشته دانشگاهي انتخابي داوطلبان آموزش عالي اثرگذار 
است انجام داده ایم. این تحقيق نشــان مي دهد اولویت 
دانش آموزان در انتخاب رشته دانشگاهي، عوامل اقتصادي 
است؛ یعني آنها بيشــتر به دنبال رشته هایي هستند كه 
به واسطه تحصيل در آن رشته، درآمد بيشتري در آینده 

كسب كنند«.

نيما شايان
خبر نگار

   كاربردي نبودن رشته هاي دانشگاهي
باورنداشتن به بازدهي تحصيالت دانشگاهي در تضمين آينده شغلي از ديگر مقوله هايي است كه مورد اشاره كارشناسان 
است. پريوش جعفري مي گويد: »مطالعات انجام شده همبستگي ضعيفي را بين سطح تحصيالت و اشتغال پذيري و نيز 
عملكرد شغلي نشان مي دهد. بين انتظارات جامعه از دانشگاه و آنچه در دانشگاه مي گذرد، هم در حوزه صالحيت هاي 
حرفه اي و اشــتغال پذيركردن دانشــجويان و هم در حوزه صالحيت هاي عمومي شــكاف جدي وجود دارد«. اينكه 
نيازمندي هاي واقعي جامعه در گسترش رشته ها و پذيرش دانشــجو كمتر مورد توجه قرار مي گيرد همواره مورد نقد 
كارشناسان اقتصادي نيز بوده است. جعفري در اين باره معتقد اســت: »نيازمند يك بازآرايي فلسفي در آموزش هاي 
دانشگاهي و دگرديسي در برنامه ها و نزديك كردن آموزش ها با واقعيات دنياي اشتغال هستيم تا دانشگاه ضريب و شعاع 

تأثيرگذاري مورد انتظار را داشته باشد«.

  مجازيني كه انتخاب رشته كرده اند)درصد(
  انصراف دهندگان از انتخاب رشته)درصد(

جدول اقدام و انصراف از انتخاب رشته توسط افراد مجاز كنكور سراسری

ش
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ابهامات زياد است، ســوال هاي بي پاسخ و 
موضوعاتي كه درباره آمارهاي مرگ و ابتالي 
كرونا  و ميزان اثربخشي واكسن ها، به شايعه ها 
و اخبار نادرست، دامن زده است. حاال در اين 
وضعيت، با روي كار آمدن دولت ســيزدهم، 
مديريت نظام سالمت، به ويژه كرونا، به دست 
تيم جديدي سپرده شــده است؛ تيمي كه 
همزمان با پيك پنجم، وارد وزارت بهداشت 
شده و قرار اســت مرگ هاي باالي 500 نفر 
در روز را مديريت كند. بهــرام عين اللهي، 
وزير بهداشــت دولت جديــد، بر ضرورت 
واكسيناســيون گروه هاي هدف تاكيد مي 
كند. به گفته او، 25 درصــد از افراد درگروه 
هدف، تاكنون از تزريق واكســن خودداري 
كرده اند. همين عدد سبب شــد تا او اعالم 
كند در آينده مالك بــراي ارائه خدمات در 
بانك ها،هتل هــا دريافت بليــت هواپيما و 
اتوبوس، كارت واكســن خواهد بود. تا روز 
گذشته، بيش از 17 ميليون و 866 هزار نفر دوز 
اول و بيشتر از 7 ميليون و 248 هزار نفر دوز 
دوم واكسن را دريافت كرده اند اما باز هم مرگ 
571 نفر در يك شــبانه روز آمار بااليي است 
كه بر تسريع واكسيناسيون تاكيد مي كند. 
ركوردشــكني پي درپي مرگ هاي كرونايي، 
حاال انگشت اتهام به سمت نظام سالمت به 
ويژه وزارت بهداشت نشانه گرفته شده است، 
بسياري اعالم مي كنند اين وزارتخانه با حمايت 
بيش از حد از توليدات داخل، مانع از واردات 
واكسن شده، با واردات واكسن از سوي بخش 
خصوصي مخالفت كرده و واكسني به مردم 
تزريق كرده كه حاال نسبت به اثربخشي آن 
ترديدهايي ايجاد شده اســت. در كنار همه 
اينها اخيرا گزارشــي منتشر شده كه نشان 
مي دهد آمار فوتي هاي كرونا، بيش از عددهاي 
اعالم شده است. كيانوش جهانپور، سخنگوي 
سازمان غذا و دارو و مديرروابط عمومي وزارت 
بهداشت اســت. او در 18 ماه گذشته حضور 
فعالي در فضاي مجازي براي اطالع رساني و 
توضيح درباره خبرها و شايعه هاي كرونايي 
داشته است؛ فعاليتي  كه با واكنش هاي تند 
زيادي مواجه شــده. او حاال درگفت و گويي 
صريح با همشهري، به پرسش هايي كه اخيرا 

در ارتباط با كرونا مطرح شده پاسخ مي دهد.

 آنطور كه گفته مي شود و خودتان 
هم قبال به آن اشاره كرديد، در ايران استارت 
توليد 18نوع واكسن زده شده است. تعدادي 
مثل بركت و پاستوكووك به نتيجه رسيده 

و تعدادي هــم مراحــل كارآزمايي را طي 
مي كنند. چرا با وجود اين تعداد، ســرعت 
واكسيناسيون در ايران بسيار كند است و از 

ساير كشورها عقب مانده ايم؟
ما زماني مي توانيم اطالق واژه واكسن را داشته 
باشــيم كه مجوز توليد و مصرف داشته باشد. 
مجوز مصرف اضطراري تنها براي 2واكسن در 
ایران صادر شده؛ كووایران بركت و پاستوكووك. 
بركت تاكنون 7ميليــون و 500هزار دوز توليد 
كــرده و 3ميليون و 650هــزار دوز هم تحویل 
داده اســت. پاســتور هم 140هزار دوز تحویل 
ما داده و اميدواریم در شــهریور 500هزار دوز 
دیگر تحویل دهد و قرار اســت از اوایل پایيز و 
مهر ماهانــه 2ميليون دوز توليــد كند. در این 

ميان، 4واكســن داریم كه در مســير رسيدن 
به محصول نهایي اســت و مرحله كارآزمایي و 
مطالعات باليني انســاني را طي مي كند؛ مثل 
كووپارس، فخرا، نــورا و اســپایكوژن. بيش از 
11واكسن دیگر هم در مرحله مطالعات حيواني 
و آزمایشگاهي  است كه به آنها هم واكسن بالقوه 
گفته مي شود. هيچ تضميني وجود ندارد كه هر 
كدام از این واكسن ها به مرحله نهایي و دریافت 

مجوز مصرف و توليد برسد.
 از ميان تمام اين واكســن ها اما 
به طور مرتب نام بركت، شــنيده مي شود 
و گفته مي شــد كه وزارت بهداشت از اين 
واكســن بيش از ساير واكســن ها حمايت 

مي كند.

این موضوع به  هيچ وجه درست نيست. انستيتو 
پاســتور هم متعلق به وزارت بهداشــت است، 
مؤسسه رازي و سایر شــركت هایي كه در حال 
طی مراحل مطالعات انساني واكسن هاي كرونا 
هســتند هم به همين ميزان در حــال فعاليت 
براي توليد واكســن اند، ما هيــچ حمایت مالي 
از آنها نداشــته ایم. به واكســن بركت هم نباید 
نگاه سياسي داشت. ســتاد فرمان اجرایي امام 
و گروه بركت، بيشــترین كمك را براي تامين 
ماسك و ونتيالتور و كيت تشخيصي و... داشت. 
كسي به قطار ایستاده ســنگ نمي زند. بركت 
3هزار ميليــارد تومــان براي توليد واكســن 
ســرمایه گذاري كرد.  ما باید در4-3سال آینده 
به دليل بحران هایــي كه رقم خواهــد خورد، 

80درصد واكسن موردنياز كشورمان را خودمان 
توليد كنيم.

با اين حال، انتقاد زيادي مي شود 
كه عقب ماندگي ما در واكسيناسيون، به دليل 
تمركز بر توليد واكســن داخلي و غفلت از 
واردات واكسن اتفاق افتاد. اين موضوع مورد 
اشاره رئيس كميســيون بهداشت مجلس 

هم بود.
من ســخنگوي كميســيون بهداشت مجلس 
نيســتم، اما هر روز صبــح اخبار و شــایعاتي 
مي شنوم كه تمامي ندارد؛ یك روز صبح شایعه 
تزریق واكسن فایزر در بوشهر و روز دیگر ادعاي 
یك روزنامه رسمي از آمار مرگ هاي 700هزار 
نفري كرونا و... . همين امــروز ما بيش از 7هزار 
بيمار بدحال بستري در آی ســی یو داریم و در 
آمریكا با وجود واكسيناســيون 60درصدي با 
فایزر و مدرنا 25هزار بيمار بدحال در بيمارستان 
هســتند. ما در پيك هســتيم، اما آنها در پيك 
نيســتند. ما نه علم و فناوري آمریكا را داریم و 
نه توسعه انســاني و زیرساخت هاي بهداشتي و 
درماني كشورهاي پيشرفته را. البته به هيچ وجه 
وضعيت بد كنوني كشورمان را رد نمي كنم و درد 
تمام كساني كه عزیزانشان را از دست مي دهند، 
درك مي كنم. اگر كسي شــواهدي دارد كه ما 
مثال در دریافت 62ميليون دوز واكسن از روسيه 
مخالفتي داشته ایم به مردم ارائه دهد. هر جایي 
كه دوســتان مي دانند وزارت بهداشت جلوي 
واردات را به دليل توليد واكســن بركت گرفته 
به صورت شــفاف اعالم كنند. ما چشــم مان به 
واكسن هایي كه خریدیم و پولش را دادیم، سفيد 
شد، اما نيامد. جلوي ورود هيچ واكسني گرفته 
نشــده اســت. براي 500هزار دوز بهارات پول 
دادیم، اما 125هزار دوز آمد و دادستان حيدرآباد 
جلوي ارســال باقي واكسن ها را به دليل شرایط 
بحراني آن منطقه گرفت. از ابتداي سال1400 
تا همين امروز هم واكسن هاي هندي آزاد نشده 
است؛ اتفاقي كه براي سرم ها هم افتاد و خرید ما 
در این كشور گير كرد. به دليل تامين ماده اوليه 
از هندوستان كوچك ترین التهاب در آن منطقه 
مي تواند ما را با مشكل مواجه كند و آثار كمبود 

سرم را در همين پيك پنجم دیدیم.
 در ماه هاي گذشــته اختالفات 
شديدي بين شــما و بخشي از فعاالن بخش 
خصوصي بر سر واردات واكسن شكل گرفته 
بود؛ چرا اين اتفــاق افتاد؟ بخش خصوصي 
معتقد است وزارت بهداشت سد راه واردات 

شد، نظر شما چيست؟
ابتدا تأكيد كنم كه شركت هاي معتبر دارویي 

از مدت ها پيش مجوز گرفتند و در تالش براي 
واردات واكسن بودند، اما در یك بازه زماني هر 
كسي ادعاي خرید واكســن داشت؛ بر همين 
اساس هم به آنها مجوز داده شد. اما مي دانستيم 
كه واكســن كرونا تكرار همان واردات واكسن  
آنفلوآنزاســت كه با بدقولي هــاي زیادي براي 
دسترســي به آنها مواجه شــدیم. 16ميليون 
واكســن آنفلوآنزا وعده دادند، امــا در نهایت 
2ميليون به دســت ما رســيد كه همان را هم 
یك شــركت دارویي تامين كرده بود. یكي از 
دوســتان مدعي اســت كه مي توانست قبل از 
عيد 15ميليون دوز واكسن اسپوتنيك وي وارد 
و به صورت رایگان توزیع كنــد. من در فضاي 
مجازي چنين ادعاهایــي را خالي بندي عنوان 
مي كنم و همه ناراحت مي شــوند. 47شركت 
خصوصــي 50معرفي نامه بــراي واردات از ما 
گرفتند، اما نتيجه تمام این مجوزها 314هزار 
واكســن آســترازنيكا بود كه تاریــخ انقضاي 
یك ماهه داشــت. برخي دوســتان هستند كه 
ادعاي خــالف واقع دارند و ما هــم نمي توانيم 
در برابر ادعاهــاي آنها ســاكت بمانيم. برخي 
از شــركت هاي دریافت كننده مجوز واكســن 
آســترازنيكا را به ما 9دالر قيمــت داده بودند، 
اما در فضاي مجازي قيمت همان واكســن را 
3تا 4دالر عنــوان مي كردند و به ما مي تاختند. 
ســال گذشــته در كميته ملي واكســن، نياز 
كشــور حداقل 120ميليون دوز اعالم شد و در 
خوش بينانه ترین حالت، اعالم شد كه تا پایان 
سال، 60درصد جامعه هدف، واكسينه مي شوند. 
از همان ابتدا تمركز بر واكسيناسيون با واكسن 
خارجي بود. ما مي دانستيم كه حداقل در تكميل 
چرخه واكسيناسيون دوز اول، نمي توانيم روي 
واكسن هاي داخلي تمركز كنيم. این را هم باید 
عنوان كنم كه صدور مجوز براي بخش خصوصي 
با هدف ایجاد ظرفيتي فراتــر از وزارتخانه هاي 
خارجي ما در كشورهاي دیگر بود، نه اینكه قرار 
باشد واكســن هایي كه خود دولت مي توانست 
با قيمــت پایين تــر خریداري كند، از ســوي 
بخش هاي خصوصي با قيمت باالتري خریداري 

و وارد شود.
 بخش خصوصي اخيرا اعالم كرده 
مي تواند 20ميليون دوز واكسن فايزر وارد 
ايران كند. به نظر شما چقدر احتمال تحقق 

آن وجود دارد؟
شــاید تاكنون در این باره صحبتي نشده باشد، 
اما بيش از 3 ماه است كه مذاكرات براي خرید 
واكسن فایزر )خط توليد آلمان و بلژیك( و مدرنا 
)خط توليد هلند( از سوي دولت ایران و بخش 

خصوصي آغاز شــده و قرار است این واكسن ها 
با اولویت تزریق به زنــان باردار و برخي گروه ها 
كه تزریق واكسن mRNA براي آنها مناسب  تر 
عنوان مي شــود، خریداري شود. مذاكرات مان 
از طریــق كوواكس تاكنون محقق نشــده، اما 
مسيرهاي دیگر را امتحان مي كنيم. مشكل این 
است كه براي خرید از خط توليد اروپا، تا زماني 
كه در آن كشورها، واكسيناسيون با درصد باالیي 
انجام نشود، واكسن صادر نمي شود؛ با این حال، 
هنوز اميد به واردات این واكسن ها داریم. برخي 
دوستان مدعي خرید 20ميليون واكسن فایزر 
از سبد كوواكس  هستند، درحالي كه سهم ما از 
این ســبد، 16ميليون و 800هزار دوز است كه 
2ميليون و 200هزار دوز واكســن آسترازنيكا 
تاكنون به ما تحویل داده شــده و 14ميليون و 
600هزار دوز باقي مانده است؛ بنابراین نمي توان 

از این سبد، فایزر و مدرنا تحویل گرفت.
 با تمام اينها اما ايران همچنان از 
واكسيناسيون جهاني عقب است و انتقاداتي 
هم از شــركت نكردن ما در كارآزمايي هاي 

باليني واكسن ها مطرح مي شود. 
براي صدور مجوز مصرف واكسن  در كشور 3روش 
داریم و براساس آن واكســن به سبد تزریق وارد 
مي شــود. اول؛ ارائه اطالعات به صورت مستقيم 
به خودمان، دوم؛ ارائه اطالعات به سازمان بهداشت 
جهاني و عرضه آن به ما و ســوم؛ برخورداري از 
مجــوز ســازمان بهداشــت جهانــي. البته ما 
سختگيري هاي خودمان را هم درباره واكسن ها 
داریم؛ به عنوان مثال واكســن سينواك چين را 
با وجود داشــتن مجوز جهاني در ایران استفاده 
نكردیم. تنها واكسن چيني مورد استفاده در ایران 
سينوفارم پكن است كه مجوز سازمان بهداشت 
جهاني را دارد. درباره واكسن پاستور هم همين 
اتفاق افتــاد و ما مجوز مصرف اضطــراري آن را 
زودتر از كوبا در كشور خودمان صادر كردیم؛ چون 
اطالعات فاز یك و دو را از توليدكننده گرفته بودیم 
و فاز سوم را هم كه خودمان انجام دادیم. با انتقال 
تكنولوژي واكسن در كشــورمان و تأیيد آن، ما 
دیگر منتظر تأیيدیه نمي مانيم؛ همانطور كه درباره 
واكسن فایزر كشور انگليس زودتر از خود آمریكا 
مجوز مصرف را صادر كرد. اما سؤال اینجاست كه 
چرا وزارت بهداشــت متهم به ریسك نكردن در 
كارآزمایي هاي باليني واكسن هاست؟ ستاد ملي 
كرونا مي توانست در این باره تصميم گيري  كند، 

اما چرا آن ســوي ماجرا را 
نــگاه نمي كنيم كه برخي 

واكســن ها با وجود ســرمایه گذاري هاي كالن 
شكست خوردند.

آمــار مبتالیــان  دیروز

36279
واكسن های تزریق شده)دوز(

25115401
آمــار جان باختگان دیروز

571
كل آمــار جان باختگان

105287

بيــش از 3 مــاه اســت كــه مذاكــرات بــراي خرید واكســن 
فایــزر از آلمــان و بلژیــك و مدرنــا از هلند آغاز شــده اســت

گفت و گوي صریح همشهري با ســخنگوي سازمان غذا و دارو درباره ابهامات اثربخشــي »سينوفارم«، ماجراي7 
برابري فوتي هاي كرونا و محقق نشدن وعده ها ي توليد واكسن داخلي و حضور پرحاشيه او در شبكه هاي اجتماعي

نبايد به مردم اميد واهي داد
مريم سرخوش
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به رنگ تاريخ، به طعم حماسه 
سينماي حماسي، تاريخي هاليوود از دهه50 اوج گرفت. ساخت فيلم هاي 
پرهزينه با پروداكشن عظيم، سياهي لشکرهاي فراوان و فيلمبرداري رنگي و 
پرده عريض، چند سال بعد از پايان جنگ جهاني دوم، رايج شد؛ فيلم هايي 
كه بسياري شــان از عهد عتيق به عنــوان منبعي مهم بهــره مي گرفتند و 
شايد الزم باشد به اين نکته هم اشــاره كنيم كه بسياري از تهيه كنندگان و 
مديران استوديوها يهودي بودند و پشت توليد اين فيلم هاي عظيم تاريخي، 
انگيزه هاي مذهبي هم وجود داشت  . در شروع دهه50 ميالدي، »سامسون و 
دليله« توسط پارامونت ساخته شد و يك سال بعد فاكس قرن بيستم »داوود 
و بتســابه« را روانه اكران كرد . مترو گلدوين ماير هم در همين زمان »كجا 
مي روي؟« را عرضه كرد و استقبال سينماروها از اين فيلم هاي فاخر تاريخي، 
مذهبي شکوه و عظمتي كه هاليوود هميشه به دنبالش بوده را به همراه آورد . 

حماسه سراي نظام استوديويي
پيتر وولن، منتقد و نظريه پرداز سرشناس آمريکايي در كتاب »نشانه ها و معنا 
در سينما« طبقه بندي اي از كارگردانان آمريکا ارائه داد كه در آن مهم ترين 
فيلمسازان هاليوود در سه طبقه قرار گرفته بودند.  در طبقه بندي وولن، آنتوني 
 مان در كنار كارگردان هايي چون فرانك كاپرا، جرج كيوكر، ژول داسن، اليا 
كازان و استنلي كوبريك و بيلي وايالر در طبقه سوم قرار گرفته بود. با فاصله 
معنادار از فيلمسازان پانتئون نشين )فورد، چاپلين، فولر، هاكس، هيچکاك 
ولزو...( كه صدرنشين بودند و فيلمســازان طبقه دوم )با دبوتيچه، منيه لي، 
پن، نيکالس ري، والش و ...(. طبقه بندي اي كه وولن در 1976 انجام داده بود 
اگر امروز صورت بگيرد آنتوني  مان احتماال در جايگاه واالتري قرار مي گيرد. 
در جايگاه يکي از بهترين وسترن سازهاي تاريخ ســينما و سازنده بهترين 

فيلم هاي حماسي – تاريخي هنر هفتم. 

قصه گوی چیره دست 
آنتوني مان قصه گوي چيره  دســت و قهاري اســت كه در روايت تأكيدش 
روي طرح قصه اســت؛ مضامين محدود تريلرها و وسترن هاي نخستينش 
همه گواه اين ادعا هســتند. ســبك بصري نوآرگونه فيلم هاي او به لحاظ 
بصري خيره كننده هستند و چشم اندازهاي غرب به ويژه در وسترن هاي او 
كاركردي دراماتيك دارند. ميخکوب شدن خدمتکاراني كه در »سرگذشت 
گلن ميلر« )1954( به موسيقي گروه ميلر در مراسم گوش مي دهند، هجوم 
وحشيانه كاروان مهاجران غرب به سوي اوكالهما براي بناي يك شهر جديد 
در »ســيمارون« )1961( و مقدمه عالي و نيمه ابتدايي »سقوط امپراتوري 
رم« )1964( صحنه هاي ماندگار و جاودان فيلم هاي فراموش شده اي هستند 
كه در ذهن تاريخ سينما ثبت شده اند... برخي از آثار او فيلم هاي يکپارچه اي 

به نظر مي رسند كه پيام واحدشان رضايت بخش است. 
16 1514

مردی از غرب
كارنامه آنتونی مان

   آنتوني مان گرچه بر حســب اتفــاق در ژانرهاي 
متنوعي فيلــم ســاخته )موزيکال، جنگــي، درام، 
جاسوسي( اما كارنامه اش را مي توان به 3بخش كاماًل 
مجزا تقســيم كرد؛ ســال هاي اوليه كه دوران فيلم 
نوآرهاي درجه2 كم هزينه بود، ســال هاي مياني كه 
دوران وســترن هاي مشــهورش و همکاري مکرر او 
با جيمز استوارت بود و دســت آخر دلمشغولي هاي 
حماسي اش )با همکاري ســاموئل  برانستن به عنوان 
تهيه كننده(. او در همه اين دوره ها فيلم هاي ممتازي 
دارد )به  ويژه »ال سيد« كه عده زيادي مصرانه از آن 
به عنوان بهترين فيلم حماسي تاريخي وايد اسکرين 
دهه هاي 1950 و 60 ياد مي كنند و نيمه اول »سقوط 
امپراتوري روم« كه با آن هم ارز است(، اما بخش اصلي 
كار او مربوط به دوران مياني كارنامه اش مي شــود كه 
مهم ترين دستاوردهايش را در طول آن به دست آورد و 

اعتبارش را تا حد زيادي مديون آن است.
نخستين وســترن اســتوارتي اش، »وينچستر 73« 
اغلب عناصر مهمي را كه مان بعدها در آثار بعدي اش 
گسترش داد در خود داشت. چشم اندازها در اين فيلم 
كاربرد ويژه اي يافته بودند؛ كاربــردي نه در خدمت 
زيبايي ظاهري يا تأثيرهاي بصري صرف كه كليشه اين 
ژانر است و نه براي بزرگ نمايي شخصيت هاي انساني از 
طريق نمايش شکوه تركيب بندي هاي موزون انسان در 
طبيعت، همان طور كه در وسترن هاي كالسيك فورد 
مي بينيم. در آثار مان، كاركرد مناظر اساسا دراماتيك 
است و طبيعت را نامساعد، خشن و بي جلوه مي يابيم. 
اگر كوهي هست براي آن اســت كه بايد با مشقت و 
ســختي از آن باال رفت. آن صخره هاي بي آب و علف، 
فضاي مناسبي براي درگيري و تيراندازي ايجاد مي كند 
كه در عين كاركرد سپرگونه اش، خطر پيوسته كمانه 
كردن تيرها را هم ايجاد مي كند. ساختار روايي غالب 
فيلم، سفر است و وجه مشخصه هر مرحله، گذر نمادين 
از هر چشم انداز؛ از دره اي سرسبز به صخره اي عريان يا 
قله اي پوشيده از برف، با روندي كه به تدريج از ظواهر 
تمدن و رفتارهــاي متمدنانه دور و دورتر مي شــود. 
پيش از »مردي از غرب«، نظام مندترين جلوه چنين 
رويکردي را در »خم رودخانه« مي شد ديد. وينچستر 
73 نيز به قهرمان مان )شايد »پروتاگونيست« كلمه 
بهتري باشد( رســميت مي بخشــد؛ آدمي عصبي و 
سرشار از عقده كه معموال به انگيزه ميلي انتقام جويانه 
به پا خاســته؛ ميلي كه او را به لحاظ حسي و اخالقي 
به چنان مرحله اي از وحشــي گري رسانده كه دست 
كمي از يــك جنايتکار نــدارد؛ در حقيقت قهرمان و 
جنايتکار همچون آينه اي يکديگر را بازتاب مي دهند. 
در وينچســتر 73 اين دو عمال برادرنــد )يکي پدر را 
كشته و ديگري درصدد انتقام است(. در خم رودخانه 
هر دو قباًل هفت تيركش بوده اند و اســتوارت، نشانه 
به جاي مانده از حلقه  دار را روي گردنش دارد؛ همان 
حلقه داري كه در ابتداي فيلم او آرتور كندي را از آن 
نجات مي دهد. وســترن هاي مان هرگز خشونت را با 
شکوه جلوه نمي دهند. بلکه همواره آن را )هم به لحاظ 
حسي و هم جسماني( زشت و اضطراب آور و دردناك 
مي نمايانند و زماني كه قهرمانان مرتکب خشــونت 
مي شوند عمل شان به اندازه جنايتکاران واقعي است. 

برتريــن دســتاورد آنتونــي مــان و اوج فيلم هاي 
اســتوارتي اش،» مردي از غرب« اســت، به رغم اين 
واقعيت كه نقش استوارت را گري كوپر بازي مي كند. 
اين يکي از بهترين فيلم هاي آمريکايي و يکي از بهترين 
فيلم ها درباره آمريکاست كه همه عناصر مورد اشاره در 
اين نوشته را تا كامل ترين حدشان در خود دارد و در 
عين حال به باشکوه ترين شکل ممکن، درك كاملي 
از اهميت ايــن عناصر را به نمايــش مي گذارد. كوپر 
نقش لينك جونز )به مفهــوم حلقه اتصال ميان غرب 
قديم و جديد( را بازي مي كند؛ يك ياغي اصالح شده 
مستأصل در غرب وحشي كه مسئوليت يافتن معلمي 
براي نخستين مدرسه شهر گود هوپ به او واگذار شده 
اســت. لينك دوباره جذب باند قديمي اش »برادر« و 
پدرخوانده مخوفش داك تابين )لي جي كاب( مي شود 
و بيشتر و بيشــتر به دل خشــونتي افراطي كشيده 
مي شود، تا جايي كه سرانجام براي رها كردن خود از 
ريشه هايش، تهي شده و بي اعتبار، همه همتايانش را 

از بين مي برد.

   از مهم ترين فيلم هاي حماســي تاريخي هاليوود كه در زمان مناسب 
)ابتداي دهه 60ميالدي( و بهترين عوامل پشت و جلوي دوربين ساخته 
شد و بعد از گذشــت 6 دهه همچنان مي توان با صفت خيره كننده از آن 

ياد كرد. 
»ال سيد« از جاودانه هاي سينماي كالســيك و محصول تسلط و اشراف 
آنتوني مان شهره به بهره برداري دراماتيك از فضا و مکان و توانايي اش در 
خلق قهرمان اســت. كارگرداني كه از فيلم نوآر و وسترن به فيلم تاريخي، 
حماسي رسيد. يك كالسيك به تمام معنا كه تقابل خير و شر و قهرمان و 
ضد قهرمان را با مهارت برآمده از سال ها وسترن سازي ، با نبوغ و خالقيتي 
همراه مي كند كه منتقدان به واسطه عادت قديمي شان در جدي نگرفتن 
فيلم هاي عظيم و فاخر، عالقه چنداني به كشفش نشان ندادند. ال سيد همان 
قدر هنرمندانه است كه وسترن هاي روانشناسانه مان با بازي جيمز استوارت 
و همان قدر خالقانه كه در نوآر هاي كم هزينــه و جمع جور كارگردان در 
دهه 40 ميالدي. فيلمنامه پر و پيمان فيليپ يوردان و فردريك م. فرانك 
فرصتي مغتنم براي آنتوني مان فراهم كرد تا بار ديگر هنرش در قصه گويي 
با دوربين را نمايان كند. درحالي كه »سقوط امپراتوري روم« فيلم تاريخي 
بعدي آنتوني مــان با زيبايي غم انگيــزش، اندوه و شکســت را دراماتيزه 
مي كند، ال سيد بيش از هر چيز فيلمي است در ستايش قهرمان؛ قهرماني 
كه از جهاني اسطوره اي مي آيد و عدالتخواه بودنش مي تواند از او قهرماني 
سوسياليستي هم بسازد و اصولگرايي اش وجوه اسطوره اي اش را موكد كند؛ 
قهرماني تمام عيار كه چارلتون هستون در بهترين حضور سينمايي اش به 

آن جان مي بخشد.
  يك سال قبل از ال سيد، آنتوني مان قرار بود كارگردان »اسپارتاكوس« 
باشد كه با تصميم ستاره/ تهيه كننده فيلم، كرك داگالس در همان اوايل 

فيلمبرداري، اخراج شد و جاي خود را به استنلي كوبريك جوان داد. ال سيد 
احتماال با انرژي و انگيزه اي مضاعف ســاخته شد تا آنتوني مان نشان دهد 
براي اسپارتاكوس هم كارگردان مناسبي بوده و بي دليل اخراج شده است. 
فيلم از اين نظر يك جور اعاده حيثيت حرفه اي از كارگردان نامدارش هم 
هست كه يك سال قبلش فرصت ســاختن اسپارتاكوس را از دست داده و 
عرصه را به كوبريك جوان واگذار كرده بود. ال ســيد با انرژي آزاد نشــده 

اسپارتاكوس ساخته شد.
  ال سيد كه در اينجا و در اين سال ها، بيشتر با تفسير هاي ايديولوژيك 
مواجه شده و ارزش هاي ســينمايي و قهرمان اســطوره اي تحت الشعاع 
برداشت هاي ناصواب قرار گرفته، سال ها فيلم محبوب ايرانيان بوده است. 
با دوبله اي درخشان و در راسش صداي رسا و مردانه منوچهر اسماعيلي به 
جاي چارلتون هستون كه براي ما سازنده بخشي از كاراكتر قهرمان است؛ 
قهرماني كه مهر و خشم را توامان دارد؛ قهرماني كه براي دفاع از شرافتش 
مجبور به دوئل با پدر محبوبه اش مي شــود و او را به قتل مي رساند. چهره 
غمگين و ســياه پوش سوفيا لورن و عشــقي كه در نهايت به نفرت تبديل 
نمي شود و با بازگشت به سمت قهرمان، دوباره احيا مي شود رمانس فيلم 
ال سيد را شکل مي دهد . فيلم در زماني طوالني )نزديك به 3 ساعت( فرصت 
كافي براي پرداختن به كاراكترها و پروراندن داســتان پر جزئيات و خلق 
ســکانس هاي عظيمي را دارد كه فقط با مهارت حرفه اي ساخته نشده اند 
و خالقانه نيز هستند. اين هنر آنتوني مان است كه از هر نبرد و رؤيايي، به 
درام مي رسد و حادثه پردازي را در خدمت شخصيت پردازي به كار مي گيرد.

  نعش بي جان ال سيد به روي اسبش و حركت به ميدان جنگ و نداي 
فراموش نشدني »ال سيد زنده است!« كاركرد اسطوره اي قهرمان آنتوني مان 
را تکميل مي كند. اين شورانگيز ترين پايان بندي همه فيلم هاي حماسي 
تاريخي سينماي كالسيك است. فرياد رساي ال سيد زنده است، در يادها 
مي ماند همانطور كه فيلم آنتوني مان بعد از گذشــت 60 ســال همچنان 

تماشايي »بزرگ« و باشکوه مانده است.
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روزنامه نگار

رابین وود
نويسنده و منتقد سينما

نگاه

 سینمای
آنتونیمان

این شماره

ال سید؛ فیلم حماسي آنتوني مان  60 ساله شد 

در ستایش قهرمان

شناسنامه
 كارگردان: آنتوني مان

 نویسنده فیلمنامه: فیلیپ یورتان و فردریك م . فرانك
 موسیقي:  میكلوش روزا

 مدیر فیلمبرداري:  رابرت كراسر
 بازیگران: چارلتون هستون، ســوفیا لورن، خوزه فرر، راف والونه، داگالس ویلمر، هربرت لوم، گري ریموند، ژنه ویو پاژ، باربارا 

اورست،فرانكو فانتازیا واندرو كروكشنك
 محصول آمریكا و ایتالیا

 ا كران: 1961
 مدت زمان:  184 دقیقه

 اسپانیا، قرن یازدهم. »رودریگو دیاس« )هستون(، وطن پرست اسپانیایي، كه سوداي متحد كردن نیروهاي پراكنده كشورش 
را براي مقابله با حمالت قبایل آفریقایي »مور« در سر مي پروراند، در آستانه ازدواج با دختر شوالیه قهرمان امپراتوري )لورن( نیز 
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محبوبه اش مي شود و او را مي كشد و ...
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يك فيلم بيش از هر 
چيز به لحاظ عيني و 
بصري اهميت دارد. به 
همين خاطر اگر قرار 
است كه شما قصه اي 
را روايت كنيد، بهتر 
است به جاي استفاده 
از مفاهيم پيچيده 
ذهني و افكار بلند 
و روشنفكرانه كه 
نيازمند گسيل واژگان 
به دل قصه است، قصه 
و پيامي را انتخاب 
كنيد كه در عين 
سادگي كالم، ظرفيت 
مانور روي جنبه هاي 
بصري و تأثيرگذاري 
چشمي و احساسي بر 
مخاطب را داشته باشد

جمشيد ارجمند
روزنامه نگار

قصه گوی چیره دست 
گفت وگو با آنتونی مان درباره خصایص و ویژگی های فیلم هایش

   آنتوني مان قصه گوي چيره  دست 
و قهاري است كه در روايت تأكيدش 
روي طرح قصه است؛ مضامين محدود 
تريلرها و وسترن هاي نخستينش همه گواه اين ادعا هستند. سبك بصري نوآرگونه 
فيلم هاي او به لحاظ بصري خيره كننده هســتند و چشــم اندازهاي غرب به ويژه در 
وســترن هاي او كاركردي دراماتيــك دارند. ميخكوب شــدن خدمتكاراني كه در 
»سرگذشت گلن ميلر« )1954( به موســيقي گروه ميلر در مراسم گوش مي دهند، 

هجوم وحشيانه كاروان مهاجران غرب به ســوي اوكالهما براي بناي يك شهر جديد 
در »سيمارون« )1961( و مقدمه عالي و نيمه ابتدايي »سقوط امپراتوري رم« )1964( 
صحنه هاي ماندگار و جاودان فيلم هاي فراموش شده اي هستند كه در ذهن تاريخ سينما 
ثبت شده اند... برخي از آثار او فيلم هاي يكپارچه اي به نظر مي رسند كه پيام واحدشان 
رضايت بخش است. پس چرا بسياري از آنها از ياد رفته اند؟ شكوه اين لحظات ماندگار 
چه مي شود؟ اين براي تحسين كنندگان آنتوني مان خوشايند نيست و البته كه فرصت 

مصاحبه با او در زمان اقامتش در انگليس نبايد از دست مي رفت...

 سینمای
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این شماره

 در جايي گفته بوديد كه مهم ترين المان هر فيلم، قصه آن 
است. هنوز هم به اين حرف تان باور داريد؟

 بله هنوز هم معتقدم كه قصــه مهم ترین و اصلي ترین ركن 
تهیه یك فیلم است.

 و سؤالم اينجاست كه در قصه مشخصا به دنبال 
چه هستيد؟

شــاید مهم ترین و ضروري ترین بخش ماجرا، این است كه 
قصه باید قصه آدم هایي باشــد كه تصمیم بــه انجام كاري 
مي گیرند و آن را هم انجام مي دهند. مــردم به دنبال قصه 
ناكامي و شكست نیستند. مردم دوست ندارند با قصه هاي 
غمگیني همراه شوند كه حالشان را بدتر كند، چرا كه معموال 
با مشكالت زندگي حالشان بد اســت. آنها به دنبال پیروزي 
هستند، یك دســتاورد، یك كار بزرگ... به نظر من هملت 
بیزارترین و سودازده ترین قهرمان تاریخ تا به امروز است. او در 
پي رام كردن طبع وحشي انسان بود اما در عملي ساختن این 
هدف، دچار تردید و وسوسه شد. او هم اگر عمویش را نكشته 
بود، قصه در پایان موفق نمي شد. اگر مسیح مبعوث نشده بود، 
قصه او هم وجود نداشت. نمایشنامه بي رقیبي مثل »مكبث« 
هم تا به حال این قدر محبوب و مشهور نمي شد. همین كشش 

قصه است كه مردم را درگیر شخصیت ها مي كند.
هر باري كه از این الگو و مشــي قصه گویي درست منحرف 
شدم، كارم با استقبال مواجه نشد. من هم فیلم هایي بدون 
توجه به این اصل ساخته ام مثل »مزرعه فیوریز« )1950( 
كه كاراكترهاي شگفت انگیز و اعالن و اشارات جذابي داشت 
اما شكســت خورد. مي دانید چرا؟ چون شــخصیت هایش 
بي مالحظه، بي فرمان و بي احســاس بودند؛ انگار كه عمق 
و ریشه و اصالت نداشــتند و با تنفرشان به هم و به تماشاگر 

حس خوبي نمي دادند.

 ويژگي هاي ديگري هم هســت كه شــما 
به دنبالشان باشيد؟

 البته. یك فیلــم بیش از هر چیز به لحــاظ عیني و بصري 
اهمیت دارد. به همین خاطر اگر قرار است كه شما قصه اي را 
روایت كنید، بهتر است به جاي استفاده از مفاهیم پیچیده 
ذهني و افكار بلند و روشنفكرانه كه نیازمند گسیل واژگان 
به دل قصه اســت، قصــه و پیامي را انتخــاب كنید كه در 
عین ســادگي كالم، ظرفیت مانور روي جنبه هاي بصري و 

تأثیرگذاري چشمي و احساسي بر مخاطب را داشته باشد.

 شــما خودتان چقدر درگيــر نگارش قصه 
مي شويد؟

 بســتگي به فیلم دارد. براي مثــال در »قهرمانان تله مارك« 
 »Skis against the atom”1965( براي شروع ما دوكتاب(
 »But For These Men« 1954( اثــر نــات هوكلیــد و(
)1962( اثر جــان دي. درومند و یك فیلــم جنگي از كلنل 
ویلسون داشــتیم. اما ســعي كردیم خارج از حیطه این سه 
منبع الهام بخــش، چارچوب قصه جدیدي را شــكل دهیم و 

شخصیت هاي خودمان را بپرورانیم.
 بعد از آماده شــدن طرح اصلــي كار به نــروژ رفتیم. چون 
همه  چیز، همه امكانات بصري، فضا و لوكیشن هایي كه قصه 
مي بایست در بستر آنها اتفاق مي افتاد، آنجا وجود داشت. من 
گفتم به ریوكان مي روم، همه جا را مي بینم و لوكیشن ها را 
انتخاب مي كنم. ریوكان شــهر زیبایي بود و چشم اندازهاي 
چشم نوازي داشــت... ما با همكاري هم جزئیات را بررسي 
كردیــم و در نهایت این چشــم اندازها و مناظر بودند كه به 

ما ایده هاي جدیدي دادند كه پیش تر در سناریو نداشتیم. 
به نظر مــن فیلم ها پازلي از تصاویر هســتند كه هنرمندانه 
كنار هم چیده مي شــوند. من به این حرف ها اعتقاد ندارم 
كه اهمیت طراحي صحنه در سینما كمتر است و بیشتر در 
حیطه تئاتر كاركرد دارد و شــما در فیلم هاي من به وضوح 

آن را مي بینید...
در »ال ســید« )1961( من به اسپانیا رفتم. همیشه عاشق 
اســپانیا بودم و فكر مي كردم دوســت دارم فیلمي درباره 
آن بســازم. پیش از هر چیز مدت ها مطالعــه كردم، تاریخ 
را خواندم. به نظــرم بهترین و عالي تریــن پایاني بود كه تا 
آن زمان خوانده بودم. »ســقوط امپراتوري روم« )1964( 
كمي دشــوارتر و ســخت تر بود. این كار یك تم و مضمون 
شكست دهنده داشــت. به خوبي با چالش هاي چنین كار 
بزرگ و تاریخي آشنا بودم و مي دانستم مردم میانه خوبي با 
قصه شكست و افول و سقوط ندارند. به همین خاطر سعي 
كردیم با افزودن واژگان و عبارات پیروزمندانه به آن نوعي 
حس و مضمون پیروزي بدهیم، واقعیــت اما صحنه هاي 
شكستي بود كه تماشاگر ناگزیر با آنها روبه رو مي شد. فكر 
مي كنم هر چه تالش كنیــم در نهایت این تصویر حقیقت 

است كه از زمین رقابت، برنده بیرون مي آید.

 يعني شما قصه هاي ساده را مي پسنديد؟
 بله، به نظر من هر چه ساده تر و ابتدایي تر باشد، بهتر است.
 تا به حال فيلم پيچيده اي را هم ساخته ايد؟

 من با این دست كارها میانه خوبي ندارم. ممكن است روزي 
خودم را در یك فیلم پیچیده ببینم اما تا مي توانم با چنین 

كارهایي مي جنگم.

 پس بعد از اينكه شــما لوكيشن ها را ديده و 
انتخاب كرديد، متن ها نوشته مي شود؟ 

 این پروسه به فیلم و نوع كار بستگي دارد. در ال سید من 
دورتا دور اسپانیا را با اتومبیل رانندگي كردم و همه جا را از 
نزدیك دیدم. بعد از اینكه مكان ها و لوكیشن هاي موردنظر 
را پیدا كردیم، توانستیم صحنه ها را بنویسیم. چون با توجه 

به داشته ها و ظرفیت هایمان، مي توانستم بگویم از فیلمنامه 
چه مي خواهیم. در »یك وجب خاك خدا« )1958( من 
قصه كامل را داشتم و فقط باید مكان و موقعیت را انتخاب 
مي كردم. البته ما را از گرجستان بیرون كردند. شاید با خود 
فكر مي كردند كه ما به نام منصفانه جنوب پوزخند زدیم... به 
هر حال تجربه خوبي بود، حداقلش این شد كه من توانستم 
گرجستان را ببینم و بعد از آن صحنه را دوباره خلق كردیم.

 اين نكته مطرح شده درباره كشش و نيروي 
پيش برنده، به شكلي مسائل اخالقي را پيش مي كشد. 

تا به حال به چنين موضوعاتي پرداخته ايد؟
 نه الزاما. من عالقه زیادي به درام دارم و به همین خاطر از هر 
آنچه در درام مؤثر باشد استفاده مي كنم. رویارویي خوب و بد 
و خیر و شر در هر درامي هست. فارغ از اینكه چطور و در چه 
فرم و قالبي آن را به كار ببریم، این رویارویي در ماهیت روابط 

شخصیت ها و اتفاق هاي هر درامي وجود دارد.

 اما شما معموال تأكيدي روي آن نداريد؟!
 اگر منظورتان روي موضوعات اخالقي است باید بگویم كه 
نه. به نظرم ما براي وعظ و درس اخالق و شــعار سردادن و 
حتي اجتماعي كردن مخاطب و جامعــه هدف نیامده ایم. 
كار ما چیز دیگري است... فقط مي دانم وقتي یك كار عالي 
و بي نقص مي بینم، سرشار از حس كمال مي شوم. به عنوان 
مثال من 15مرتبه هملت اثر جان بري مور را تماشا كردم. 
بهترین نسخه اي بود كه تا به حال از هملت دیده ام و هر بار 
كه پس از تماشاي آن از سالن تئاتر بیرون مي آمدم انگار خدا 
را مالقات و حس كرده بودم. او مرا به اوج رسانده بود. هملت 
بالقوه مسائل اخالقي دارد اما در واقع یك نمایشنامه اخالقي 
نیست. حتي یك نمایشنامه به شدت غیراخالقي است. اما مرا 
از هیجان سرشــار كرد و به لحاظ روحي مرا به اوجي رساند 
كه پیش از آن این احساسات را تجربه نكرده بودم و جاهایي 
را دیدم كه پیش تر ندیده بودم. این دقیقا همان كاري است 
كه من تالش مي كنم انجام دهم. من نمي خواهم نصیحت و 

پند اخالقي دهم.

ناهيد پيشور
روزنامه نگار و مترجم

  اینجا، سخن ما درباره دنیاي آنتوني مان، 
كارگردان فقید آمریكایي است. آنتوني مان هم 
فیلمسازي ازجمله آنها كه داراي فضاي هنري 
مخصوص خود هســتند، بود. او در 190۷ به 
دنیا آمد و پس از 60سال زندگي درحالي كه 
به دنبال خود میراث باارزشي به جاي گذاشته 

بود فوت كرد.
  در میان فیلم هاي آنتوني مان آثاري وجود 
دارد كه مي توان آنها را به راحتي در درجه دوم 
طبقه بندي كرد و آثاري هم مشاهده مي شود 
كه از اعتــال، ذوق و تســلط او خبر مي دهد. 
روي هم رفته مان ازجمله كارگرداناني است كه 
سیر تكاملي مرتبي داشته؛ یعني از فیلم هاي 

بي اهمیت شــروع كرده و اندك اندك بر مایه 
هنري و فني خود افــزوده، تا آنجا كه آخرین 
فیلم هایش مثل ســقوط امپراتــوري روم و 
»قهرمانان تله مــارك«، نمونه هاي ارزنده ای 
از سینماي زنده هستند؛ هم حركت و جنبش 
دارند و هــم از محتواي فكــري برخوردارند. 
شاهكار او فیلم ال سید است كه به كلي چیز 
دیگري اســت، مغایر و متفاوت با نمونه هاي 
مجلل آمریكایي. خردمندي و درایت آنتوني 
مان در اینجا بود كه ال ســید را در شــرایط 
خاصي ساخت؛ در شرایطي كه ساختن آثار 
باشكوه و مجلل تاریخي و مذهبي مد روز بود 
و فیلم هرچه باشكوه تر و مجلل تر بود فروش 
بیشــتري مي كرد. كمپاني تهیه كننده فیلم، 
میلیون ها دالر ســرمایه و آخریــن امكانات 
خود را در اختیار آنتوني مان گذاشت اما این 

آزمون مردانگی و شرافت 

آنتوني مــان در روزهــاي اوج كارش بــه عنوان 
كارگــردانـ  در دهه هــاي 1940  و 50 - اندك 
هواداران باهوشــي در آمریكا داشــت. امروز او را 
یكــي از چهره هاي آن »دوران طالیي« به شــمار 
مي آورند، اما در حقیقت ارزش مان در دوران گذار 
پس از آن دوران طالیي پدیدار شد. قهرمان هاي او 
با مشكالتي حادتر از مشكالت معمول در فیلم هاي 
دوران طالیي رو به رو مي شــوند. پس پذیرش آنها 
لزوماً همراه با درك یا امكان بررســي آنچه بر پرده 
رخ مي دهد نیســت، چه برســد به توانایي درك 
چگونگي رخ دادن آن. موضوع این اســت كه مان 
چطور در دوران اوج شكوفایي اش نادیده گرفته شد 
و به همین دلیل هم بسیاري از مردم هنوز سینما را 
نسخه برداري از تئاتر یا ادبیات مي دانند )این نظر در 
دهه 1950 مي توانست در مورد منكه ویتس، وایلر، 
زینه مان و كریمر صادق باشــد(. آنتوني مان یكي 
از آن كارگردان هایي اســت كه براي دركش باید 

فیلم هاي او را روي پرده بزرگ دید.
با این همه او بسیار به همكارانش مدیون بود؛ به جان 
سي. هیگینز كه »راه آهن«، »مأموران خزانه داري«، 
»عمل ناجوانمردان« و »حادثه مرزي« را نوشــت؛ 
به فیلمبردارش جان التن كــه فیلمبردار مأموران 
خزانــه داري، عمــل ناجوانمردانــه ، »حكومت 
وحشت«، حادثه مرزي و» درگاه شیطان« بود؛ به 
بوردن چیس كه »وینچستر ۷3«، »خم رودخانه« 
و »سرزمین دوردست« را نوشت؛ به فیلپ یوردان 
كه حكومت وحشت، »مردي از الرامي«، »آخرین 
مرز«، »مردان در جنگ«، »یك وجب خاك خدا«، 
»ال سید« و »سقوط امپراتوري روم« را نوشت و صد 
البته به جیمز استوارت. تأكید بر این همكاران از این 
جهت به جاســت كه به رغم ستایش هایم مطمئن 
نیستم كه همیشه خود مان صاحب فیلم هایش بوده 
باشد. در مورد نظام اقتصادي ددمنشانه فیلم هاي 
رده B دهه 1940،چاشني قساوت شان و زرق و برق 
نورپردازي ها هیچ شكي وجود ندارد اما به نظرم مان 
ذاتاً كالستروفوبیك ]دچار بیماري ترس از فضاي 
بسته[ یا واقعاً آنقدر عصبي نبود كه این فیلم ها القا 
مي كردند. جاي هیچ انتقادي نیست كه او فیلم هاي 
اولیه اش را بــا وقوف به كم ارزش بودنشــان صرفاً  
كارگرداني كرده و سعي كرده تا جایي كه مي تواند 
بهترین كار ممكن را ارائه دهد. احتماالً خیال خامي 
است كه اگر فكر كنیم هر كسي مي توانست خودش 

را به یك گروه تولید فیلم هاي رده B تحمیل كند.
اما در دهه 1950 با بودجه هاي بهتر و آزادي بیشتر، 
تردیدي در مورد خیزش او وجود ندارد. وسترن هاي 
مان روانشناســانه و بهترین قهرمان هایش درگیر 
عدم اعتماد به نفس هستند اما روان پریشانه خواندن 
این فیلم ها، آن هم در حالي كه از زیبایي نور و فضا 
و چشم انداز سرشارند، اغراق آمیز به نظر مي رسد. 
به عبارت بهتر مان حساســیت خــاص خودش را 
در وسترن داشــت؛ یعني ماجراهاي انساني را در 
برابر گستردگي فضا و زمین بسیار كوچك و حتي 
ناهنجار نشان مي داد. بنابراین وینچستر ۷3 مدار یا 
دایره اي است كه به افق هاي پهناوري نیاز دارد، در 
حالي كه در ال سید سواحل واقعي والنسیا به افسانه 

پیوند مي خورد.
مان هــر وقت زیــادي از وســترن دور مي شــود 
كارگرداني معمولي به نظر مي رسد؛ یعني كه مردان 
در جنگ و ال ســید هم در اصل وسترن هستند و 
تالش براي گذر از یك آزمون دشوار در آنها تبدیل 
به نبردي مي شود كه شرافت را رقم مي زند اما سرناد 
تحمل ناپذیر است یا مان، به رغم حضور همسرش 
ســارینا مونتیل مي خواهد این حس را ایجاد كند؛ 
فرمان استراتژیك هوایي به شكل كسالت باري پر 
از هواپیماهاي غول پیكر است؛ سرگذشت گلن میلر 
بسیار نوستالژیك است اما آنقدر بر خاطرات عاشقانه 
میلر تأكید مي كند كه نمي تواند به شخصیت هاي 
روي پرده وجودي مســتقل بدهد؛ »خلیج رعد«ـ  
حتي با وجود جیمز استوارتـ  پیش پا افتاده است؛ 
وجود سقوط امپراتوري روم و »قهرمانان تلمارك« 
ضروري به نظر نمي رســد؛ و یك وجب خاك خدا 
تالش محافظه كارانه اي اســت براي رســیدن به 

هرزگي سرخوشانه ارسكین كالدول.
جالب توجه ترین شكســت مان »ســتاره حلبي« 
است؛ وسترني كه هنري فانداي جایزه بگیر در آن 
آنتوني پركینز، كالنتر خــام، را تعلیم مي دهد و در 
این راه خودش متنبه مي شــود. صحنه هاي فیلم 
تكنیك وستاویژن تروتمیزي دارند و حركت هاي 
دوربین  گویي برآنند فرمول هاي تئوریك را اثبات 
كنند؛ زیرا هیچ كارگردان دیگري نمي تواند مثل او 
خشونت را تشریح كند اما بخش اعظم فیلم در یك 
شهر گرفته شده و پیامش به شكل ساده انگارانه اي 

در پشتیباني از نظم مدني و آرامش و آسایش زندگي 
خانوادگي است؛ ایده هایي كه صرف نظر از سیمارون 
زن ساالرانه، از بهترین اثر مان بسیار دورند. ستاره 
حلبي تمایل مان را به پرهیز از احساسات گرایي یا 
آكادمیك شدن به تصویر مي كشد و فاندا و هاپكینز 
هر دو شــبیه تاجراني هســتند كه لباس كابویي 

پوشیده باشند.
حتي بهترین وسترن هاي مان )»وینچستر ۷3«، 
»مهمیز برهنه«، »خــم رودخانه«، »ســرزمین 
دور دســت«، »مردي از الرامي« و »آخرین مرز«( 
هم در بازبیني مجدد، كمي بیش از حد شسته رفته 
به نظر مي رســند. ســادگي تمثیل گونه قصه ها و 
تســلط تمام و كمال مناظر عكس گونه، فیلم ها را 
از مصداق هاي واقعي شــرافت، خیانت، خشونت و 
مرگ، یعني عناصري كه این فیلم ها ادعاي پرداختن 
به آنها را دارند، دور مي كنند. برانگیزاننده بیشــتر 
این عناصر، حضور جیمز اســتوارت و اضطراب ها 
و اختالل هــاي پنهانــش به عنوان یــك قهرمان 
ماجراجوست. مفهوم تعهد در سرزمین دور دست 
و مفهــوم انتقام جویي در مــردي از الرامي نقش 

استوارت را پررنگ تر جلوه مي دهد.
مان زیاد به بازیگرانش نزدیك نمي شد. اگر خوب 
انتخاب نشــده بودند نادیده شــان مي گرفت و در 
برخي از استادانه ترین صحنه هاي نبرد در سینما، 
دوربینش را عقب مي كشــید تا از دور ناظر صحنه 
باشــد؛ مانند صحنه نمك زار در مردي از الرامي، 
مرگ والتر برنان در ســرزمین دور دســت، جدال 
جمعي مردان در جنگ كه آنقدر انتزاعي است كه 
دشمن به سختي دیده مي شود و آنقدر عیني است 
كه هر كسي مي تواند نقشه كامل منطقه را بكشد. 
دستاورد این فیلمبرداري متكي بر مكان در تاریخ 
وسترن بي همتاست و در بهترین شكلش از حس 
مخاطره نبــرد جدایي ناپذیر اســت. گاهي آدم از 
تركیب ظرافت بصري و فوران احساس در یك فیلم 
شگفت زده مي شــود. به خصوص مردي از الرامي 
سرشار از درد است و در عین حال از كامل ترین جلوه 
شرارت دلنشین آرتور كندي بهره مي برد. در حالي 
كه آخرین مرز یك قهرمــان غیرعادي یعني یك 
مأمور گشت هندي دارد و نیز بازي آن بنكرافت را كه 
یكي از معدود بازي هاي خوب زنان در كل فیلم هاي 
مان است. این وسترن ها هر چند خیلي عالي اند اما 
كمي بیش از حد شسته رفته و خودستایانه هستند. 
شــاید مان فقط به اتكاي این فیلم ها شایســتگي 
جایگاه واالیش را نداشته باشد اما مردان در جنگ، 
مردي از غرب و ال سید به شكل چشمگیري میزان 
تعهد او را نســبت به كاري كه آنقدر با خلوص نیت 
انجام مي داد افزایش دادند. در هر ســه فیلم، او از 
عهده بخشیدن معنا و مفهومي گسترده تر به یك 
موقعیت افسانه اي برآمد. جاي هیچ شكي نیست كه 
مردان در جنگ وراي انتقادهایي كه از آن شد، دقت 
بصري فوق العاده اي داشت اما برهان بحث انگیزش-
كه خشــونت اگر قرار اســت به توفیق برسد باید 
بي كم و كاست باشد و اینكه توفیق اش براي انساني 
كه به آن متوسل شده مهلك است_ تا آخر همچنان 
پرتب و تاب ادامه دارد، تا اینكه آخرین صحنه هاي 

فیلم حاكي از تسلیم و سرشار از دلهره مي شوند.
در مردي از غرب، گــري كوپر در آســتانه مرگ 
قهرمان فیلم اســت؛ یك خالفكار سابق كه توسط 
رفقــاي قدیمي اش چپاول مي شــود. در حالي كه 
بعضي از فیلم هاي اســتوارت شــبیه به تمرین در 
فضاي باز است، در تراژدي مردي از غرب هیچ راه 
گریز یا روزنه اي براي شخصیت كوپر در كار نیست. 
فیلم به اندازه وسترن هاي اولیه مان خوش سر و ظاهر 

نیست اما خشن تر و عمیق تر است.
ال سید بدعتي شگفت آور و یك موفقیت كامل بود. 
عملكرد قهرمان اســپانیایي فیلم براساس عالقه  
ابدي مان به دغدغه هاي ذهني افراد شــرافتمند و 
شیوه این انسان ها در نشان دادن حقانیت خویش 
از طریق آزمون نبرد شكل گرفته است. این مفهوم، 
تصنعي به نظر نمي رسد و در عوض به تصویرهاي 
اولیه سینما از قهرمانان پاكدامن مربوط مي شود و 
به قدرت رسانه سینما در تركیب نقش هاي جسماني 
و اخالقي ســاختار حماسي ال ســید كه به طرز 
بي شایبه اي عاري از گرایش افراطي به سنت هاي 
قرون وسطایي است، شامل درگیري هاي تن به تن 
وحشیانه اي است كه نقشــي محوري در ارتباط با 
شرافت قهرمان ایفا مي كنند. شــاید مان آخرین 
كارگرداني باشــد كه قادر بود كشمكشــي مانوي 
)میان خیر و شــر( ببیند و مي توانست بدون هیچ 
تزلزلي مفهوم و اهمیت آن را انتقال بدهد. نبردهاي 
واقعي مثل نبردهاي آثار فولر درهم و برهم اســت 
اما نبردهاي فیلم هاي مان به شــكل هنرمندانه اي 
با خوش بینــي قهرمانانه ســامان مي گیرد؛ همان 
ویژگي اي كه حس مي كنیم در مردان در جنگ و 

مردي از غرب از بین رفته است. 

تصاوير به جاي كلمات 
بخشي از آثار مهم آنتوني مان را وسترن هاي او تشكیل مي دهند

يادگار نقد

ديويد تامسن
نویسنده و منتقد سینما

يادگار نقد
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خداوند دنياي 
باشكوهي از رنگ ها 
خلق كرده كه سخت 

است وقتي به دل 
مناطق بكر مي روي 

آن همه زيبايي را 
شكار نكني... هيچ 

وقت فراموش نمي كنم 
كه سر فيلمبرداري 

ال سيد يك روز صبح 
از خواب بيدار شدم 
و مه غليظي بر فراز 

والنسيا ديدم. حدود 
11صبح بود كه مه 

سفيد آسمان شهر 
را پوشانده بود و فقط 

مي توانستي نماي 
كلي ديوارهاي شهر را 

ببيني... با ديدن اين 
همه زيبايي فقط فرياد 

كشيدم »هستون، 
نگاه كن ديگر هيچ 

وقت نمي توانيم چنين 
صحنه اي را بگيريم. 

اين زره را بپوش با 
اسب سفيد روي 

شن ها كنار اقيانوس 
اسب سواري كن«

جنبه انساني 
قهرمان هاي آنتوني مان 
هميشه بر جنبه تخيلي 

آنها چربيده است. ما 
اين جنبه واقعي را چه 
در فيلم هاي وسترن و 

چه در فيلم هاي تاريخي 
او نظير ال سيد و سقوط 
امپراتوري روم ديده ايم

 سینمای
آنتونیمان

این شماره

آخرين حماسه سراي نظام استوديويي 

پيتر وولن، منتقد و نظریه پرداز سرشناس آمریكایي 
در كتاب »نشانه ها و معنا در سينما« طبقه بندي اي 
از كارگردانان آمریكا ارائــه داد كه در آن مهم ترین 

فيلمسازان هاليوود در سه طبقه قرار گرفته بودند. 
در طبقه بنــدي وولــن، آنتونــي  مــان در كنار 
كارگردان هایي چون فرانك كاپــرا، جرج كيوكر، 
ژول داسن، اليا كازان و استنلي كوبریك و بيلي وایلدر 
در طبقه ســوم قرار گرفته بود. با فاصله معنادار از 
فيلمسازان پانتئون نشــين )فورد، چاپلين، فولر، 
هاكس، هيچكاك، ولزو...( كه صدرنشــين بودند 
و فيلمســازان طبقه دوم )با دبوتيچــر، مينه لي، 
پن، نيكالس ري، والــش و ...(. طبقه بندي اي كه 
وولــن در 1976 انجام داده بود اگــر امروز صورت 
بگيرد آنتوني  مان احتماال در جایگاه واالتري قرار 
مي گيرد. در جایگاه یكي از بهترین وسترن سازهاي 
تاریخ سينما و سازنده بهترین فيلم هاي حماسي 
– تاریخــي هنر هفتــم. كارگرداني كــه كيفيت 
واالي فيلم هایش در كنــار فعاليت مداوم حرفه اي 
به دست مي آمد. به شدت پركار بود و هنگام ساخت 
»ظاهر و باطــن« )1968( بر اثر حمله قلبي از دنيا 
رفت. یكي از بهترین حماسه ســرایان هاليوود كه 
قصه گوي درجه یكي بود و مي توانست در دل نظام 
استودیویی و با داستان هایي قراردادي با ميزانسن 
و شــخصيت پردازي و اهميت دادن بــه روانكاوي 
كاراكترها، به مفهوم متفاوتي دست یابد. دستاورد 
عظيمي كه از آنتوني  مان به جا مانده حاصل تالش 
بي وقفه هنرمندي است كه ميان خواست استودیو 
و دلمشغولي هاي شــخصي پيوند برقرار مي كرد، 
بي آنكه سرمایه توليد را پاي ایده هاي روشنفكرانه اش 
هدر دهد. به این ترتيب كمتر فيلمي از آنتوني  مان 
شكست تجاري خورد و در عين حال از وینچستر73 
به بعد به ندرت پيش آمد فيلمي بسازد كه منتقدان 
تایيدش نكنند. با هر متر و معياري كه قضاوت كنيم 
آنتوني مان یكي از بزرگ تریــن كارگردانان تاریخ 
سينماست. فيلمسازي كه اندرو ساریس او را خالق 
زیباترین تصاویر تاریخ سينماي آمریكا ناميد. با نام 
اميل آنتون باندمان در سن دیه گو در 1906 به دنيا 
آمد. از هفده سالگي فعاليت هنري را به عنوان بازیگر 
تئاتر آغاز كرد و چند سال بعد امور توليد نمایش ها را 

در نيویورك عهده دار شد. 
دوران فعاليتش در تئاتر او را با جيمز استوارت آشنا 
كرد كه در نيمه اول دهــه به عنوان بازیگري جوان 
روي صحنه مي رفت. این آشنایي و رفاقت سال ها 
بعد بــه كارش آمد. در 1936 ایــن فرصت برایش 
پيش آمد كه به عنوان اســتعدادیاب با تهيه كننده 
مقتدر آن سال ها دیوید ســلزنيك همكاري كند. 
طولي نكشيد كه از استعدادیابي به بازیگرداني ارتقا 
یافت و در انتهاي دهه 30 دســتيار كارگردان شد. 
فاصله دستياري تا رسيدن به صندلي كارگرداني 
را تنها در 3سال طي كرد. حاال او نام آنتوني مان را 
براي خود برگزیده بود. به عنوان فيلمسازي جوان 
و جویاي نام كارش را با كارگرداني نوآرهاي رده ب 

هاليوود آغاز كرد. 
آنتوني مان جوان در دهه 40، مدام از این استودیو 
به آن استودیو مي رفت و فيلم هایي با زمينه جنایي 
و گنگســتري مي ســاخت.  فيلم هایي از جنس 
»بيگانگان در شب« )1943(، »ماموران خزانه داري 
آمریكا« و »بدرفتاري« )1948(. با كارگرداني فيلم 
خشونت بار »حكومت وحشت« )1949( نام آنتوني 
مان در سطح رســانه ها به عنوان كارگرداني خالق 
مطرح شــد. مان در دهه 40 با ســاخت فيلم هاي 
جنایي ارزان قيمت یاد گرفت كه چگونه در فرصتي 
كوتاه و هزینه اي كم فيلم بسازد. سرعت باال همراه با 
كيفيت قابل قبول باعث شد تا او در طول 26 سالي 
كه در هاليوود به عنوان كارگردان فعاليت داشت 28 
فيلم بلند سينمایي بسازد و هنگامي در 61سالگي 
از دنيا رفت، در ميانه هاي ســاخت بيست و نهمين 
فيلمش بود. آنتوني  مان یك حرفه اي به تمام معنا 
بود. كارگرداني كه بودجه استودیو را هدر نمي داد 
و مي توانست با سرعت و حرفه اي گري كار كند. به 
همين دليل بود كه معموال سالي 2 فيلم كارگرداني 
مي كرد و در سال 1950 موفق شد 3فيلم درخشان 
»آستانه شــيطان« »مزرعه فيوریز« و »وینچستر 

73« را كارگرداني كند.
 آنتوني مان مثل دیگر استادان سينماي كالسيك 
آمریكا هم صنعتگر بود و هم هنرمند. هم حرفه اي 
و هم مولف. هم وفادار به قراردادهــا و قواعد بازي 
استودیوها و هم پيگير ایده هاي شخصي. او به عنوان 
كارگردان تحــت قرارداد اســتودیوها در ژانرهاي 
مختلفي فيلم ســاخت و تقریباً همه نوع فيلم در 
كارنامه اش به چشم مي خورد و شاید همين موضوع 
باعث شده تا برخي منتقدان آثار آنتوني مان را فاقد 

یكدستي بنامند. اگر بخواهيم تقسيم بندي كلي ای 
از كارنامه  مان ارائه كنيم مي توانيم بگویيم او در دهه 
40 كار با دوربين و ميزانسن را با ساخت فيلم هاي 
ارزان قيمت جنایي تجربه كــرد و در این زمينه به 
پختگي رســيد. نقطه اوج مرحله اول فيلمسازي 
آنتوني مان، فيلم حكومت وحشت بود كه به لحاظ 
بصري هنوز هم تكان دهنده به نظر مي رسد. از ابتداي 
دهه50، آنتوني  مان فصل تازه فعاليت هایش را به 

عنوان وسترن ساز آغاز كرد. 
دوره اي كه با وینچســتر 73 در 1950 آغاز شد و با 
فيلم »مردي از غرب« در 1958 به اوج رســيد. از 
دهه60، مان به سراغ درام هاي عظيم تاریخي رفت 
و فيلم هاي باشــكوهي چون »ال  سيد« )1961( 
و »ســقوط امپراتوري رم« )1964( را كارگرداني 
كــرد. او كارگردان »اســپارتاكوس« )1959( هم 
بود ولي با ستاره فيلم كرك  داگالس كه تهيه كننده 
پروژه هم بود اختالف نظر پيــدا كرد. اختالفي كه 
نتيجه اش اخراج  آنتوني  مان كهنه كار و جایگزین 
كردن استنلي كوبریك جوان بود.  آنتوني مان بيش 
از هر چيز به عنوان كارگردان وســترن مورد توجه 
منتقدان قرار مي گرفت. جایي كه مان مي توانست 
به چشم اندازها وســعت و معنایي متفاوت ببخشد 
و استعداد فوق العاده اش در تركيب بندي بصري را 
نمایان كند. چنانكه آندره بازن، منتقد سرشناس 
فرانســوي این گونه از »مهميز برهنه« ستایش به 
عمل مي آورد:  »از دیدگاه كارگردان مهميز برهنه 
انسان به سختي جدا از طبيعت اســت. مسلما، از 
همان آغاز وسترن، منظره پيوسته عنصري اساسي 
بوده اســت. اما دقيقا در كاركردي كه آنتوني مان 
به آن مي دهد مي توانيم وظيفه خالق وســترن را 
دریابيم. براي آنتوني مان منظــره همواره عاري از 
جلوه هاي بدیع چشمگير است. نه آن صخره هاي 
معلق بيابان ها، و نه آن اختالف شگفت  چشم اندازها 
براي جلوه بخشيدن به فيلمنامه با ميزانسن به كار 
گرفته مي شوند. اگر منظره هایي كه به نظر مي رسد 
مورد عالقــه آنتوني مان هســتند گاهي عظيم یا 
وحشي اند، هنوز در مقياس احساس و عمل انساني 
قرار دارند. علف با صخره ها، درختان با صحرا، برف 
با دشــت ها و ابرها با آبي آسمان درمي آميزند. این 
تركيب عناصر و رنگ ها مثل نشان رقتي نهان است 
كه طبيعت، حتي در صعب ترین زمان فصل هایش، 
نسبت به انســان دارد. در اكثر وسترن ها حتي در 
بهترین ها مثل وســترن هاي فورد، منظره مالكي 
اكسپرسيونيستي است كه خطر سير انسان، نشان 
خود را بر آن مي گذارند. خود هوا جدا از زمين و آب 
نيست. آنتوني مان از ما مي خواهد حجم هوا را حس 
كنيم، نه چون ظرفي هندســي، خالي عظيمي از 
افقي تا افقي دیگر، بلكه چون كيفيت ملموس فضا، 
وقتي دوربينش به حركــت در مي آید، فضا نفس 
مي كشــد.  چنين است اســتفاده خارق العاده اش 
از سينما اســكوپ، كه فرمت آن هرگز به صورت 
كادري جدید به كار نمي رود. خيلي ســاده، مثل 
ماهي در حــوض بزرگ تر، كابوي بــا پرده عریض 
راحت تر است. اگر سراسر ميدان دید را طي مي كند 
دو برابر لذت مي بریم چرا كــه او را دوبرابر بزرگ تر 
مي بينيم.«  آنتوني مان بهترین وسترن هایش را با 
جيمز استوارت ساخت. از وینچستر73 تا »مردي 
از الرامي« همكاری مان با استوارت از سنتي ترین 
وسترن ها آغاز شــد و به جاه طلبانه ترین آثار ژانر 
كه متاثر از آموزه هاي روان شناختي فروید بودند، 
رسيد. در این ميان نباید مردي از الرامي )1958( را 
فراموش كرد. وسترني با بازیگري كوپر كه منتقدان 
آن را كامل ترین و پيچيده ترین وسترنش ناميده اند. 
آنتوني مان در وســترن كه سنتي ترین ژانر سينما 
ناميده شــده بداعت ها و نوآوري هایــي انجام داد 
كه شــاید مهم ترینش را بتوان خاكستري دیدن 
قهرمان فيلم دانســت. قهرماني كه در بسياري از 
وسترن هاي آنتوني مان از روان پریشي رنج مي برد 
و همين خصيصه اســت كه او را به سمت خشونت 

سوق مي دهد.  
فيلم هاي ال سيد و سقوط امپراتوري رم را آخرین 
فيلم هاي واقعا عظيم هاليوود ناميده اند. درام هاي 
حماسي – تاریخي كه هزینه سنگين و پروداكشن 
عظيم شــان مانع از آن شد كه فيلمســاز بر چهره 
انسان ها و روابطشان متمركز شود. جورج لوكاس 
جایي گفتــه ســقوط امپراتــوري رم در هاليوود 
تكرارناپذیــر به نظــر مي رســد. در تكميل گفته 
لوكاس مي توان این جمله را اضافه كرد كه آنتوني 
مان  فيلمســازي منحصربه فــرد و تكرارناپذیر در 
سينماي آمریكاست. كارگرداني كه در اوج تسلط 
نظام استودیویي كارش را با فيلم هاي ارزان قيمت 
آغاز كرد و در ســال هاي پایاني فعاليتش كه نظام 
اســتودیویي در حال ســقوط بود، پرهزینه ترین 
فيلم هاي هاليــوود را به ثمر نشــانيد. آنتوني مان 

آخرین حماسه سراي موفق نظام استودیویي بود.

 در قهرمانان تله مارك عمده سكانس هاي مهم 
در لوكيشن هاي اصلي و طبيعي فيلمبرداري شده اند. آيا 

هميشه اينطور عمل مي كنيد؟ 
 من معموال ترجيح مي دهم كه اول لوكيشــن ها را انتخاب 
كنم. با این كار هم هنرپيشه ها و هم همه عوامل فيلم حس 
لوكيشن را به خوبي مي گيرند و براساس قریحه خود مي دانند 
كه باید در این فضا چطور عمل كنند... از سوي دیگر وقتي 
در شرایط قرار مي گيري، به صورت طبيعي همان حسي را 
كه باید، به تماشاگر مي دهي و هيچ چيز تصنعي و ساختگي 
نيست. به عنوان مثال بازیگران مجبورند از كوه باال بروند و 
به نفس نفس مي افتند و این به شماره افتادن نفس ها كامال 
طبيعي و باورپذیر است. هوا سرد است و مجبورند رواندازي 
دورشان بپيچند وقتي سرما در وجودشان رخنه كرده، دیگر 
الزم نيست تالش كنند و حس سرما را به مخاطب القا كنند. 
بنابراین همه به خوبي عناصر و المان هاي تأثيرگذار را حس 

مي كنند؛ باران، برف، تگرگ، سرما و گرما و خورشيد و...

 هدف شــما از اين روش فيلمبــرداري در 
لوكيشن چيست؟ 

 استفاده از لوكيشن براي تعالي و كمك به كاراكترهایي است 
كه قرار است در آن بازي كنند. به نظرم به نقطه ضعف هایي كه 
هر كدام از ما به نوعي داریم كمك مي كند. شاید هنرپيشه اي 
نتواند خوب حس بگيــرد یا در توانایي هــاي بازیگري كامل 
نيست. او مي تواند از فضا و پس زمينه تصویري حس و انرژي 
بگيرد و با تطابق خود و شرایط به خوبي بدرخشد... مهم ترین 
مزیت استفاده از لوكيشن ها این است كه براي همه  چيز مفيد 
است: قصه و نقش آفریني ها و بر همه  چيز تأثيرگذار است. من 
هيچ وقت هيچ قابي را، حتي چشــم اندازي از یك تنگه، دره، 

پرتگاه یا حتي بركه اي را بدون بازیگر نشان نمي دهم.

 به نظر شما مخاطب به چه نوع هيجان بصري 
بيشتر واكنش نشان مي دهد؟

 پاسخ به این سؤال خودش یك بحث مفصل است و در این 
گفت وگو نمي گنجد. اما خالصه بگویم كه مردم دوست دارند 
وسعت را ببينند. اماكن و مناظري را ببينند كه تا به حال از 
نزدیك ندیده اند. مي خواهند زیبایــي حيرت انگيز و ترس 
وصف ناپذیر را تجربه كنند. این نه تنها چشم آنها را مي نوازد 

كه احساساتشان را نيز برمي انگيزد.

 دوســت داريد در مكان بسيار وسيعي مثل 
فوروم )اشــاره به ميدان بزرگ شهر در رم باستان( در 

سقوط امپراتوري روم كار كنيد؟
 از جهاتي بله و از جهاتي نه. مشــكل با چنين فضاي بزرگي 
براي فيلمبرداري این اســت كــه باید آن را پــر كنيد. به 
همين خاطر مجبور مي شــوید به جاي بازي و حركت هاي 
چند شخصيت اصلي، فضاي بزرگ را با حركت ها و تحركات 
گروهي یا پرتعداد پر كنيد. گرفتن بازي هاي فردي در چنين 
ست هاي بزرگي به مراتب سخت تر خواهد بود. شاید گاهي 
داشتن صحنه هاي شــلوغ و پرتعداد از شخصيت ها جالب 
باشد اما مسئله اینجاست كه در هر فيلم شاید سكانس هاي 
انگشت شــماري با این اولویت داشته باشــيم. بنابراین در 
صحنه فوروم در پایان فيلم، وقتي استفان بوید و كریستوفر 
پالمر درگير دوئل مرگ و زندگي مي شوند، من سعي كردم 
با حفاظ هایــي فضا را محدود كنم و یــك فضاي كوچك و 
صميمي و محرمانه بسازم كه دو نفر بتوانند تا پایان مبارزه 
كنند. این كار را عمــدا انجام دادم تا فضاي وســيع فوروم 
فراموش شود و شــما فقط به آنچه در پس حفاظ ها اتفاق 

مي افتد حساس شوید.

 وقتي كه پيش از شــروع كار با طراح صحنه 
گفت وگو مي كنيد، از او براي فضاسازي چه مي خواهيد؟

  به عنوان مثــال در قهرمانان تله مــارك یك صحنه خيلي 
مهم داشتيم كه قرار بود قتل بي رحمانه اي به دست نازي ها 
تصویر شود، من این صحنه مهم و كليدي را بارها و بارها در 
ذهن خودم طراحي كردم. براي بقيه صحنه ها به آشپزخانه، 
اتاق نشيمن، شومينه و غيره نياز داشتيم اما براي این صحنه 
خاص به نوعي ورودي نياز داشتيم كه آلمان ها با خراب كردن 
و عبور از آن وارد محل شوند، بنابراین به محوطه بيروني هم 
نياز داشتيم، یك راهرو، یك اتاق نشيمن و یك اسلحه ماشه 

كشيده در یك نما تا مردي با اسلحه بایستد و نازي ها نتوانند 
او را ببينند. به همين خاطر من این صحنه را به شكل خاصي 
طراحي كردم. این همان چيزي اســت كه شما به دنبال آن 
هســتيد، همان صحنه اصلي و كليدي كه مي توانيد بقيه 

صحنه و حواشي را با درنظر گرفتن آن بسازید.

 آيا در اســتفاده از رنگ ها اصول قطعي براي 
خود داريد؟

 بله، البته. خداوند دنياي باشــكوهي از رنگ ها خلق كرده 
كه سخت اســت وقتي به دل مناطق بكر مي روي آن همه 
زیبایي را شكار نكني... هيچ وقت فراموش نمي كنم كه سر 
فيلمبرداري ال ســيد یك روز صبح از خواب بيدار شدم و 
مه غليظي بر فراز والنسيا دیدم. حدود 11صبح بود كه مه 
سفيد آسمان شهر را پوشانده بود و فقط مي توانستي نماي 
كلي دیوارهاي شهر را ببيني... با دیدن این همه زیبایي فقط 
فریاد كشيدم »هستون، نگاه كن دیگر هيچ وقت نمي توانيم 
چنين صحنه اي را بگيریم. این زره را بپوش با اسب سفيد 
روي شــن ها كنار اقيانوس اســب ســواري كن.« و ما در 
10دقيقه این صحنه را فيلمبرداري كردیم. این برایم تجربه 
لذت بخشي بود كه در آنجا با چنين منظره اي روبه رو شدم. 
مي دانيد براي مثال لحظه اي كه ال سيد با زره براق و سوار بر 
اسب سفيدش مي آید من روي شن ها دراز كشيده بودم و به 
گنبد و مسجد خيره شده بودم. باال را نگاه مي كردم و به نظرم 
آمد كه یك سوار رد شــد، حتي هدسن هم نبود، هيچ كس 
نبود. او زره پوش رد شد و به محض اینكه از سایه بيرون آمد 
زره اش مي درخشيد. فریاد زنان باب كراسكر را صدا زدم كه 
»به آن نگاه كن. این همان چيزي است كه مي خواهيم.آن 
عظمت خداست. آن خورشيد اســت، تا خورشيد اینطور 
مي درخشد، باید عجله كنيم.« ساعت حدود 12و نيم بود. 
باورم نمي شد كه ما ساعت 12و نيم  داشتيم از برق زره آقاي 

هدسن فيلم مي گرفتيم.
او سوار بر اسب بود و به كمك خدا، بدون وجود هيچ نورافكني 
آنطور مي درخشيد... همه اینها در همان لحظه جادویي اتفاق 
افتاد كه شكارش كردیم و خورشيد تابيد و همه جا به شكل 

خيره كنند ه اي سفيد سفيد شد.
 شــما با دقت و وســواس خاصي نماهاي 
چشم انداز چهره را مثل يك قطعه هارمونيك موسيقي 
مي ســازيد. آيا در انتخــاب مناظــر و تركيب بندي 

چشم اندازها اصول خاصي داريد؟
 همه اینها بستگي دارد كه شما چه مي خواهيد و چه در ذهن 
مي پرورانيد. البته كه شــما به دنبال شكار زیباترین قاب ها 
هستيد، از مناظر چشم برنمي دارید و هميشه با تازه هایي كه 
پيدا مي كنيد، حيرت زده مي شوید. به نظرم آنچه روي پرده 
مي بينيد، هنر فيلمساز اســت، آن موضوع و قصه از دریچه 
چشم اوست و هيچ كس دیگر نمي تواند مثل او ببيند. چون 
ما متفاوتيم و نگاه متفاوتي داریم. هر كدام از ما یك موضوع 
را از دریچه چشم خودمان مي بينيم و با گوشت و پوستمان 
حسش مي كنيم. خيلي هيجان انگيز است وقتي مي تواني 
آنچه را مي بيني و حــس مي كني در قالــب فيلم بياوري. 
چون فيلمبرداران عالي و قوي داري. هر فيلمبرداري آنچه 
را كه شما مي بينيد نمي بيند و آنچه شما حس مي كنيد را 

نمي تواند بگيرد.
 شما اولويت خاصي براي كاشتن دوربين ها و 

زاويه آنها داريد؟
 بازهم بستگي به قصه اي دارد كه روایت مي كنيد. این لوبيچ 
نبود كه مي گفت هزار روش براي كاشتن دوربين وجود دارد 
اما هر كدام را انتخاب كني باز هم یك دوربين داري؟ یعني 
این خالقيت توســت كه با آن یك دوربين چه صحنه هایی 
را ثبت كني... شــما نمي توانيد آنچه را در ذهن دارید در هر 
نمایي پيدا كنيد. اگر 50درصد هم موفق شوید، خوشبخت 
خواهيد بود. در آن صورت نخستين برداشت از صحنه فورا 
شروع مي شود. اگر نه مي شــود به آساني در نوشته ها تغيير 
ایجاد كرد. اما بدون شك هم كاشــت و زاویه دوربين و هم 
بازیگران اهميت زیادي دارند. این خالقيت هاســت كه كار 
شما را منحصربه فرد و خاص مي كند. یك جور سنگ محك 

براي سنجش كار شماست.
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كارگردان فریب تجمالت را نخورد و به جاي 
آنكه في المثل فيلمي نظير ده فرمان یا حتي 
بن هور بسازد، ال سيد را ساخت. آنتوني مان 
شخصيتي محكم داشت. این شخصيت را خود 
به وجود آورد و سنگ بناي رفيع و مستحكم آن 
را در طول سال ها، با دست هاي خویش روي 

هم گذاشت.
  بخشــي از آثــار مهــم آنتوني مــان را 
وسترن هاي او تشكيل مي دهند. این كارگردان 
كه در بــه كار گرفتن فضاهاي وســيع و نقل 
مؤثر حوادث، تبحري بســزا داشت، توانست 
در طول حيات هنري خویش چند وســترن 
ارزنده خلق كند و به هميــن جهت در بحث 
دنياي آنتوني مان، فيلم وســترن و فضاي آن 
نقش اساســي دارد... آنتوني مان به شــكلي 
منطقــي، اهميت دكــور طبيعــي را درنظر 
مي گيرد و ارزش واقعي آن را نشان مي دهد، 
حوادث و زد و خوردها در وسترن آنتوني مان 
تابع شــرایط جغرافيایي محل است. عناصر 
طبيعي در فيلم او سرچشــمه درام و محرك 
حــوادث قرار مي گيرد. در »خــم رودخانه« 

جيمز استوارت و آرتور كندي را مي بينيم كه 
در آب هاي گل آلــود رودخانه به زد و خوردي 
مرگبار دســت مي زنند، در »مهميز برهنه«، 
صخره هاي بزرگ، پناهگاه راهزن فيلم است 
و باالخره غلتاندن آن روي دشمنان، وي را در 
موقعيتي مساعد قرار مي دهد. سقوط بهمن در 
فيلم »سرزمين دوردست« همين نقش را بازي 
مي كند. آنتوني مان در همــه این فيلم ها، از 
طبيعت و موانع و مزایاي آن به خوبي استفاده 
مي كند و چنان فضایــي مي آفریند كه اگر در 
كوهستان باشد تماشاگر هواي كوهستان را 
استنشاق مي كند و اگر در دشتي وسيع باشد 

عظمت آن را احساس مي كند.
  جنبه انســاني قهرمان هاي آنتوني مان 
هميشــه بر جنبه تخيلي آنها چربيده است. 
ما این جنبه واقعي را چه در فيلم هاي وسترن 
و چه در فيلم هاي تاریخي او نظير ال ســيد 
و ســقوط امپراتوري روم دیده ایم. ال سيد  با 
آن همه دالوري و آقایي و مردانگي، بي تكبر و 
خشونت به زن زیبایش شيمن عشق مي ورزد و 
پس از حوادث دردناكي كه برایش رخ مي دهد، 

زندگي محقر و ساده اي را با او آغاز مي كند و 
باز در آخرین صعود خود خویش، هنگامي كه 
مي ميرد؛ با سيمایي انســاني، راست نشسته 
بر اســب خویش، مي تازد و پيش مي رود. در 
ســقوط امپراتوري روم، روابط انسان ها حتي 
بيش از این انساني و زميني است. در این فيلم 
سخن از عصر پایان حماسه ها و افسانه هاست 
و تماشاگر با رومي روبه رو اســت كه اقتدار و 
سلطه افســانه اي خویش را از دست داده و به 
زمين سقوط كرده است. آنتوني مان از نمایش 
حقارت و درد روحي و جســمي قهرمان خود 
هيچ امتناعي ندارد. در وسترن هایش، وقتي 
قهرمان ها زخمي مي شوند، چهره هایشان به 
وضوح، عجز و درد شــدید را نشان مي دهد. 
در فيلم هاي تاریخي نيز بارها شــاهد سقوط 
و مذلت قهرمان را به چشم تماشاگر مي آورد 
و مانع از ایجاد تصور یك قهرمان آســماني و 

فوق انساني مي شود.
  یك عنصر مهم دیگــر در دنياي آنتوني 
مان، اخالق خاصي اســت كه بر فيلم هایش 
حكومت دارد؛ آنتوني مــان در آثار خود به 

وضوح از افتخار و شــرف دفاع مي كند و آن 
را بر زنده ماندن بدون افتخار و شرف ترجيح 
مي دهد. اصل در فيلم او بر این است كه انسان 

به دام ننگ سقوط نكند.
  آنتونــي مــان از طرفــداران حركت و 
تصویر بــود و مي گفــت: »كلمــات فيلم را 
به وجود نمي آورند. حتي اگر از مشــتاق ترین 
تماشاگران ســينما ســؤال كنيد نخواهند 
توانســت گفت وگو هاي فيلم را برایتان بازگو 
كنند ولي قول مي دهم كه خواهند توانســت 
آنچه را كه پرسوناژ فيلم انجام داده شرح دهند. 
كلمات در سينما، فقط تأكيدهایي براي تصاویر 

هستند.
به نظر من بهترین فيلم آن اســت كه اگر باند 
صداي آن را قطع كنند باز هم بتوان به همان 
اندازه از آن لذت برد، درســت مثل سينماي 

صامت«.
این اعتقاد بــود كه فيلم هــاي بزرگي چون 
»قهرمانان تله مارك«، سقوط امپراتوري روم، 
ال سيد، »سيمارون«، »مردي از غرب« و خم 

رودخانه را به وجود آورد.

سلسله همكاری های آنتونی مان و جيمز استوارت در 
دهه پنجاه ميالدی به تعدادی از بهترين 
وسترن های تاريخ سينما منجر شد

شهاب مهدوي
روزنامه نگار
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آنتونیمان

این شماره

به رنگ تاريخ، به طعم حماسه 
همه گیر شدن تلویزیون، رواج فیلمبرداری رنگی و ظهور سینما اسکوپ باعث شد هالیوود سراغ فیلم های پر هزینه تاریخی برود

    سينماي حماســي، تاريخي هاليوود از دهه50 اوج گرفت. ساخت 
فيلم هاي پرهزينه با پروداكشــن عظيم، سياهي لشــکرهاي فراوان و 
فيلمبرداري رنگي و پرده عريض، چند سال بعد از پايان جنگ جهاني دوم، 
رايج شد؛ فيلم هايي كه بسياري شان از عهد عتيق به عنوان منبعي مهم 
بهره مي گرفتند و شايد الزم باشد به اين نکته هم اشاره كنيم كه بسياري 
از تهيه كنندگان و مديران اســتوديوها يهودي بودند و پشت توليد اين 
فيلم هاي عظيم تاريخي، انگيزه هاي مذهبي هم وجود داشت  . در شروع 
دهه50 ميالدي، »سامســون و دليله« توسط پارامونت ساخته شد و يك 
سال بعد فاكس قرن بيستم »داوود و بتســابه« را روانه اكران كرد . مترو 
گلدوين ماير هم در همين زمان »كجا مي روي؟« را عرضه كرد و استقبال 
ســينماروها از اين فيلم هاي فاخر تاريخي، مذهبي شکوه و عظمتي كه 

هاليوود هميشــه به دنبالش بوده را به همراه آورد . در دهه50، تلويزيون 
به عنوان تهديدي جدي براي سينما به شــکلي پررنگ تر از گذشته به 
ميدان آمده بود و هاليوود بايد فيلم هايي توليد مي كرد كه عظمتش روي 
پرده بزرگ سينما به چشم بيايد و بهترين بالك استارها در دهه50، همين 

فيلم هاي عظيم تاريخي بودند.
 موفقيت خيره كننده »ده فرمان« نشان داد فتح گيشه بهتر از هر ژانري 
با همين روايت هاي فاخر تاريخي مذهبي به دست مي آيد  . ساخته شدن 
»بن هور« و بعد »اســپارتاكوس« نقطه اوج موفقيت هاي اين ژانر بود. به 
مرور هرچه گذشت هاليوود بلندپرواز تر و فيلم هاي تاريخي پرهزينه تر 
شدند  . مشخصا يك فيلم كه لقب پرهزينه ترين فيلم تاريخ سينما را هم تا 
سال ها در اختيار داشت، نوار موفقيت هاي اين نوع از بالك استارها را پاره 

كرد؛ »كلئوپاترا« در مرحله توليد به شکل ديوانه واري با هزينه چند برابري 
نسبت به برآورد اوليه تمام شــد و با اكرانش ضرري هنگفت روي دست 
كمپاني سازنده اش گذاشــت و چيزي نمانده بود كه فاكس قرن بيستم 

ورشکسته شود.
 بعدها ويکتور پركينز ماجراي شکســت كلئوپاترا و »شاه شاهان« را در 
»فيلم به فيلم« چنين روايت كرد: »ســرمايه گذاري در يك فيلم هر قدر 
بيشتر باشد، فشــارهايي كه براي اجتناب از هرگونه خطر وارد مي شوند 
بيشتر هستند و احتمال بيشتري دارد كه كارگردان قرباني وحشت زدگي، 
توطئه يا بي لياقتي مسئولين اجرايي شــود. درباره اوضاع آشفته اي كه 
هنگام ساختن كلئوپاترا به وجود آمده بود كتاب هايي نوشته اند، اوضاع 
آشــفته اي كه بيشــتر نتيجه عدم هماهنگي ميان، و عدم مديريت در  

بخش هاي مختلف فوكس قرن بيســتم بود تا نتيجه نمايش كج خلقي و 
بيماري كه تبليغات فراواني درباره آنها به راه انداخته بودند.

 هنگامي كه سرانجام كلئوپاترا روي پرده آمد آدم تعجب نمي كرد كه فيلم 
از بسياري جهات ناراضي كننده و بدون انسجام بود. حيرت انگيز اين بود كه 
در واقع فيلمي براي نشان دادن وجود داشت و اينکه خيلي از قسمت هاي 
آن هوشمندانه، ظريف و به راستي جذاب بودند.« وقتي شاه شاهان هم 
شکســت خورد خيلي ها ناكامي فيلم را پاي دخالت هاي غيرمسئوالنه 
تهيه كنندگان در كار فيلمســاز خالق و مســتقلي چون نيکالس ري 
گذاشتند.  با ناكامي »ســقوط امپراتوري روم« كه آنتوني مان حرفه اي و 
كاربلد كارگردانش بود، به نظر مي رســيد به پايان يك دوران رسيده  ايم؛ 

دوران سينماي حماسي تاريخي هاليوود به سر آمده بود.

مهرنوش سلماسی 
روزنامه نگار

ده  فرمان 
1956

كارگردان: سسيل بي . دميل
بازیگران: چارلتون هستون، یول براینر، آن باكستر، ادوارد جي. رابينسون، ایوون دو كارلو، دبرا پاجت، جان درك، مارتا اسكات، جودیت 

اندرسن، جان كارادین و... .

اسپارتاكوس 
1960

كارگردان: استنلي كوبریك 
بازیگران: كرك داگالس، جين سيمونز، توني كرتيس، الرنس اوليویه، پيتر یوستينف، چارلز التن، جان گوین و  ... .

وم  سقوط امپراتوری ر
1964

كارگردان: آنتوني مان
بازیگران: استيون بوید، سوفيا لورن، كریستوفر پالمر، الك گينس، جيمز ميسون، عمر شــریف، مل فرر، آنتوني كوایلي، جان آیرلند، 

اریك پرتر، فينلي كوري، اندرو كر، داگالس ویلمر و... .

   موفق ترین و پرتماشــاگرترین فیلم حماسي 
تاریخــي هالیــوود كــه در واقع بازســازي فیلم 
صامــت »ده فرمان« )سســیل بي .دمیل 1923( 
بود و كارگردان قدیمي هالیــوود محصول روزگار 
جواني اش را دركهنسالي با امکانات فني بسیار بهتر 
بازآفریني كرد. در »ده فرمــان« ماجراي حضرت 
موسي با روایتي وفادار به تورات به تصویر كشیده 

شده است  . 
انتخاب چارلتون هستون در نقش حضرت موسي 
هوشــمندانه و پرداخت تکنیکي فیلم و جلوه هاي 
ویژه اش در زمان خود، چشــمگیر و خیره كننده 
بود. معروف ترین سکانس ده فرمان صحنه شکافته 

شــدن دریا هنگام عبور حضرت موسي و یارانش، 
در میانه هاي دهه50 میالدي، شاهکار جلوه هاي 
ویژه محســوب مي شد. گفته مي شــود چارلتون 
هستون به خاطر شباهتي كه به پرتره اي كه میکل 
آنژ با عنوان حضرت موسي خلق كرده بود، توسط 
سسیل بي . دمیل انتخاب شــده است. كارگرداني 
كه محافظه كار و بسیار مذهبي بود، نمونه اي كامال 
كالســیك از فیلم فاخر حماسي، مذهبي ارائه داد 
كه بعدها شیوه كار و سبك و سیاقش فیلمسازان 
بســیاري، نه فقط در هالیوود، كه در بســیاري از 

كشورها، ازجمله ایران را متاثر ساخت. 
ده فرمان شاید امروز خیلي تأثیر گذار به نظر نرسد، 

جلوه هاي ویژه اش در گذر زمان كهنه شده باشد، 
زمان طوالني اش )بیش از 3ساعت و نیم( تماشایش 
در یك نشست را دشوار كند و شیوه روایي اش كمي 
كهنه و مالل آور باشــد ولي اهمیتــش در تثبیت 
سینماي حماسي هالیوود و جریاني كه نزدیك به 
یك دهه دوام آورد آن را به اثري همچنان شاخص و 
مهم تبدیل كرده است. پرفروش ترین فیلم دهه50 
میالدي و یکي از پرتماشاگرترین فیلم هاي تاریخ 
سینما، سال هاي طوالني فیلم محبوب سینماروها 
بــود و پرداختنش به یکــي از پیامبــران بزرگ 
بني اســرائیل و موفقیت بزرگ تجاري اش، زمینه 
را براي دیگر فیلم هاي مذهبي، تاریخي فراهم كرد.

    محصول پرهزینه اي كه كرك داگالس، ستاره و تهیه كننده اش بعد از فیلمبرداري 
سکانس افتتاحیه فیلم، آنتوني مان كهنه كار را اخراج و كوبریك جوان را جایگزینش 
كرد . فروش 60میلیون دالري »اسپارتاكوس« باعث شد پولساز بودن كوبریك )كه 
فیلم هاي قبلي اش اغلب شکست تجاري خورده بودند( به رسمیت شناخته شود و از 
دل این توفیق تجاري بود كه كوبریك توانست استقالل هنري مطلوبش را به دست 
آورد. آنچه از آن به عنوان نبوغ كوبریك یاد مي شود را هم باید در توانایي اش در به ثمر 
رساندن فیلمي عظیم و اســتودیویي )با همه سفارش ها و توصیه هاي دست و پاگیر( 
مشــاهده كرد. نکته اینجاست كه در ماندگاري اســپارتاكوس ایده هاي كارگرداني 
كوبریك همپاي فیلمنامه و مناسبات تولید نقش داشته. آنچه از شرافت اسپارتاكوس 
در تقابل با انحطاط رومي ها مي بینیم با هنر كارگرداني كوبریك لحن متناســب و 
هنرمندانه اي یافته. سکوتي كه در چهره اسپارتاكوس مشهود است ابهتي به او بخشیده 
كه به پردازش كاراكتر اسطوره اي اش یاري رسانده و آنچه شکوه حماسي فیلم نامیده 
مي شود محصول ایده جاه طلبانه كوبریك در تركیب سبك بصري فیلم هاي ایزنشتاین 
با الزامات نظام استودیي هالیوود است. عالقه كوبریك به حركت سیال دوربین هم كه 
عموما با جلوه گري همراه مي شود در اسپارتاكوس كامال در خدمت روایت قرار گرفت. 
در اینجا خبري از خودآگاهي روشــنفکرانه »راه هاي افتخار«، »دكتر استرنج الو« و 
»پرتقال كوكي« نیست. در عوض كوبریك اســتعداد و توانایي اش را صرف پردازش 
قهرمان، خلق سکانس هاي پرتحرك و آفریدن میزانسن هایي كرده كه »مفهوم« را 
براي عمق بخشیدن به داستان خلق و منتقل مي كنند نه به صورت انگاره اي شخصي و 
انتزاعي. همه آنها كه سال ها پیش اسپارتاكوس را دیده اند اگر قرار باشد فیلم كوبریك 
را در حافظه تصویري شان به جا بیاورند، احتماال یاد سکانس معروف »من اسپارتاكوس 
هستم!« مي افتند؛ فصلي كه شکوه حماسه را معنا مي بخشد و شورش بردگان را به 
جایگاه قیامي براي آزادي ارتقا مي دهد؛ این سکانسي است كه با اصرار كرك داگالس 
فیلمبرداري شــده و كوبریك به دلیل اینکه آن را مسخره و اغراق شده مي دانسته به 
سختي زیر بار كارگرداني اش رفته. در همین نمونه مثالي دخالت ستاره- تهیه كننده 
در كار كارگردان، آنچه به جلوه و درخشــش این سکانس انجامیده هنر كوبریك در 
مقام فیلمساز است كه حتي سفارش و تحمیل تهیه كننده را هم به نگین پرتأللو فیلم 
حماسي اش تبدیل مي كند. اسپارتاكوس محصول تالقي ایده هاي متضاد تهیه كننده، 

فیلمنامه نویس و كارگردان است كه به درستي یکدیگر را تعدیل كرده اند؛ تجربه اي كه 
گرچه براي كوبریك خوشایند نبود ولي به یکي از بهترین هاي فیلم هاي حماسي تاریخ 
سینما انجامید كه تماشایش پس از گذشت 6دهه، همچنان خوشایند و جذاب است.

   ســال ها پس از شکســت دردناك ســقوط 
امپراتوري روم، مارتین اسکورســیزي شــاهکار 
آنتوني مان را اینگونه توصیف كرد:»امروزه فیلمي 
چون »سقوط امپراتوري روم« زیبایي غم انگیز یك 
هنر گمشده را دارد؛ چرا كه این خزان حماسه هاي 
باشــکوه آمریکایي بود.« ســایه شکست تجاري 
»ســقوط امپراتوري روم« آن قدر سنگین بود كه 
پس از گذشت بیش از نیم قرن هنوز هم از این اثر 
حماســي - تاریخي به عنوان بزرگ ترین ناكامي 
آنتوني مان نام برده مي شــود. گرایــش هالیوود 
به تولید فیلم هــاي تاریخي مجلــل از نیمه دوم 
دهه50میــالدي و به خصــوص 1956بــا اقبال 
عمومي گســترده اي كه از »ده فرمان« )سیسیل 
ب. دمیل( »بن هور« )ویلیام وایلر 1959( صورت 
گرفت، پررنگ شد و چند شکست تجاري پي درپي 
پرونده سینماي حماسي را تا مدت ها بست. »شاه 
شــاهان« )نیکالس ري 1961( كمتــر از انتظار 
فروخت. »كلئوپاترا« )جوزف ال. منکیه ویچ 1963( 
درحالي كه از آن به عنوان پرخرج ترین فیلم تاریخ 
سینما نام برده مي شــد، در گیشه شکست خورد 
و فوكس قرن بیســتم را در آســتانه ورشکستگي 
قرار داد. یك سال بعد ســقوط امپراتوري روم هم 
با ناكامي در گیشــه مواجه شــد تا تیر خالص به 
سینماي حماسي - تاریخي هالیوود شلیك شود 
اما اگر مناسبات اقتصادي و گیشه را كنار بگذاریم 
در همین فیلم هاي شکســت خورده، مي شــود 
نشــانه هایي آشــکار را از تبحر و توانایي در خلق 

لحظات ســینمایي مشــاهده كرد؛ چه در »شاه 
شــاهان« كه با تمام بالهایي كه استودیو سر فیلم 
آورد، همچنان مي توان نشانه هاي خالقیت و سبك 
بصري نیکالس ري را دید و چــه در كلئوپاترا كه 
دســتاوردهاي منکیه ویچ در آن قابل توجه به نظر 
مي رسد. ســرآمد این آثار اما، »سقوط امپراتوري 

روم« است؛ فیلمي كه سال ها زیر سایه دیگر فیلم 
حماسي آنتوني مان، »ال سید« )1961( باقي مانده 
و خاطره تلخ شکســت تجاري اش، مانع از دیدن 
ارزش هاي سینمایي اش شــده. تسلط آنتوني مان 
در كارگرداني ســکانس هاي عظیم و پرجمعیت، 

خیره كننده است.

بن هور 
1959

كارگردان: ویليام وایلر
بازیگران: چارلتون هستون، جك هاوكينز، هایا هاراریت، استيون بوید، هيو گریفيث، كتي اودانل، خوزه گرچي، فوریو منيكوني، فرانكو 

فانتازیا، جان هورسلي. 

   وقتي اورســن ولز در توصیف ویلیام وایلر كارگرداني را 
نابسنده دانســت و او را رئیس كارگردانان خواند، احتماال 
به فیلم عظیمي چون »بن هور« نظر داشــت. فیلم بزرگي 
كه عظمتش محصول كار جمعــي از بهترین هنرمندان و 
تکنیســین هاي هالیوود بود كه تحت ریاست ویلیام وایلر، 
نقش آفرین حماســه اي به یاد ماندني شــدند . آنچه از بن 
هور بیش از هر چیز دیگر در یادها مانده ســکانس معروف 
ارابه راني اش است كه توسط كارگردان هاي صحنه، ساخته 
شــده و وایلر بر كار آنها نظارت داشته اســت. تسلط او بر 
پروژه اي بســیار عظیم و پرهزینه و روایت سینمایي اش از 
ماجرایي كه مي توانســت به فیلمي میان مایه تبدیل شود، 

بن هور را به فیلم كارگردان كه خودش تهیه كننده هم هست 
تبدیل كرده . براي چنین فیلمي همان توصیف ولز كاربردي 
به نظر مي رسد و بن هور توســط رئیس كارگردانان ساخته 

شده است. 
برنده 11جایزه اســکار كه در آن شــخصیت پردازي فداي 
عظمت نمي شــود و جدال بن هور و مســال رفقاي دیروز و 
دشمنان امروز، همان قدر اهمیت دارد كه خلق سکانس هاي 
اكشــن و حادثه پردازي هم از دل درام )دشمني بن هور و 
مسال( خلق مي شود. نسخه مضحکي كه هالیوود چند سال 
پیش از بن هور ارائه كرد، مهر تأییدي بر هنر ویلیام وایلر در 

خلق یکي از پرعظمت ترین فیلم هاي تاریخ سینما زد.
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ستاره پاریسي  ها فاصله اي تا پوشيدن پيراهن 
رئال و رسيدن به آرزویش ندارد

ستاره یوونتوس فاصله اي تا انتقال به سيتي نداشت
 اما در آخرین ساعات دیروز به یونایتد پيوست

در چهارمين روز از بازي هاي پارالمپيك ، جعفري در 
وزنه برداري مدال نقره گرفت و رحيمي در تيروكمان 
ركورد زد و به قهرماني اميدوار شد

3تيم مدعي آخر هفته را با رضا اسدي، شهباززاده 
و قاسمي ن ژاد سپري كردند. حاال پرسپوليس فقط 
مهاجم مي خواهد و سپاهان دروازه بان و هافبك اما 
وضعيت استقالل هنوز نامشخص است

   امباپه با شماره5 
در مادريد

   جمعه توفانی رونالدو 

   يك نقره 
و يك ركوردشكني

   آخر هفته
 پر رفت وآمد
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19

20
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سردار آزمون به ركورد 100گل زده در اروپا  رسيد 
ركوردي كه هيچ ايراني ديگر به آن نرسيده است

سرد ار 
گل  ها

ســردار آزمون به يك ركورد جديد در دوران فوتبالش 
دست يافت. او تعداد گل هايش در ليگ روسيه را سه رقمي 
كرد و نخستين بازيكن ايراني شــد كه به ركورد 100گل 
زده در ليگ هاي خارجي مي رسد. مهاجم گلزن تيم  ملي 
در 27سالگي به اين ركورد دست يافته و همين موضوع 
عملكرد او را باارزش تر مي كند. سردار در 27سالگي به 
ركوردي رســيده كه هيچ يك از بزرگان فوتبال ايران در 

دوران فوتبال خود به آن نرسيده بودند.

  2019تا 2021؛ دو سال رؤيايي
سردار آزمون كه از سال2013در ليگ روسيه بازي مي كند 
در فصل 20-2019بهترين فصل خــود را از لحاظ گلزني 
سپري كرد. او در آن فصل با 17گل در ليگ روسيه به عنوان 
آقاي گلي رسيد و عالوه بر اين 17گل، 2گل در جام حذفي 
و 2گل هم در ليگ قهرمانان اروپا زد. به اين ترتيب فصل 
فوتبالي او با 21گل باشگاهي به پايان رسيد كه اين بهترين 
آمار سردار در طول يك فصل بوده است. يك فصل بعد، 
سردار در ليگ 21-2020روسيه 19گل زد اما با وجود اينكه 
2گل بيشــتر از فصل قبل زده بود عنوان آقاي گلي را به 
هم تيمي اش آرتم زيوبا واگذار كرد. سردار در 21-20يك 
گل هم در جام حذفي زد و فصل را با 20گل باشــگاهي به 

پايان رساند تا آمارش يك گل كمتر از فصل قبل باشد.

  37+ 100؛ باشگاهي و ملي
سردار آزمون پيش از رفتن به ليگ روسيه در هيچ ليگ 
ديگري بازي نكرده بود و كل سابقه فوتبالي اش به تمرين 
در تيم هاي جوانان و بزرگساالن سپاهان محدود مي شد. 
بنابراين 100گل او در ليگ روسيه كل گل هاي اين بازيكن 
در دوران فوتبال باشــگاهي اش هم هست. در بازي هاي 
ملي هم سردار آزمون با پيراهن شماره20تيم ملي ايران 
تا به حال طي 55بازي 37گل به ثمر رسانده است. او در 
سال هاي 2016و 2019با زدن 8گل ملي بهترين سال هايش 
را سپري كرده است. او 8گل سال2016را در 8بازي ملي زد 

تا به ركورد قابل توجه يك گل در هر بازي برسد.

  فراتر از دايي، باالتر از هاشميان
براي رسيدن به درك بهتر از كار بزرگي كه سردار انجام 
داده كافي است آمار او با ســاير ستاره هاي ايراني كه در 
اروپا درخشيده اند مقايسه شــود. به عنوان مثال علي 
دايي طي 5فصــل حضور در آلمــان مجموعا 19گل در 
بوندس ليگا و 6گل در ساير رقابت ها زد تا تعداد گل هايش 
در آلمان به 25برسد. وحيد هاشــميان هم طي 9فصل 
بازي در بوندس ليگا مجموعا 45گل بــراي هامبورگ، 
بوخــوم، بايرن مونيخ و هانوفــر زد. او يك فصل هم در 
بوندس ليگا2حاضر بود كه در آن فصل هم 8گل براي بوخوم 
به ثمر رســاند. حتي با درنظر گرفتن سختي ليگ آلمان 
نسبت به ليگ روســيه هم آمار هاشميان و دايي فاصله 
زيادي با سردار آزمون دارد. در سيستم امتيازي يوفا براي 
اهداي كفش طال، گل هاي ليگ آلمان با ضريب2و گل هاي 
ليگ روسيه با ضريب1.5محاسبه مي شود. با درنظر گرفتن 
اين ضرايب هم سردار به امتياز150مي رسد اما هاشميان و 
دايي به عدد100هم نمي رسند. جالب است بدانيد حتي در 
ليگ هاي عربي كه سطح پايين تري نسبت به اروپا دارند 
هيچ بازيكن ايراني به ركورد 100گل نرسيده است. فرهاد 
مجيدي بيشترين حضور و بيشترين گلزني را در قطر و 
امارات داشــته اما او هم به ركورد 100گل نرسيده است. 
ركوردي كه اگر هم به دست مي آمد در مقايسه با ليگ هاي 

اروپايي احتماال بايد با ضريب نيم محاسبه مي شد!
عليرضا جهانبخش هم 63گل در اروپا زده كه فقط 2گل 
از اين 63گل در ليگ برتر انگليس بوده و ساير گل ها در 
دسته اول و دوم هلند زده شده است. هلند هم مثل روسيه 
از ليگ هاي سطح دوم اروپا است و ضريب گلزني در اين 

ليگ با ليگ روسيه مساوي است.

  فصل به فصل با سردار گل ها
كارنامه سردار آزمون طي سال هاي بازي در ليگ روسيه 
به ترتيب زير بوده اســت. او 8فصل كامل با لباس 3تيم 
مختلف در اين ليگ حاضر بوده و امســال نهمين فصل 

حضورش در روسيه را آغاز كرده است.

كارنامه  آزمون
  فصل 2013-2014

   باشگاه: روبين كازان
   ليگ روسيه: 4گل
   ليگ اروپا: يك گل

  فصل 2014-2015
   باشگاه: روبين كازان - روستوف

   ليگ روسيه: 4گل
   جام حذفي: 2گل

  فصل 2015-2016
   باشگاه: روستوف
   ليگ روسيه: 9گل

  فصل 2016-2017
   باشگاه: روستوف

   ليگ روسيه: 7گل
   ليگ قهرمانان: 4گل

   ليگ اروپا: يك گل

  فصل 2017-2018
   باشگاه: روبين كازان

   ليگ روسيه: 5گل

  فصل 2018-2019
   باشگاه: روبين كازان - زنيت

   ليگ روسيه: 13گل
   جام حذفي: يك گل

   ليگ اروپا: 3گل

  فصل 2020- 2019
   باشگاه: زنيت

   ليگ روسيه: 17گل )آقاي گل(
   جام حذفي: 2گل

   ليگ قهرمانان: 2گل

  فصل 2020-2021
   باشگاه: زنيت

   ليگ روسيه: 19گل

  فصل 2021-2022
   باشگاه: زنيت

   ليگ روسيه: 5گل
   جام حذفي: يك گل

  مجموع گل ها
   ليگ روسيه: 83گل در 199بازي 

)هر 152دقيقه يك گل(
   جام حذفي: 6گل در 15بازي )هر 

168دقيقه يك گل(
   ليگ  قهرمانان، ليگ اروپا: 11گل 
در 30بازي )هر 167دقيقه يك گل(

   مجموع: 100گل در 244بازي )هر 
154دقيقه يك گل(
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نكته بازي

متریكاآماربازي

در اين ستون اغلب از بهترين هاي ليگ براساس 

آمارهاي متريكا صحبت شده است. اما اين بار 7/01
به ســراغ ضعيف ترين ها رفته ايم و در ابتدا از 
3تيم برتر فصل آغاز مي كنيم. براساس نمرات 
متريكا و از ميان بازيكناني كه الاقل در يك سوم دقايق اين فصل حضور داشته اند 
ضعيف ترين نمره را در ميان پرسپوليسي ها كمال كاميابي نيا داشته است. كمال 
طي 1331دقيقه بازي براي پرســپوليس به ميانگين نمره7/01 رسيده كه 
به نســبت كل بازيكنان ليگ، نمره بدي نيســت اما در ميان پرسپوليسي ها 
پايين ترين نمره بوده است. بعد از او به ترتيب عيســي آل كثير)6/90(، بشار 
رسن)6/87(، فرشاد فرجي)6/84(، احسان حسيني)6/74(، شجاعي)6/60(، 
مهدي خاني)6/54( و آرمان رمضاني)6/36( قرار دارند كه دقايق بازي شان كمتر 

از يك سوم فصل )كمتر از 900دقيقه( بوده است.

در سپاهان محمدرضا خلعتبري با ميانگين 

نمره6/88 ضعيف ترين بازيكن بوده و جالب 6/88
اين اســت كه قرارداد او به سرعت براي يك 

فصل ديگر تمديد شده است.
خلعتبري در ليگ بيستم 10بار در تركيب اصلي سپاهان قرار گرفت كه هر 
10بار تعويض شد و 12بار هم به عنوان يار تعويضي به زمين رفت. او طي اين 
22بازي يك گل زد و 4پاس گل داد تا درنهايت به نمره6/88 برسد. محمدرضا 
مهدي زاده هم با 912دقيقه بازي به نمره6/93 رسيد و كمي باالتر از خلعتبري 
ايســتاد. پايين تر از خلعتبري به نام هاي تركمان)6/80( كي روش)6/66(، 
مصلح)6/58(، نويدكيا)6/53(، كياني)6/43(، باقري)6/35( و دهقاني)6/30( 
مي رسيم كه تعداد بازي آنها كمتر از حد نصاب بوده است. مثال رسول نويدكيا 
در اين فصل فقط 24دقيقه براي تيمش بازي كرد و 2676دقيقه ديگر را به 

صالحديد برادرش روي نيمكت نشست.

و اما استقالل؛ در جمع آبي پوشاني كه حداقل 

900دقيقــه در طول فصل گذشــته بازي 6/75
كرده اند محمد دانشــگر كمترين نمره را از 
متريكا گرفته است. مدافع آبي ها كه بخش 
زيادي از فصل را در حاشيه سپري كرد 16بار در تركيب اصلي استقالل قرار 
گرفت و 9بار هم به عنوان بازيكــن تعويضي به زمين رفــت. او درمجموع 
1508دقيقه بازي كرد و ميانگين نمراتش در متريكا 6/75 بود. دانشگر در اين 
فصل يك گل و 2پاس گل هم داشــت و يك بار هم در مقابل پديده بهترين 
بازيكن ميدان شد. پايين تر از او بابك مرادي)6/70(، سبحان خاقاني)6/64(، 
سينا خادم پور)6/60(، داريوش شجاعيان)6/40( و سعيد مهري)6/40( قرار 
گرفتند. شجاعيان با 717دقيقه بازي يكي از ضعيف ترين هاي استقالل بود 

كه درنهايت هم در ليست مازاد قرار گرفت و از اين تيم رفت.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طبيعتا هر گزينه پيشنهادي كه بتواند 
از مجلس رأي اعتمــاد بگيرد و به 
كابينه برسد، با تبريك دوستان و 
نزديكانش مواجه خواهد شد. اين 
قاعده البته يك استثناء هم دارد كه 
مربوط به وزارت ورزش مي شود. تجربه 
سال هاي اخير نشان داده اصلي ترين وظيفه وزير ورزش اين است 
كه شنونده بد و بيراه هاي هواداران فوتبال باشد. اين طرفي ها او را 
»وزير استقاللي« مي خوانند و آن طرفي ها »وزير پرسپوليسي« 
صدايش مي زنند. االن حميد سجادي در چنين موقعيتي قرار 
گرفته و براي 4سال آينده بايد شنونده انواع و اقسام توهين ها و 
تهمت ها باشد. بدي كار هم اين است كه فقط يك تيم مي تواند 
قهرمان ليگ شود. حاال اگر ســكوي اول براي 2 تيم جا داشت، 
مي شد آرزو كرد پرسپوليس و استقالل با هم قهرمان شوند و وزير 

نفسي بكشد، اما حيف كه امكانش نيست!

فحش خور جديد پيدا شد

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اتفاق جالبي كه اين ســال ها در فوتبال 
ايــران رخ داده، مربــوط مي شــود به 
»كشــك انگاري« قرارداد با باشگاه از 
سوي بازيكنان محترم. طبيعتا فلسفه 
عقد قرارداد رســمي بايد اين باشد كه 
بازيكن بــراي يك مدت معلــوم در اختيار 
باشگاه قرار بگيرد و دستمزدش به ترتيبي كه از قبل تعيين شده پرداخت 
شود. در ايران اما اينطوري نيست. طي دو سه سال اخير بازيكنان گرامي 
به بهانه تورم باال، هر تابستان با مراجعه به باشگاه خواهان تجديد نظر 
در رقم قرارداد خود مي شوند. اين يعني آنها تقاضا مي كنند مبلغي كه با 
باشگاه قرار گذاشته بودند، باالتر برود. چرا؟ البد چون خون شان خيلي 
خوشرنگ اســت. در پرسپوليس و اســتقالل فراوان از اين داستان  ها 
داشته ايم و گويا االن اكبر ايماني هم در تراكتور چنين وضعي دارد. اين 

اگر اسمش بازيكن ساالري نيست، پس چيست؟

قرارداد كشك است

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شــايعاتي وجود دارد مبني بر اينكه 
دليل انصــراف زودهنــگام جواد 
زرينچه از قبول سرپرستي استقالل 
اين بوده كه آبش با فرهاد مجيدي 
داخل يك جوي نرفتــه. گويا پاي 
فرزاد وسط بوده و سرمربي آبي ها هم پاي 
برادرش ايستاده است. ما نمي دانيم و در اين مورد هم اظهارنظر 
نمي كنيم، اما اينكه مجيدي گفته: »نمي دانم چرا زرينچه چنين 
تصميمي گرفت« خيلي جالب است. خب به هر حال چيزهايي 
هســت كه فرهاد نمي داند. او نمي داند چرا زرينچه اينقدر زود 
رفت، همانطور كه نمي داند چرا پيروز قرباني اينقدر زود از قبول 
پيشنهاد دستياري منصرف شد، همانطور كه نمي داند چرا فرشاد 
ماجدي وسط كار ول كرد و رفت و همانطور كه نمي داند چرا فراز 
كمالوند كارش را در استقالل ادامه نداد. كسي چه مي داند؛ شايد 

هم جواب همه اين سؤاالت فقط يك كلمه باشد!

فهميدي بقيه چرا رفتند؟

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

  چرا آن جمله را گفتي؟
جذب امين قاسمي نژاد و یك پرسش تكراري از فرهاد مجيدي

اميرحسين اعظمي|  پنجشنبه و جمعه، 2 روز پرالتهاب براي 
هواداران استقالل و پرسپوليس بود و هر دو باشگاه از 2 خريد 
جديدشــان رونمايي كردند تا رقابت جــذاب آنها در فصل 
نقل وانتقاالت ادامه داشته باشــد. استقالل پنجشنبه شب از 
امين قاســمي  نژاد به عنوان خريد جديدش رونمايي كرد تا 
بعد از جدايي شيخ دياباته و مهدي قائدي، دغدغه هاي فرهاد 
مجيدي براي خط حمله كمتر شــود. ظهــر ديروز هم رضا 
اسدي با عقد قراردادي يكساله به عضويت پرسپوليس درآمد 

تا به نوعي جانشين احمد نوراللهي در اين تيم شود.

   هایجك در هایجك
از صبــح روز پنجشــنبه اخباري در رســانه ها و صفحات 
مجازي منتشر شــد مبني بر اينكه قرار است پرسپوليس 
امين قاسمي نژاد را جذب كند. اين در حالي است كه فرهاد 
مجيدي چند روز پيش گفته بود مهاجم فصل قبل پديده 
در فهرست مورد نظر او قرار ندارد. همين موضوع باعث شد 
تا قاسمي نژاد مذاكرات فشرده اي را با پرسپوليس انجام دهد 
و حتي جعفر سميعي و ابراهيم شكوري هم عصر پنجشنبه 
راهي باشگاه پرسپوليس شــدند تا خيلي ها اين انتقال را 
قطعي بدانند. با گذشت چند ســاعت اما همه  چيز تغيير 
كرد و قاسمي نژاد به سعادت آباد رفت تا با چرخشي عجيب 
به صورت رسمي پيراهن استقالل را برتن كند. قاسمي نژاد 
البته در نيم فصل گذشته به اين موضوع اشاره كرده بود كه 
از بچگي طرفدار استقالل بوده ولي صحبت هاي مجيدي 
باعث ناراحتي اين مهاجم شده بود و همين موضوع باعث 
شد قاسمي نژاد با مسئوالن پرسپوليس مذاكره كند. البته 
او بعد از عقد قرارداد با استقالل به اين موضوع اشاره كرد 
كه با فرهاد و فرزاد مجيدي صحبت كرده و سوءتفاهمات 
در اين زمينه برطرف شده است. درحالي كه شايعاتي هم 

درخصوص عدم مذاكره پرســپوليس با قاسمي نژاد عنوان 
شده بود، يكي از مديران پرسپوليس به خبرنگار همشهري 
ورزشي گفت: »ما در همه موارد با قاســمي نژاد به توافق 
رسيديم ولي احتماال اين بازيكن به دليل دريافت پيشنهاد 
مالي بهتر به استقالل رفته اســت. اگر بحث استقاللي يا 
پرسپوليســي بودن براي اين بازيكن مهم بود، قاسمي نژاد 
با ما مذاكره نمي كرد.« در هر صورت استقالل بازيكني را 
كه در اردوگاه رقيب مي ديد، در نهايت به ســمت خودش 

كشاند.

    اسدي سرانجام پرسپوليسي شد
پرسپوليس بعد از اتفاقات روز پنجشنبه، تالش زيادي كرد تا 
هوادارانش را آرام كند و سرانجام رضا اسدي روز گذشته به 
پرسپوليس پيوست. نكته عجيب عقد قرارداد يكساله با اين 
بازيكن بود و به نظر مي رسد پرسپوليس در مذاكره با اسدي 
در موضع قدرت نبوده كه نتوانسته قرارداد 2يا 3ساله با اين 
بازيكن امضا كند. البته اســدي در اين بــاره گفته: »قرارداد 
يكساله اســت اما مي خواهم اينجا بمانم و دليلي ندارد فكر 
كنم كه يكساله ببندم يا 10ساله! مي خواهم اينجا بمانم و اگر 
يكساله بستم به اين خاطر بود كه نمي خواستم كسي معطل 
شود و مذاكرات طوالني شود...« او درباره رقم قراردادش هم 
توضيح داده: »رقم 15ميليارد را تكذيب مي كنم... رقمي كه 
همينطوري بيرون آمده نمي دانم درباره اش چه بايد بگويم. 
شايد يك نكته و يك مثالي بوده و شايد يك سري اين حاشيه 
را درست كردند. هواداران ما فهميده هستند و مي دانند اين 
اعداد مسخره است.« پرسپوليســي ها بعد از اين خريد مهم 
در خط مياني، به ســراغ خط حمله مي روند تــا با توجه به 
عدم جذب شهباززاده و قاســمي نژاد، يك مهاجم ديگر را به 

تيم خود اضافه كنند.

   جدایي ۴بازیكن از استقالل
ديــروز احمد مــددي، مديرعامل اســتقالل بــا حضور در 
برنامه ورزش ومــردم از جدايي 4بازيكن ايــن تيم خبر داد 
كه حرف هاي او بازتاب زيادي در صفحات مجازي داشــت. 
مــددي در ارتباط با وضعيت ارســالن مطهري و فرشــيد 
اسماعيلي، گفت: »اين دو بازيكن در ليست تمديد قراردادها 
حضور ندارند! سرمربي محترم نظري روي اين عزيزان ندارد 
و احتمال جدايي شــان زياد اســت.« مددي بــا بيان اينكه 
داريوش شجاعيان هم از همان ابتدا در ليست مجيدي نبود، 
درخصوص آخرين وضعيت مســعود ريگي، گفت: »ايشان 
عدد بااليي را براي تمديد قرارداد به ما پيشــنهاد كردند كه 
توان پرداختش را نداريم.« به نظر مي رســد ريگي هم بعد از 
اينكه با استقالل به مشكل خورده، در نهايت سر از سپاهان 
درمــي آورد. در عــوض مديرعامل اســتقالل حضور جعفر 

سلماني و لوسيانو پريرا در اين تيم را قطعي دانست.

    آقاي گل در اصفهان ماند
سپاهان در ادامه روند مثبتش در فصل نقل و  انتقاالت، سجاد 
شهباززاده را هم حفظ كرد و قرارداد اين بازيكن به مدت يك 
فصل ديگر تمديد شــد. نويدكيا قصد دارد در فصل آينده از 
اين بازيكن به عنوان وينگر و از شهريار مغانلو به عنوان نوك 
حمله استفاده كند. به اين ترتيب خط حمله 3نفره سپاهان 
با محمدرضا حسيني، مغانلو و ســجاد به يكي از قوي ترين 
خطوط حمله در ليــگ21 بدل خواهد شــد. اين در حالي 
است كه محمدرضا خلعتبري هم يك فصل ديگر در سپاهان 
ماندني شده و مسئوالن اين باشگاه در روزهاي آينده از چند 
خريد ديگر هم رونمايي خواهند كرد. احتماال خط هافبك اين 
تيم نيز با حضور مسعود ريگي پشت سر رفيعي، احمدزاده، 

سلماني و كريمي كامل خواهد شد.

3تيم مدعي آخر هفته را با رضا اسدي، شهباززاده و قاسمي ن ژاد سپري كردند. حاال پرسپوليس فقط 
مهاجم مي خواهد و سپاهان دروازه بان و هافبك، اما وضعيت استقالل هنوز نامشخص است

آخر هفته پر رفت وآمد

از مدت ها قبل همه مي دانستند كه حضور شهريار مغانلو 
در سپاهان قطعي است. ســناريوي بسيار روشني وجود 
داشــت. تيم اصفهاني در ازاي دريافت رضايتنامه مغانلو 
از ســانتاكالرا، محمد محبي را به باشگاه پرتغالي مي داد 
و شــهريار را جذب مي كرد. خود يحيي گل محمدي هم 
يك هفته پيش از رسمي شدن اين انتقال، در مصاحبه اش 
عمال پذيرفت كه ديگر مغانلو را در اختيار نخواهد داشت. 
اين وسط اغلب هواداران هم واكنش بدي نشان ندادند، 
چرا كه خيلي از آنها حضور مغانلو در سپاهان را غيرارادي 
و بدون اختيار بازيكن مي دانستند. با اين همه اما، رفتار 
عجيب و غريب شهريار در حذف تصاوير خودش با پيراهن 
پرسپوليس از صفحه رسمي اش، ناگهان يك انتقال عادي 
و پذيرفته شده را به يك ترانســفر جنجالي تبديل كرد؛ 

به طوري كه هواداران به شدت خشمگين شدند و جنبش 
آنفالوي صفحه اين بازيكن باعث ريزش چندصدهزارنفري 

تعداد دنبال كنندگان او شد.
درمورد رفتار مغانلو انتقادات زيادي مطرح شده كه عمدتا 
هم جنبه منطقي داشته است. به هر حال كمتر بازيكني در 
دنيا اين كار را انجام مي دهد و به خاطرات قبلي اش پشت 
مي كند. غيراز اين اما، شهريار با كاري كه كرد، همين اول 
فصل يك حاشــيه بي خودي براي خودش درست كرد و 
به صورت داوطلبانه زير فشار رفت. او مي توانست رفتاري 
عادي با جدايي اش داشته باشد و در سپاهان راحت كارش 
را بكند، اما وارد حاشيه اي كاذب و غيرضروري شد و حاال 
مدام زير ذره بين خواهد بود. به اين ترتيب كار مغانلو براي 

تكرار درخشش در سپاهان دشوار است.

فشار بي خودي
اشتباه عجيب شهریار مغانلو، شاید به ضرر خودش و سپاهان تمام شود

بعد از كلي كشــمكش و حرف و حديث و 
نيز رفت و برگشــت آقاي مدير برنامه بين 
2 باشگاه پرسپوليس و استقالل، سرانجام 
امين قاسمي نژاد با عقد قراردادي 2 ساله به 
عضويت آبي پوشــان درآمد. اين انتقال اما 
نكات و شــرايط عجيبي داشت كه بخشي 
از آن مربوط بــه مواضــع متناقض فرهاد 

مجيدي مي شد.
ســرمربي اســتقالل بين 2 نيم فصل ليگ 
بيستم اصرار زيادي به جذب مهاجم پديده 
داشــت. فرايند اين انتقــال مدت ها طول 
كشيد و حتي خود قاســمي نژاد هم بسيار 
تالش كرد تــا آبي پوش شــود. نهايتا اين 
اتفاق رخ نداد و باشــگاه مشــهدي راضي 
نشــد رضايتنامه مهاجمش را صادر كند. 
قاســمي نژاد كه ديگر به سيم آخر زده بود، 
با بستن مچ بند آبي در زمين حاضر مي شد 
تا نشان بدهد به شدت مايل است استقاللي 
شــود. او حتي در برنامه فوتبــال برتر هم 
صراحتا گفت اتفاقي كــه در نيم فصل رخ 
نداد، پايان فصل حتما به وقوع مي پيوندد و 
اين بازيكن راهي باشگاه محبوبش خواهد 
شد. با اين حال در تابستان به شكلي عجيب 
قاسمي نژاد از فهرست بازيكنان مورد نظر 
مجيدي حذف شد. خود فرهاد در مصاحبه 
بلندش آشكارا گفته ديگر تمايلي به جذب 

امين ندارد.
انصراف مجيدي از جذب قاســمي نژاد در 
حالي بود كــه طبيعتا ســطح كيفي اين 
بازيكن طي چند ماه نبايد خيلي فرق كرده 
باشــد. از ســوي ديگر اتفاقا در اين مقطع 
زماني با توجه به جدايــي مهدي قائدي و 
شــيخ دياباته، نياز اســتقالل به استخدام 

امين مي توانست بيشتر هم شده باشد، اما 
طبق معمول مجيدي همه را غافلگير كرد. 
جالب است كه او در نيم فصل به حدي از 
عدم توافق با قاسمي نژاد ناراحت شده 
بود كه در يكي از مصاحبه هاي تند و 
تيزش عليه احمد مددي، مديرعامل 
باشــگاه گفته بود: »پرسپوليس از 
قطــر و پرتغال بازيكــن خريد، اما 
ما نتوانســتيم از مشــهد بازيكن 
بگيريم.« نهايتا اما قاســمي نژاد 
استقاللي شــد تا باز هم متوجه 
نشــويم فرهاد مجيدي چرا آن 
جمله را به زبان آورد؛ درست مثل 
جمله اي كه چند ساعت پيش از 
اعالم رسمي انتقال مهدي قائدي، 
در مورد منتفي شدن جدايي او به 

زبان آورد.
البته تغييــر عقيده هاي مجيدي 

در مباحــث نقل وانتقاالتــي به هيچ وجه 
تازگي ندارد. 2 سال پيش هم او محمدرضا 
حسيني را بازيكني معمولي مي دانست كه 
حتي از يكي از جوانان تيم هاي پايه استقالل 
)به اسم اميرحسين كارگر( ضعيف تر است، 
اما در همين تابستان مجيدي اسم حسيني 
را در فهرســت خريدش گنجاند؛ هرچند 
طبيعتا اين بازيكن قراردادش را با سپاهان 
تمديد كرد و فرصتي بــراي حضورش در 
اســتقالل فراهم نشــد. تنها بازيكني كه 
مجيدي از اول تا آخر، بدون تناقض روي 
عقيده اش براي جذب او باقي ماند، آرمان 

رمضاني بــود كه با چند مــاه تأخير و 
 بــا وجود بــازي در پرســپوليس، 

آبي پوش شد!
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بهترين ها سرصف
جورجينيو با دريافت جايزه بهترين بازيكن فصل اروپا يك گام به توپ طال نزديك شد

منچستريونايتد پريشب تحقيقاتي 
را بــراي بررســي امــكان جذب 
کريستيانو رونالدو انجام داد که ابتدا 
به نظر مي رســيد ديگر خيلي دير 
شده. منچستري ها که کل تابستان 
را براي اين انتقال زمان داشــتند، 
وقتي فهميدند کريستيانو در حال 
توافق با رقيب همشهري آنهاست، 
بالفاصله دست به کار شدند. ديروز 
هر لحظه اخبار تازه تري از قطعيت 
انتقال اين بازيكــن از يوونتوس به 
منچسترسيتي منتشــر مي شد تا 

اينكه عصر ديروز ماجرا عوض شد.

   توافق با سيتي
رونالدو براي رهايي از شر آلگري، سرمربي 
يووه حاضر شــد تخفيــف قابل توجهي 
در دســتمزدش بدهد. قرار بود او ســالي 
20ميليون يورو بگيرد و قراردادش با سيتي 
2ساله باشد. سيتي هم وقتي هري كين در 
صفحه شخصي اش اعالم كرد كه در تاتنهام 
مي ماند، پروژه جذب رونالدو را فعال كرد. 
اين انتقــال بيش از آنكه نياز فني باشــد، 
به نوعي رقابت با پاري سن ژرمن بود. مالك 
نفتي ثروتمند تيم پاريسي مسي را خريده 
و همتاي اماراتي اش در من سيتي نبايد از 
او عقب مي افتاد. 2تيم در مرحله گروهي 
ليگ قهرمانان هم به هــم افتاده اند. گفته 
مي شد مبلغ 30ميليون يورو از اين انتقال 
به يوونتوس خواهد رسيد كه 3 سال قبل با 
100ميليون اين بازيكن را از رئال مادريد 

خريده بود.

   يونايتد وارد شد
هواداران منچســتريونايتد از شنيدن خبر 
انتقال رونالدو به سيتي حسابي خشمگين 
شدند و شــروع به آتش زدن پيراهن هاي 
قديمي خود با نام اين بازيكن كردند. آنها 
معتقد بودند باشــگاه بايد اسطوره سابق 
اين تيم را برمي گرداند و اجازه نمي داد اين 
ستاره به تيم رقيب برود. مصاحبه اي قديمي 
از رونالدو هم منتشر شد كه او در سال2009 
گفته بود هرگز به منچسترسيتي نخواهد 
رفت چون دنبــال پول نيســت و برايش 
اشــتياق به فوتبال اهميت بيشتري دارد. 
همه چيز براي هواداران يونايتد به بدترين 
شكل ممكن پيش مي رفت تا اينكه سرمربي 
تيم به ستاره پرتغالي چراغ سبز نشان داد و 
گفت: »رونالدو؟ هميشه رابطه خوبي با هم 
داشــتيم. برونو هم با او در تماس بوده و او 
مي داند ما چه حسي نسبت به او داريم. اگر 
قرار بر جدايي از يوونتوس باشد، او مي داند 
كه ما اينجا هستيم. كريستيانو اسطوره اين 
باشگاه است؛ اگر از من بپرسيد، مي گويم 
بزرگ تريــن بازيكن تاريخ. من بــه اندازه 
كافي خوش شانس بودم كه با او بازي كنم. 
اجازه بدهيد ببينيم چه مي شــود.« جالب 
اينكه تنها چند ساعت پس از اين واكنش 
اوله گونار سولسشــر خبر رسيد فرگوسن 
تماسي با رونالدو داشته و از او خواسته به تيم 
سابقش برگردد. دقايقي بعد هم فابريتزيو 
رومانو مدعي شد رونالدو با دستمزد هفتگی 
270 هزار پوندی با يونايتد به توافق رسيده 
اســت. قرارداد رونالدو با يونايتد قرار است 

2 ساله باشد.

جمعهتوفانیرونالدو

بازي هاي ديوانه وار

با توجه به فيفادي پيش رو بيشتر بازي هاي مهم اين هفته رقابت هاي 
باشگاهي در اروپا به امروز موکول شده است. در اين مطلب مروري بر 

بازي هاي امروز داشته ايم.

   منچسترسيتي- آرسنال / ساعت 16
اولين بازي بزرگ امروز و امشب در ليگ برتر بين منچسترسيتي و آرسنال برگزار 
مي شود كه ساعت16 مي توانيد جريان آن را دنبال كنيد. من سيتي بعد از 2باخت 
ابتداي فصل در ســوپرجام و هفته اول ليگ مقابل لسترسيتي و تاتنهام باالخره 
توانست نخستين برد فصل را با پيروزي پرگل 5 بر صفر مقابل نوريچ دشت كند. 
آرسنال اما هر 2بازي هفته هاي اول و دوم خود در ليگ را با نتايج مشابه به برنتفورد 
تازه صعود كرده و چلسي قهرمان اروپا 2 بر صفر باخت اما در جام حذفي مقابل تيم 
سقوط كرده وست بروم با هت تريك اوباميانگ 6 بر صفر برنده شد تا مرهمي باشد 
بر زخم هاي ليگش. الكازت هم مقابل وست بروم دقايقي به ميدان رفت تا مشخص 

شود براي بازي امروز مشكلي ندارد.

   ليورپول- چلسي / ساعت 21
يك بازي خيلي بزرگ ديگر هم امشب در ليگ برتر خواهيم ديد؛ ليورپول و چلسي. 
جدال آخرين قهرمان ليگ قهرمانان پيش از كرونــا و قهرمان اخير رقابت هاي 
ليگ قهرمانان اروپا كه در ساعت 21 برگزار مي شــود. ليورپول و چلسي بايد در 

اوايل فصل به انــدازه كافي امتياز جمع كنند چون در ميانه فصل دچار مشــكل 
خواهند شد. ليورپول به اين دليل كه بازيكنان آفريقايي زيادي دارد، در نيم فصل 
بايد چند بازي را بدون صالح، مانه و ديگران ســپري كند. چلسي هم در همين 
مقطع درگير رقابت هاي جام جهاني باشگاه ها در ژاپن خواهد بود. ازهمين رو آنها 
االن نمي توانند و اجازه ندارند امتيازي از دست بدهند. توخل، جورجينيو و كانته 
همين پريشب جايزه بهترين مربي، بهترين بازيكن و هافبك سال اروپا را گرفته اند 
و به خاطر قهرماني در اروپا و ســوپرجام اروپا، روحيه بااليي براي اين بازي دارند. 
آنها هفته گذشته آرســنال را بردند تا 6امتيازي شوند. ليورپول هم با بازگشت 3 
مدافع اصلي اش كه مدتي طوالني مصدوم بودند، بار ديگر به جمع مدعيان قهرماني 

برگشته است.

   بتيس- رئال / ساعت 00:30
رئال براي ســومين بار پياپي ميهمان خواهد بود. دليل آن آماده نبودن 
چمن ســانتياگو برنابئو پس از بازسازي اســت. رئال در هفته اول 4 بر 
يك آالوس را برد و در هفته دوم مقابل لوانته به زور 3-3 مســاوي كرد. 
كهكشاني هاي سابق با آنچلوتي خوب گل مي زنند خوب هم گل مي خورند. 
رئالي ها بيش از آنكه نگران اين بازي باشند، اخبار انتقال امباپه را دنبال 
مي كنند و شايد همين مســئله روي فرم بازي اين تيم كه ساعت12:30 

امشب آغاز مي شود تأثير بگذارد.

از آخرين روزهاي هيجان انگيز فوتبال پيش از فيفادي لذت ببريم

در قرعه كشي ليگ قهرمانان 2دسته مرگ شكل گرفت و چند گروه ساده؛ انگار غول ها مشغول جنگ جهاني و سوئيس هاي بي طرف مشغول خوشگذراني هستندجوخه هاي مرگ

 قرعه کشــي مرحلــه گروهــي فصل
 22-2021ليگ اروپا هم با يك روز تأخير 
نسبت به ليگ قهرمانان انجام شد و ظهر 
ديروز تيم هاي حاضــر در اين رقابت ها 
حريفان خود را شــناختند. تنها نماينده 
فعلي فوتبال ما در ايــن رقابت ها يعني 
صادق محرمي در گروه آخــر با دينامو 
زاگرب به تيم هاي خنك بلژيك، وستهم 
انگليس و راپيد ويــن اتريش خورد. اگر 
ميالد محمدي از خنك جدا نشده بود، االن 
2 نماينده ايراني با هم همگروه مي شدند. 
اگر ســردار آزمون با 12ميليون يورو از 
زنيت به ليون برود، هم از شر همگروهي 
با يوونتوس و چلســي در ليگ قهرمانان 
اروپا خالص مي شود، هم مي تواند در گروه 
اول ليگ اروپا با رنجرز، اسپارتا و بروندبي 
رقابت کند و ارزش هايش را نشــان دهد. 
گروه C کمي سخت تر از ساير گروه هاست؛ 
جايي که ناپولي، لستر و اسپارتاك مسكو 

با هم روبه رو خواهند شد.

  گــروه A: ليــون فرانســه، رنجرز 
اسكاتلند، اسپارتا پراگ چك، بروندبي 

دانمارك
  گروه B: موناکو فرانســه، آيندهوون 
هلند، رئال سوسيداد اسپانيا، اشتورم 

گراتس اتريش
  گروه C: ناپولي ايتاليا، لسترســيتي 

انگليس، اسپارتاك مسكو روسيه، لژيا 
ورشو لهستان

  گروه D: المپياکوس يونان، آينتراخت 
فرانكفورت آلمان، فنرباغچه ترکيه

  گروه E: التزيو ايتاليــا، لوکوموتيو 
مســكو روســيه، مارســي فرانسه، 

گاالتاسراي ترکيه
  گروه F: براگا پرتغال، ســتاره سرخ 
صربســتان، لودوگورتس بلغارستان، 

ميتيولن دانمارك
  گروه G: باير لورکوزن آلمان، سلتيك 
اسكاتلند، رئال بتيس اسپانيا، فرانس 

واروش مجارستان
  گروه H: دينامو زاگرب کرواسي، خنك 
بلژيك، وســتهم انگليس، راپيد وين 

اتريش 

قرعه صادق و شايد سردار
درحالي که همه حواس ها به انتقال رونالدو به منچسترسيتي 
و امباپه به رئال مادريد است، دور گروهي ليگ قهرمانان اروپا 
قرعه کشي شــد و 2گروه مرگ و 2گروه متروکه شكل گرفت. 
به دليل قرار گرفتن نام آث ميالن در ســيدچهارم پيش بيني 
مي شــد که اين تيم در هر گروهي بيفتد، آن گروه گروه مرگ 
خواهد بود. اين قرعه به نام اتلتيكو مادريد، ليورپول و پورتو 
افتاد. يورگن کلوپ اعتراف کرد که بعد از ديدن قرعه تيمش 
بلند خنديده است. در اين مراسم که در استانبول برگزار شد، 
ايوانوويچ و مايكل اِســين بازيكنان پيشين چلسي در بيرون 
کشيدن قرعه ها از گلدان ها کمك کردند. هواداران چلسي بايد 

ممنون باشند چون فقط به يوونتوس خورده اند.

   گروه بندي
  گــروه A: منچسترســيتي، پاري ســن ژرمن، اليپزيش و 

کلوب بروخه
  گروه B: اتلتيكو مادريد، ليورپول، پورتو و ميالن

  گروه C: اسپورتينگ ليسبون، دورتموند، آژاکس و بشيكتاش
  گروه D: اينتر، رئال مادريد، شاختار دونتسك و شريف
  گروه E: بايرن مونيخ، بارسلونا، بنفيكا و ديناموکي يف
  گروه F: ويارئال، منچستريونايتد، آتاالنتا و يانگ بويز

  گروه G: ليل، سويا، سالزبورگ و ولفسبورگ
  گروه H: چلسي، يوونتوس، زنيت و مالمو

   گروه مرگ
2گروه اول را به جرات مي توان گروه مــرگ ناميد؛ جايي که 
احتماال دو ســه تيم مدعي در همين مرحله از دور رقابت ها 
حذف يا به ليگ اروپا تبعيد خواهند شــد. سيتي و پاريس که 
در نيمه نهايي فصل قبل با هم روبه رو شــده بودند، بار ديگر 
به هم رســيدند. پوچتينو با مســي و راموس دنبال انتقام از 
منچسترسيتي است.  گروه دوم سخت تر است. ليورپول بايد با 

اتلتيكو مادريد، پورتو و ميالن رقابت کند. بازي با اتلتيكو يادآور 
همان مسابقه اي است که ليورپول، مدافع عنوان قهرماني اروپا 
در خاك خودش مقابل اتلتيكو حذف شد و همزمان تماشاگران 
مادريدي ويروس کرونا را هم در همان مســابقه وارد انگليس 
کردند. ميالن و ليورپول هم در قرن جديد 2 بار در فينال با هم 

بازي کرده اند که سهم هر کدام يك برد بوده است.

   گروه زندگي
در گروه G ببينيد چه تيم هايي به هم خورده اند؛ ليل، ســويا، 
سالزبورگ و ولفسبورگ. طبيعي اش اين بود که پاري سن ژرمن 
قهرمان فرانسه مي شد و به جاي ليل در اين گروه قرار مي گرفت 
تا توازن برقرار شود. اين گروه کم مشتري ترين گروه رقابت ها از 
لحاظ پخش تلويزيوني خواهد بود. گروه اسپورتينگ هم خيلي 
خنده دار اســت. اگر پورتو قهرمان پرتغال شده بود، گروهي 
متشــكل از پورتو، دورتموند، آژاکس و بشيكتاش را مي شد 

تحمل کرد اما نه با اسپورتينگ ناشناخته.

   بقيه تقابل ها
رئال مادريــد در گروهD همان همگروهي هــاي فصل قبل را 
برداشته غيراز شريف مولداوي که جايگزين مونشن گالد باخ 
در گروه بندي فصل قبل شده است. رئال دوباره با اينتر روبه رو 
مي شود. اينتر فصل قبل در چنين گروهي آخر شد و حتي به 
ليگ اروپا هم راه نيافت. بارســلونا در گروه E به بايرن مونيخ 
خورد که يادآور باخــت 8بر2تحقيرآميز 2 فصل قبل اين تيم 
است. بايرن در ديدار جام حذفي هفته قبل هم با زدن 12گل به 
برمل نشان داد که هنوز هم بي رحم است و اگر تيمي را ضعيف 
گير بياورد، زياد گل مي زند. فرصت انتقام براي مســي از بين 
رفت چون بارسا در دوران پسا مسي به سر مي برد. بارسا فصل 
قبل با دينامو کي يف هم همگــروه بود که به زحمت اين تيم را 
برد. ويارئال با منچستريونايتد در گروه F يادآور فينال فصل 

قبل ليگ اروپاســت که يونايتد آن ديدار را به متخصص ليگ 
اروپا يعني اوناي امري در ضربات پنالتي باخت.

   قرعه ايراني ها
هر 2بازيكن ايراني حاضر در اين رقابت ها قرعه هاي ســختي 
نصيب شان شــد. طارمي در گروه مرگ با ليورپول و اتلتيكو و 
ميالن افتاد و ســردار آزمون هم با زنيت با يوونتوس و چلسي 
همگروه شــد؛ احتماال 2تا از هزار تيمي که در اين 8 سال در 
رسانه ها او را مي خواسته اند! فصل قبل مهدي طارمي با پورتو 
يك گل برگردان زيبا به چلسي زد. چلسي 2 گل از علي دايي 
)هرتا برلين( خورده بود و يك گل قيچي هم 2 ســال پيش از 
عليرضا جهانبخش )برايتون( در جــام حذفي انگليس. حاال 
نوبت ســردار اســت که کابوس مهاجمان ايراني را به مدافع 
عنوان قهرماني يادآوري کند. پورتــو فصل قبل قرعه خوبي 
داشت و با سيتي، مارسي و المپياکوس همگروه بود و توانست 
به عنوان تيم دوم صعود کند اما امســال شايد رده سومي هم 
در دسترس نباشد. طارمي فصل قبل دروازه هر دو تيم مدعي 
همگروه آزمون را باز کرده و به چلسي و يوونتوس گل زده بود. 
مهدوي کيا هم سابقه گلزني به يووه را با پيراهن هامبورگ دارد.

   برنامه بازي ها
مرحله گروهي ليگ قهرمانان امسال در تاريخ 14 و 15 سپتامبر 
يعني از 23شهريور آغاز مي شود و در روزهاي 7 و 8 دسامبر 

مصادف با 16 و 17 آذر به پايان خواهد رسيد.
  هفته اول: 23 و 24شهريور

  هفته دوم: 6 و 7مهر
  هفته سوم: 27 و 28مهر
  هفته چهارم: 11 و 12آبان

  هفته پنجم: 2 و 3آذر
  هفته ششم: 16 و 17آذر

ليگ اروپا هم قرعه كشي شد

جورجينيو خودش هم باورش نمي شود که به عنوان 
بهترين بازيكن فصل ليــگ قهرمانان اروپا انتخاب 
شده. او در فصل قبل با چلســي و ايتاليا همه  چيز 
را برده بود. جايزه اي که او گرفت، فصل گذشــته به 
لواندوفسكي رســيده بود. با اين حال هم تيمي اش 
انگولو کانته جايزه بهترين هافبك فصل را به دست 
آورد. در ايــن انتخاب ها 80مربــي حاضر در ليگ 
قهرمانان و ليگ اروپا و 24مربي حاضر در رقابت هاي 
يورو و 55خبرنگار از کشــورهاي مختلف رأي داده 
بودند. آلكســيا پوتياس هم جايزه بهترين بازيكن 

بانوي فصل21-2020 فوتبال اروپا را از آن خود کرد.

   ويژه: جايزه رئيــس يوفا به ســيمون كيائر، 
كاپيتان تيم ملي دانمارك و كادر پزشكي اين تيم 

و همچنين كادر پزشــكي حاضر در زمين 
مســابقه در رقابت هاي يورو2020 تعلق 
گرفت كه توانســتند از مرگ اريكسن كه 
در بازي با فنالند دچار ايست قلبي شده 

بود جلوگيري كنند.

   دروازه بان: ادوارد مندي، دروازه بان چلسي بهترين 
دروازه بان فصل اروپا شد؛ باالتر از دوناروما كه در انتخابي 
عجيب جايزه بهترين بازيكن يورو را گرفته بود. مندي در 
ليگ قهرمانان توانست در 9تا از 12مسابقه كلين شيت 
كند. ساندرو پانيوس ســنگربان تيم بانوان بارسلونا هم 

جايزه بهترين دروازه بان بانوي فصل را به دست آورد.

   مدافع: روبن دياز، مدافع پرتغالي ســابق بنفيكا 
كه در نخســتين فصل حضورش در منچسترسيتي 
توانسته بود جايزه بهترين بازيكن فصل ليگ برتر را 
از آن خود كند، به عنوان بهترين مدافع اروپا در فصل 

گذشته شناخته شد. 
در بخــش زنــان اين جايــزه بــه ايرنه پــاردس از 

پاري سن ژرمن رسيد.

   هافبك: كانته در بخش مردان و الكسيا پوتياس 
در بخش زنان صاحب جايزه بهترين هافبك شدند.

   مهاجم: جايزه بهتريــن مهاجم فصل به ارلينگ 
هالند نــروژي از دورتموند رســيد كــه 10گل در 
رقابت هــاي فصل قبل بــه ثمر رســانده و آقاي گل 
شده بود. در قسمت بانوان اين جايزه به جني ارموسو 

مهاجم بارسلونا رسيد.

   ســرمربي: توماس توخل باالتر از گوارديوال 
و روبرتو مانچينــي كه به ترتيب توانســته بودند 
منچسترسيتي را در ليگ برتر و تيم ملي ايتاليا 
را در يورو قهرمان كنند، عنوان بهترين مربي 
را دريافت كرد. لوييس كورتس از بارســلونا 
 هم بهترين ســرمربي در بخــش فوتبال زنان 

شد.

همزمان با جدي شــدن انتقــال كريســتيانو رونالدو به 
منچسترســيتي، يك بمب نقل وانتقاالت ديگر هم ديروز 
آماده انفجار شــد. پاري ســن ژرمن راضي شــده امباپه را 
با رقمــي حدود 170ميليــون به عــالوه 10 ميليون يورو 
آپشــن قرارداد به رئال مادريد بفروشد. در فاصله تنها يك 
ســال مانده تا پايان قرارداد، اين رقم بااليي است و جدا از 
آن گران تريــن انتقال تاريخ خواهد بــود. او ظهر پريروز با 
اشــرف حكيمي، همبازي اين فصل و بازيكن اسبق رئال 
مادريد ناهار خورد درحالي كه پيراهن سفيد بر تن داشت. 
روزنامه هاي مادريدي حتي شماره پيراهن فصل آينده او در 
رئال را هم اعالم كردند كه همان پيراهن اسطوره محبوبش 
يعني زيدان خواهد بود. البته شماره5 عالوه بر اينكه يادآور 
زيدان است، تنها پيراهني اســت كه خالي مانده! با رفتن 
واران اين پيراهن بدون صاحب ماند و باشــگاه زورش آمد 
آن را به وايه خو بدهد. مندي هم اعالم كرده حاضر اســت 

پيراهن شماره23 خودش را به امباپه تقديم كند؛ پيراهني 
كه قبال در اختيار ديويد بكام بود. اما ادن آزار و مودريچ كه 
شماره هاي 7 و 10 را در اختيار دارند، براي تحويل شماره 
خود به اين بازيكن كه با آن شــماره ها در پاري سن ژرمن و 
تيم ملي بازي مي كند، واكنشي نشان ندادند. البته در اين 
ميان شــايعه اي هم رسانه اي شــده كه مي گويد امباپه با 

شماره19 براي رئال بازي مي كند.
اكيپ، چاپ فرانســه ادعا كرد كه امباپه خانه اي نزديك به 
محل اقامت سابق ســرخيو راموس در مادريد پيدا كرده. 
ديروز برادرش هم در يك اســتوري اينستاگرامي نوشت 
»وقت پرواز است.« به نظر همه  چيز تمام است و طبق گفته 
ماركا احتماال فردا يا پس فردا خبر رسمي مي شود اما معارفه 
اين خريد به بعد از فيفادي پيش رو موكول خواهد شــد. از 
او احتماال 19شهريور در ورزشگاه بازسازي شده سانتياگو 

برنابئو رونمايي مي شود.

امباپه با شماره5  در مادريد
ستاره پاريسي  ها فاصله اي تا پوشيدن پيراهن رئال و رسيدن به آرزويش ندارد

ستاره يوونتوس فاصله اي تا انتقال به سيتي نداشت، اما در آخرين ساعات ديروز به يونايتد پيوست
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چه مي كنه بارسا

بهترين هاي اروپا شب جمعه در مراسمي معرفي شدند و در اتفاقي 
تاريخي، بارسلونا همه جوايز را در فوتبال زنان درو كرد. بارسا در 
حالي به اين جوايز رسيده است كه سال هاي گذشته فقط يك بار و 
يك جايزه نصيبش شده بود. سال2017 ليكه مارتنز هلندي براي 
بارسا جايزه گرفت اما اين بار همه جوايز به آنها رسيد. آبي اناري ها 
فصل گذشــته براي نخســتين بار قهرمان ليگ قهرمانان اروپا 
شدند. عالوه بر اين الليگاي زنان، جام حذفي و سوپر كاپ اسپانيا 
را نيز به دست آوردند. پيشرفت چشمگير آنها در سال هاي اخير 
مرهون ســرمايه گذاري و توجه ويژه باشگاه است. بارسايي ها از 
اين اتفاق خوشحالند ولي چه كسي پاسخ هواداران باشگاه رئال 

مادريد را مي دهد؟

نيمكت جنجالي فوتسال

موضوع انتخاب سرمربي تيم ملي فوتســال زنان به يك چالش 
جدي براي فدراسيون تبديل شده اســت. ابتدا نام شهناز ياري 
براي ســرمربيگري مطرح بود اما گفته مي شود او حاضر نشد در 
كادرفني با علي صانعي همكاري كند. شهرزاد مظفر گزينه بعدي 
فدراسيون بود اما او با تيم ملي زنان كويت قرارداد دارد و جواب رد 
داد. نام نيلوفر اردالن به عنوان گزينه بعدي به ميان آمد اما او هم 
به دليل نداشتن تجربه باال مخالف داشت و حذف شد. سرمربي 
هنوز انتخاب نشده اســت اما گفته مي شود سر اين موضوع پاي 
يك عده به خاطر دادن رشوه و ديگر مسايل پشت پرده  به حراست 
فدراسيون كشيده شده. بايد ديد فدراسيون از اين چالش چگونه 

گذر مي كند.

يك نقره و يك  ركورد شكني
در چهارمين روز از بازي هاي پارالمپيك، جعفري در وزنه برداري مدال نقره گرفت و رحيمي در 

تيروكمان ركورد زد و به قهرماني اميدوار شد 

گل زن 

فيفا جديدترين رده بندي تيم هاي ملي زنان را اعالم كرد و 
تيم ملي فوتبال ايران در رده هفتاد و دوم جهان و چهاردهم 
آسيا باقي ماند. درست است صعود نكرديم اما همين كه به 
مانند دفعات پيش از رده بندي اخراج نشــديم، جاي شكر 
دارد. بهترين رده تيم زنان ايران تاكنون رده ۴۸ جهان بوده 
است؛ رتبه اي كه اوايل تشكيل تيم ملي نصيبمان شده بود 
و پس از آن فقط روند نزولي را طــي كرده ايم. فوتبال زنان 
2سالي تعطيل بود و حاال اميدوار است با حضور در مسابقات 
مقدماتي جام ملت هاي آسيا كه آخر شهريور برگزار مي شود 
به شــرايط بهتري برســد و حداقل اينكه به همان رتبه۴۸ 

بازگردد.

درجا مي زنيم

كم پيش مي آيد كسي از تساوي خوشــحال باشد، اما تيم 
ملي فوتبال زنان ايران براي تساوي در بازي دوستانه جشن 
گرفت . با شكست هايي كه فوتبال ايران به ازبكستان داشته، 
اين تيم لقب گربه ســياه ايــران را گرفته اســت، اما اين بار 
طلسم باخت به ازبكستان شكســت. ايران و ازبكستان كه 
براي مقدماتي جام ملت هاي آســيا آماده مي شوند، 3 بازي 
دوســتانه با هم انجام داده اند. ايران 2 ماه پيش در بازي اول 
5 بر صفر باخت اما در 2بازي كه به تازگي در ازبكستان انجام 
شده، وضعيت بهتري داشته است. بانوان هفته گذشته ابتدا 
2 بر صفر به ازبك ها باختند و بعد از آن در بازي دوم يك - يك 
مســاوي كردند. گل ايران را هم نگين زندي با پاس ديدني 

هاجر دباغي زد.

طلسم شكست 

ديروز در حالي كه دومين شكســت براي تيم ملي 
بسكتبال با ويلچر در بازي هاي پارالمپيك توكيو 
ثبت مي شد، يك ايراني مدال گرفت و يكي ديگر 

ركورد بازي ها را شكست.
امير جعفري نخستين ورزشكار ايراني در بازي هاي 
توكيو بود كه روي سكو رفت. جعفري كه در وزن 
65-كيلوگرم وزنه  مي زد، در رقابت با 9وزنه بردار 
ديگر، توانســت مدال نقره بگيرد. ليو لي از چين 
با وزنه 19۸كيلوگرم قهرمان شد، جعفري با وزنه 
195كيلوگرمي دوم شد. نفر سوم هم بتير حصينه 

از الجزاير با وزنه 192كيلوگرمي بود.
جعفري ديروز براي گرفتن مدال طال هم شانسش 
را امتحان كرد اما نتوانست وزنه 19۸ كيلوگرمي را 
باالی سر بكشد. او بعد از گرفتن مدال نقره گفت 
رنگ طال را بيشتر دوســت دارد: »خيلي دوست 
داشتم اين مدال طال باشــد. تالش هم كردم اما 

نشد، اميدوارم مردم اين نقره را از من بپذيرند.« 
جعفــري در حالي به مــدال نقره رســيد كه در 
پيش بيني ها شــانس مدال برنز بود. او از تالشي 
كه بــراي تغيير اين پيش بيني كــرده بود، گفت: 
»در هفت  هشت ماه گذشته فشار زيادي به خودم 
وارد كردم تا اين پيش بيني را تغيير بدهم. دوست 
داشــتم طال بگيرم. حريــف چينــي را به خوبي 
مي شناختم، او قهرمان 3دوره پارالمپيك است و 
در توكيو چهارمين طال را گرفت. مي دانســتم او 
چه وزنه اي را مي تواند بزند. مدال من مي توانست 
خوش رنگ تر باشد اما شرايط مسابقه طوري پيش 

رفت كه االن به نقره قانع هستم.« 

   رحيمي ركورددار جديد
ديروز 7تيرانداز ايران در ريكرو و كامپوند مسابقه 
دادند كه بهترين نتيجه را غالمرضا رحيمي گرفت. 

او در ريكرو هــم ركورد بازي هــاي پارالمپيك را 
شكست و هم مســتقيم به جمع ۸نفر صعود كرد. 
رحيمي در مرحله تعيين رنكينگ در جمع 31نفر 
با امتياز 6۴۴اول شــد و به جمع ۸نفر اول صعود 
كرد. ركــورد قبلي پارالمپيك دســت يك ايراني 

ديگر بود؛ ابراهيم رنجبر با 637امتياز.
رحيمي از مسابقه اي كه داده، راضي است و اميدوار 
اســت بتواند مدال طال بگيرد: »مســابقه خوب و 
سطح بااليي بود. مثل هميشه تمام تالشم را كردم 
تا بهترين نتيجه را بگيــرم. اميدوارم روزهاي آتي 
باعث شوم پرچم كشــورم باالتر از ديگر كشورها 
قرار بگيرد. هرچه در توان دارم مي گذارم تا مدال 
بگيرم ولي ديگر رقبا هم تالش و زحمت مي كشند 

و كار سخت است.« 
رحيمي شنبه هفته بعد براي گرفتن مدال رقابت 
مي كند. او براي رفتن روي سكوي قهرماني چند 
رقيب دارد: »حريفانم از ژاپن، فرانســه، آمريكا و 
تايلند خيلي خوب هســتند، اما سعي مي كنم از 

آنها بهتر و برتر باشم.« 
ديروز رمضــان بياباني، علي ســينا منشــازاده، 
محمدرضا زندي، فرزانه عسگري و زهرا نعمتي در 
مرحله تعيين رنكينگ مسابقه دادند و به مرحله 

حذفي صعود كردند.

   2بازي و 2شكست
تيم بسكتبال پنجشنبه نخستين مسابقه 

پارالمپيك توكيو را براي ايران انجام 
داد. با توجه به اينكه ايران بازيكن 

اصلي اش مرتضي عابدي را 
به خاطر كرونا در تركيب 

نــدارد، شكســت در 
مقابل اســتراليا قابل 

پيش بيني بود اما تصور نمي شد نتيجه اين 
باخت با اختالف ۴2امتياز باشــد. ايران 

كه بازي با استراليا را ۸1 بر 39 باخته 
بود، ديروز هم 65 بر ۴1 از آمريكا 

شكست خورد.
مهدي محمدي هــم ديروز در 
دوچرخه ســواري و در پيست 
تعقيبي ۴كيلومترC5 مسابقه 
داد و با زمان 5 دقيقه و 9ثانيه 
و 15۴صدم ثانيه در گروهش 
دهم شــد و نتوانســت به 

فينــال بــرود. او روز 
سه شنبه در تايم تريل 

و روز جمعه در جاده 
استقامت مسابقه 

دارد.

الهام محمودي 
روزنامه نگار

روز گذشــته مســابقه انتخابي در اوزان 74، 92 و 97كيلوگرم كشتي آزاد 
به صورت درون اردويي و در خانه كشتي برگزار شــد. يونس امامي، كامران 
قاسمپور و مجتبي گليج با شكست رقبايشان توانستند دوبنده تيم ملي را 
در مسابقات جهاني نروژ كسب كنند. رقابت هاي جهاني2۰2۱ از ۱۰ تا ۱۸مهر به 

ميزباني اسلو پايتخت نروژ برگزار مي شود.

   امامي كم فروغ ولي برنده
يونس امامي در وزن 7۴كيلوگرم در مقابل محمدصادق فيروزپور حاضر شد. او كه تا 
روزهاي پاياني قبل اعزام، شانس حضور در المپيك را داشت، با از دست دادن المپيك 
اردو را ترك كرده بود و اين نخستين مسابقه اش بعد از 3 ماه محسوب مي شد. امامي با 
وجود اينكه در حد و اندازه هاي خودش ظاهر نشد و اختالف زيادي با روزهاي اوجش 
داشت، توانست با نتيجه ۴ بر 3 پيروز شود. فيروزپور جوان هم با قهرماني در تورنمنت 
 اوكراين جواز حضور در انتخابي را كســب كرده بود و نشــان داد در آينده نزديك 

يكي از مدعيان اصلي اين وزن براي پوشيدن دوبنده تيم ملي خواهد بود.

   كامران از سايه حسن يزداني خارج شد
در وزن 92كيلوگرم با انصراف عليرضا كريمي مسابقه انتخابي بين جواد ابراهيمي و 
كامران قاسمپور برگزار شد. طبق فرايند اگر قاسمپور در پايان كشتي اول دستش باال 
مي رفت، ملي پوش مي شد و درصورت پيروزي جواد ابراهيمي، مسابقه با قانون 2برد 
از 3مسابقه تكليف ملي پوش اين وزن را مشخص مي كرد. طبق پيش بيني ها، كشتي 
2 همشهري و هم اتاقي با توجه به شناختي كه از هم داشتند بسيار كم افت وخيز بود. 
ابراهيمي در مسابقه اول با نتيجه 2 بر يك قاسمپور را شكست داد تا كار به مسابقه 
دوم برسد. در ديدار دوم قاسمپور عملكرد بهتري داشت و توانست با نتيجه 3 بر 2 
پيروز شود. در رقابت سوم ابراهيمي به شــدت از نظر بدني افت كرد و در نهايت با 
نتيجه ۴ بر صفر شكست خورد تا كامران قاسمپور فرصت حضور در مسابقات جهاني 
را كسب كند. كامران قاسمپور در عين شايستگي كه طي ساليان گذشته براي كسب 

مدال طالی جهان داشته، هيچ گاه شانس حضور در مســابقات جهاني را به دليل 
هم وزن بودن با حسن يزداني پيدا نكرده و حضور در نروژ نخستين ميدان جهاني او 

محسوب مي شود كه با تغيير وزنش از ۸6 به 92كيلوگرم حاصل شد.

   گليج از سد شعباني گذشت
در وزن 97كيلوگرم رقابت بين علي شعباني و مجتبي گليج بود. طبق 

اعالم كادر فني اگر علي شــعباني برنده نخستين كشتي 
مي شــد، ملي پوش اين وزن بود و در صورت شكست 

قانون 2برد از 3مسابقه اجرا مي شد. شعباني در همان 
نخستين كشتي نشــان داد كه با روزهاي اوجش 
بسيار فاصله دارد. مجتبي گليج كه 2طالي اميدهاي 

جهان را در كارنامه خود دارد، در مبارزه نخســت با 
نتيجه 3 بر يك پيروز شد تا كار به كشتي دوم بكشد. شعباني 

در كشتي دوم عملكرد بهتري داشت و از حريفش جلو هم افتاد 
ولي هرچه از زمان كشتي گذشت از نظر بدني افت كرد و در نهايت با 

نتيجه 3 بر 2 شكست خورد. گليج با اين پيروزي كار را تمام كرد و نيازي 
به برگزاري كشتي سوم نبود.

  دوبنده تيم ملي بر تن امامي، گليج و قاسمپور 
با برگزاري مسابقه هاي انتخابي، تكليف 3وزن كشتي آزاد ايران در مسابقه هاي جهاني نروژ روشن شد
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13- نام چندتن از پادشاهان فرانسه 
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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4008
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  رقم عوارض اتوبان تهران- پرديس منصفانه نيست
عوارض اتوبان تهران-پردیس و برعكس 7هزار تومان است كه با توجه 
به كوتاهي مسير رقم باالیي است؛ مخصوصا براي افرادي كه در طول 
روز 2بار از این اتوبان تردد مي كنند. از طرفي وضعيت روشنایي تونل 
غربي این اتوبان نيز بسيار نامناسب است و موجب ترافيك و تصادف 

مي شود.  از مسئوالن  تقاضا داریم به این مشكل  رسيدگي كنند.
نذيري از تهران

  پرسنل نيروگاه »منتظر قائم« واكسينه شوند
ما پرسنل نيروگاه »منتظر قائم« فردیس كرج كه تعدادمان به 700نفر 
مي رسد، از آغاز شيوع كرونا و به رغم تعطيلي هاي مكرر از سوي دولت، 
بدون وقفه و تعطيلي مشغول به كار بوده ایم. با وجود این هنوز فكري 
به حال واكسيناسيون ما نشده. این در حالي است كه ما كماكان ناهار 

خود را در سالن غذاخوري و در كنار سایرین مي خوریم.
حالجيان از كرج

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

 داماد به صحنه قتل 
مادرزن برگشت

داماد 31ساله كه در جریان درگيري با خانواده همسرش، مادرزنش 
را با ماشين زیر گرفته و باعث مرگ او شده بود، هنگام بازسازي صحنه جنايي

حادثه مدعي شــد كه قصد جنایت نداشته و اصال متوجه نشده كه 
مادرزنش را با ماشين زیر گرفته است.

به گزارش همشهري، 15مردادماه به قاضي محمود عارفي، بازپرس جنایي مشهد 
خبر رســيد كه در جریان یك درگيري خانوادگي در منطقه قاسم آباد مشهد، زن 

ميانسالي جانش را از دست داده است.
با حضور تيم جنایي در محل حادثه معلوم شد كه درگيري ميان اعضاي یك خانواده 
و دامادشان رخ داده است. آنها داخل كوچه و در مقابل خانه شان با دامادشان درگير 
شده بودند كه لحظاتي پس از درگيري، داماد جوان سوار ماشين سایناي خود شده، 
پایش را روي پدال گاز گذاشته، مادرزنش را كه مقابل ماشين بوده زیر گرفته و از 
محل گریخته است. به دنبال این حادثه زن ميانسال كه به شدت مجروح شده بود به 
بيمارستان منتقل شد اما به دليل شدت جراحات جانش را از دست داده بود. پس 
از بررسي هاي اوليه دستور بازداشــت جوان 31ساله صادر و طولي نكشيد كه وي 
دستگير شد. او در جریان بازجویي ها مدعي شد كه قصد كشتن مادرزنش را نداشته 
و هنگام فرار از دست خانواده همسرش، اصال متوجه نشده كه مادرزنش را با ماشين 
زیر گرفته است. با این حال بررســي صحنه حادثه، اظهارات شاهدان و تحقيقات 
تخصصي از این حكایت داشت كه وي آن روز عمدا مادرزنش را زیر گرفته و باعث 
مرگ او شده است. در این شرایط براي متهم به اتهام قتل قرار قانوني صادر شد و 
وي صبح چهارشنبه گذشته به محل حادثه منتقل شد تا در حضور بازپرس عارفي 
و كارآگاهان اداره آگاهي مشهد صحنه قتل را بازسازي كند. مرد جوان در جریان 
بازســازي صحنه قتل درباره روز حادثه گفت: مدت ها بود كه با همسرم اختالف 
داشتيم. روز حادثه بر سر همين اختالفات با هم دچار جر و بحث و درگيري شدیم 
و آنقدر عصباني شدم كه با پدرزنم تماس گرفتم و ماجراي درگيري را شرح دادم و 

گفتم كه به خانه آنها مي رویم كه درباره این اختالفات حرف بزنيم.
وي ادامه داد: با همسرم سوار ماشين شدیم و به ســمت خانه پدرزنم راه افتادیم. 
نزدیكي هاي آنجا بودیم كه مشاجره من و همســرم در داخل ماشين باال گرفت و 
او پياده شد و قهر كرد و من به ســمت خانه پدرزنم رفتم و وقتي به آنجا رسيدیم، 
برادرزنم از خانه بيرون آمد و بحث مان شد. لحظاتي بعد پدرزن، مادرزن و خواهرزنم 
نيز از خانه خارج شدند و مشاجره ما باال گرفت. همان موقع بود كه برادرزنم چماقي 
از داخل خانه برداشت و به سمت ماشينم آمد و شروع به شكستن شيشه هاي ماشين 
كرد. مادرزنم جلوي ماشين ایستاده بود و پدرزنم با دیدن این وضعيت از من خواست 
كه زودتر از آنجا بروم. من هم از ترس جانم سوار ماشين شدم كه بروم و اصال متوجه 
نشدم كه مادرزنم جلوي ماشين است و پایم را روي گاز گذاشتم و حركت كردم. 
ماشين به سختي حركت كرد و من با سرو صداي بقيه متوجه شدم كه مادرزنم زیر 
چرخ هاي ماشــين رفته اما با این حال به فرار ادامه دادم تا اینكه وقتي خبر مرگ 

مادرزنم را شنيدم تصميم گرفتم خودم را تسليم كنم.
با اظهارات مرد جوان و بازسازي صحنه جنایت، وي به زندان منتقل شد و قرار است 
پرونده او پس از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواســت براي محاكمه به دادگاه 

كيفري استان خراسان رضوي فرستاده شود.

 آخر هفته مرگبار 
براي مهاجران غيرقانوني

قاتل مادر و كودك خاشي 
دستگير شد

 دختران بيهوش، قرباني 
نقشه شوم جوان خواننده

آبميوه مسمومي كه خواننده مجالس 
عروسي به دختران جوان مي داد چنان داخلي

قوي بود كه تا ساعت ها آنها را بيهوش و 
گيج مي كرد. همين زمان كافي بود تا جوان متجاوز و 
همدستش نقشه سياهي را كه در سر داشتند عملي 

كنند.
به گزارش همشهري، تحقيقات در این پرونده از اول 
مرداد ماه با شكایت دختري 25ساله در اداره یازدهم 
پليس آگاهي تهران شروع شــد. دختر جوان كه در 
زمينه مشاوره پوســت و مو فعاليت دارد به مأموران 
گفت: به دليل فعاليت كاري ام، یك پيج در اینستاگرام 
راه اندازي كرده بودم. چند وقت قبل پســري جوان 
در دایركت برایم پيامي فرســتاد. او اوایل ســؤاالتي 
درباره ریزش موي آقایان پرسيد و بعد گفت به دليل 
فعاليت كاري اش قصد دارد انواع بافت هاي مو را از من 

خریداري كند تا تصاویر آن را در پيجش منتشر كند.
وي ادامه داد: همكاري ما ادامه داشت تا اینكه او به من 
ابراز عالقه كرد و اصرار داشت كه همدیگر را مالقات 
كنيم. اصرارهاي او باعث شد تا دعوتش را بپذیرم و با او 
كه خودش را مهران معرفي مي كرد قرار گذاشتم. قرار 
ما در خياباني حوالي غرب تهران بود و مهران سوار بر 
پژو206 ســفيدرنگي در آنجا حاضر شد. من بي خبر 
از همه جا سوار ماشين مهران شدم و او حركت كرد. 
در بين راه پيشنهاد داد كه آبميوه بخرد و در خياباني 
خلوت توقف كرد. اصال در آن حوالي آبميوه فروشــي 

نبود، با این حال به او مشكوك نشدم.
دختر جوان گفت: مهران پياده شــد و دقایقي بعد با 
دو آبميوه برگشــت. وقتي آبميوه را نوشيدم ناگهان 
دچار سرگيجه شدم و حالم بد شد. به شدت احساس 
خواب آلودگي داشتم و كم كم از حال رفتم. هرازگاهي 
به هوش مي آمدم و بعد دوباره از هوش مي رفتم. وي 
ادامه داد: از ســاعت 12ظهر كه سوار ماشين مهران 
شدم تا حدود 10شب داخل ماشين او بودم. تا جایي 
كه به خاطر دارم وقتي به هوش مي آمدم به جز مهران، 
پسر دیگري هم سوار بر ماشين بود اما من اصال حال 
خوبي نداشتم و دوباره از هوش مي رفتم. حتي قدرت 
صحبت كردن هم نداشــتم. آنها حدود 10شب مرا 
مقابل خانه مــان رها كردند و مــن در حالي  كه گيج 

بودم زنگ خانه مان را زدم. وقتي وارد شــدم از هوش 
رفتم كه خانواده ام با دیدن وضعيتم مرا به بيمارستان 
رساندند. پزشكان مي گفتند كه در خونم ماده بيهوشي 
و مقداري هروئين بوده كه اگر كمي دوز آن بيشتر بود 
قطعا جانم را از دســت مي دادم. دختر جوان در ادامه 
گفت: تا 3روز اصال در حال خودم نبودم و به شدت گيج 
بودم. حتي دچار فراموشي شده بودم و بعد یادم آمد كه 
آن روز مهران و دوستش به من تجاوز كردند و وقتي به 
پزشكي قانوني رفتم، این موضوع را تأیيد كردند. مهران 
تمام طالهایم را سرقت كرده و عالوه بر این حسابم را 
هم خالي كرده بود. وقتي آبميوه مسموم را نوشيده و 
در حالت نيمه بيهوشي بودم، او رمز كارت عابربانكم را 
گرفته بود و پولي را كه در حسابم بود سرقت كرده بود.

وي ادامه داد: رمز گوشي موبایل من با اثر انگشتم باز 
مي شد كه وقتي بيهوش بودم گوشي ام را باز كرده و 
تمام تماس ها و چت هایمان را پاك كرده بود تا سرنخي 

از خودش باقي نگذارد.

شكايت هاي سريالي 
با شكایت دختر 25ساله، مأموران اداره یازدهم پليس 
آگاهي با دستور بازپرس شعبه هفتم دادسراي جنایي 
تهران مأمور رســيدگي به این پرونده شــدند. هنوز 
سرنخي از مهران و همدســتش به دست نيامده بود 
كه 2دختر دیگر هم به طــور جداگانه به اداره آگاهي 
رفتند و شكایت مشــابهي را پيش روي تيم تحقيق 
مطرح كردند. 2شــاكي جدید آرایشگر و رئيس یك 
شــركت خصوصي بودند كه بين 25 تا 27سال سن 
داشتند. آنها نيز مانند نخستين شاكي، در اینستاگرام 
به دام مهران افتاده و پس از مدتــي رد و بدل كردن 
پيام، با او در غرب تهران قرار گذاشته بودند. هردوي 
آنها سوار پژو206 سفيد شده بودند و بعد از خوردن 
آبميوه مسمومي كه مرد جوان به آنها داده بود از هوش 
رفته بودند. در این دو پرونده نيــز مهران با همراهي 
همدســتش به قربانيان تجاوز كرده و پس از سرقت 
همه اموالشان، آنها را در حالي  كه گيج و تقریبا بيهوش 
بودند مقابل خانه شان رها كرده بود. شاكيان مي گفتند 
كه مهران حتي پيشنهاد ازدواج نيز مطرح كرده بود 

و آنها به همين دليل سر قرار با او حاضر شده بودند.

دستگيري 
آنچه از بررســي  اظهارات شــاكيان برمي آمد، این 
بود كه متهم اصلي پرونده كامال حرفــه اي بود. او با 
دختران در نقطــه كور و در جایي كــه دوربين هاي 
مداربسته اي نبود قرار مي گذاشت، پس از اجراي هر 
نقشه پيج اینستاگرام خود را غيرفعال مي كرد و زماني 
كه قربانيانش بيهوش بودنــد، تمام اطالعات مربوط 
به خودش را از گوشــي آنها پاك مي كرد. با این حال 
اقدامات اطالعاتي و تخصصي پليس دست او را رو كرد 
و وي و همدستش شناسایي شدند. به این ترتيب هر 
دو متهم چند روز قبل و در كمتر از یك ماه از شــروع 

فعاليت شان در عمليات جداگانه دستگير شدند.
به گفته ســردار عليرضا لطفي، رئيس پليس آگاهي 
تهران، متهم اصلي پس از دســتگيري در ابتدا منكر 
جنایات سياه خود بود اما در مواجهه با شاكيان به جرم 
خود اعتراف كرد و مدعي شد همدستش كامران پس از 
اینكه قربانيان بيهوش مي شدند او را همراهي مي كرد. 
متهم دوم پرونده نيز منكر همدستي در این جنایات 
سياه بود، با این حال یكي از شــاكيان او را شناسایي 
كرد اما 2شاكي دیگر با توجه به بيهوش بودن، موفق 
به شناسایي وي نشــدند. رئيس پليس آگاهي تهران 
از دختراني كه در دام این دو متهم گرفتار شــده اند 
خواست با اطمينان از محفوظ ماندن هویت شان نزد 
پليس و قاضي پرونده، براي شــكایت از آنها به اداره 

یازدهم پليس آگاهي تهران مراجعه كنند.

تكميل متروي ورامين جزو وظايف شركت راه آهن است
روابط عمومي شركت راه آهن شــهري تهران و حومه پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان نيمه كاره ماندن متروي ورامين در ســتون با مردم 
روز 12مردادماه پاسخ داده است: »پروژه احداث خط متروي تهران - 
قرچك - ورامين - پيشوا - گرمسار طبق مصوبه دولت در اختيار وزارت 
راه و شهرســازي بوده و مجري آن شركت راه آهن جمهوري اسالمي 
ایران است. لذا هرگونه پيگيري درخصوص پيشرفت یا زمان افتتاح آن 

مي بایست از طریق شركت راه آهن صورت پذیرد.«

نبايد به مردم اميد واهي داد
اما با وجود پيك هاي مرگبار در كشورمان، اين  ادامه از 

يك مطالبه ملي اســت كه واكسن ها هرچه صفحه 12
سريع تر تامين و برنامه واكسيناسيون تسريع شود.

ما در حال تجربه پيك مرگبار پنجم هستيم و پيش بيني ها حكایت 
از رقم خوردن یك پيك ســخت دیگــر در هفته هاي آینــده دارد. 
این حق همه مردم اســت كه به سرعت از واكســن برخوردار شوند، 
امــا دي 99زماني كه برنامه جامع كشــوري عليه واكسيناســيون 
كوویدـ19تنظيم شــد كه براساس آن تا پایان امســال، افراد باالي 
18سال واكسينه مي شوند، آن موقع هيچ اعتراضي وجود نداشت. حاال 
هم گفته شده كه این اتفاق تا پيش از بهمن رخ می دهد، پس ما از برنامه 

واكسيناسيون عقب نمانده ایم كه اینگونه مورد هجمه قرار گرفته ایم.
 البته بخشي از هجمه هاي شكل گرفته به دليل اظهارات 
شما در فضاي مجازي است كه باعث شده مردم نسبت به شما و 

عملكرد وزارت بهداشت انتقاد داشته باشند و خشمگين شوند.
من هر جایي كه نياز به پاســخگویي بوده در فضــاي مجازي مطرح 
كردم و به هيچ وجه در بيان واقعيت هــا به دنبال محبوبيت و كتمان 
حقایق نبودم. فضایي كه در آن شــاهد انتقادات و توهين ها هستيم، 
فضاي واقعي جامعه ایراني نيســت. وظيفه من بيان واقعيت است و 
شاید برخي را ناراحت كند؛ یعني شــما انتظار دارید زماني كه شاهد 
عوام فریبي و اخبار غيرواقعي بيان شده از سوي برخي دوستان هستم، 
پاسخي ندهم؟ مي گویند واكسن فایزر وارد مي كنيم، مي گویم صحت 
ندارد. مردم ناراحت مي شوند كه اميدشان را به ورود این واكسن از بين 
برده ام، اما من كه مي دانم این ادعا واقعيت ندارد و نباید به مردم اميد 
واهي داد؛ ضمن اینكه من در فضاي مجازي هيچ گاه نماینده رسمي 

وزارت بهداشت نبوده ام و از طرف وزارتخانه چيزي را مطرح نكرده ام.
 همانطور كه حتما خودتان هم شنيده ايد در گزارشي 
مطرح شده كه آمار فوتي هاي واقعي كرونا، 7برابر آماري است 
كه از سوي وزارت بهداشــت اعالم مي شود. اين موضوع چقدر 

درست است؟ 
این یك دروغ بزرگ است. در 18 ماه از شيوع كرونا، ما 600هزار مرگ 
غيركرونایي و 100هزار مرگ كرونایي داشتيم. اگر تعداد فوتي هاي 
كرونا 7برابر بيشتر باشــد، باید در این مدت یك ميليون و 300هزار 
فوتي كرونا در كشور رخ داده باشــد، اینها كجا خاكسپاري شده اند؟ 
جامعه ما اكنون در وضعيتي است كه به سرعت خبر منفي را جذب 
مي كند. مشكل اینجاست كه هر كسي در كشور درباره كرونا اظهارنظر 
مي كند و دیگران هم از این اظهارنظرها تحليل هاي غيركارشناسي ارائه 
مي كنند. ما هيچ اصراري به مخفي كردن آمارهاي ابتال و مرگ كرونا 
نداریم. اینكه با اطمينان بگویيم فردي بر اثر كرونا فوت كرده اما جزو 
موارد مثبت نبوده را رد نمي كنم اما آمار چندان باالیي ندارد. شاخص 
آمار فوتي ها را ما تعریف نكردیم و براساس تعریف سازمان بهداشت 
جهاني، آمارها براساس بيمار فوت شده تست مثبت كووید-19اعالم 
مي شود. ما كه نمي توانيم براساس سي تي اســكن مثبت، اظهارات 
اطرافيان و تشخيص باليني شاخص تعریف كنيم. اما با این همه اصال 
ادعا نمي كنيم كه این آمار نهایي جمعيت فوت شده ناشي از كروناست 
و البته چندبرابر بودن مرگ وميرها را هم به هيچ وجه تأیيد نمي كنيم. تا 
بهمن  ماه هم كه قرار است واكسيناسيون در كشور تكميل شود، روزانه 
ده ها نفر فوت خواهند كرد و این بسيار دردناك است اما درنظر بگيرید 
كه حتي با وجود اعالم 80تا 84درصد ممانعت از مرگ با واكسيناسيون 

باز هم احتمال مرگ وجود خواهد داشت.
 حاال موضوع ديگري مطرح مي شود و آن بي كيفيت 
و ارزان بودن واكسن سينوفارمي است كه وارد ايران شده. گفته 
مي شود بي كيفيت بودن اين واكسن ها، مرگ افراد واكسينه شده 

را رقم زده است.
ســينوفارم در تمام دنيا تزریق مي شــود و بهترین واكسن در ميان 
واكســن هاي چيني اســت؛ از تزریق 80درصدي در امارات تا دیگر 
كشورها. اما به محض اینكه گفته مي شود این واكسن به طور وسيع در 
ایران تزریق خواهد شد، مي گویند ایمني ایجاد نمي كند. ما هيچ آمار 
غيرشفاف و محرمانه اي از تأثير واكسن ها نداریم. در همين آماري كه 
چندي پيش از مركز فناوري و اطالعات منتشر و اعالم شده از 2ميليون 
و 700هزار نفري كه در ابتدا واكسن )بخش زیادي سينوفارم( دریافت 
كردند و عمدتا باالي 70سال بودند 80درصد ایمن شده و از مرگ شان 
جلوگيري شــده اســت. حاال مرگ هاي 500تا 600نفر روزانه هم 
بسيار تلخ و باالست اما اگر همين واكسن ها هم تزریق نشده بود عدد 
فوتي هاي ما بسيار باالتر مي رفت. هم اكنون نمي توان گفت كه واكسن 
سينوفارم براي سالمندان ایمني ایجاد نمي كند، چرا كه باید مطالعات 
تكميل شود. بنابراین احتماال دوز بوســتر یا یادآور براي آنها تزریق 

مي شود كه ممكن است نوع دیگري از واكسن باشد.

در جریان واژگوني 2 خودروي حامل مهاجران 
غيرقانوني در استان فارس دست كم 8نفر جان 
خود را از دست دادند و 13نفر دیگر به شدت 

مجروح شدند.
به گزارش همشهري، چند روز پس از سقوط 
دولت افغانستان و تسلط طالبان بر این كشور، 
روند مهاجرت از آنجا ســرعت چشــمگيري 
به خود گرفته است. صحنه هاي آویزان شدن 
افغان ها بر هواپيما در فرودگاه كابل نمونه اي 
تكان دهنده از فرار آنها از بيم حكومت طالبان 
بود. اما این فيلم ها تنها گوشه اي از مهاجرت 
غيرقانوني افغان هاســت. بخشي از افغان ها از 
طریق مرزهاي غربي خود وارد ایران شــده تا 
خود را به تركيه رسانده و از آنجا وارد اروپا شوند. 
آنها براي مهاجرت حاضر هستند هر خطري را 
به جان بخرند. آنچنان كه روز چهارشنبه 13نفر 
از آنها سوار یك خودروي 405كه 5نفر ظرفيت 
دارد شدند و در حال عبور از استان فارس بودند 
كه خودروي شــان واژگون شد. این حادثه در 
محور شيراز- سروستان اتفاق افتاد و خودروي 
حامل مهاجران غيرقانوني به دليل ســرعت 
زیــاد و ناتواني راننده در كنتــرل آن واژگون 
شد. حسن همتي، مدیر روابط عمومي مركز 
مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشكي فارس 
در این بــاره گفت: به دنبال وقــوع این حادثه 
هر 13نفر مســافرخودرو به شدت مصدوم و با 
استفاده از 6دستگاه آمبوالنس به بيمارستان 
شهيد رجایي شيراز منتقل شدند. او ادامه داد: 

وضعيت عمومي مصدومان مســاعد گزارش 
شده و علت وقوع حادثه سرعت زیاد خودرو، 
خواب آلودگي راننده و عدم توانایي در كنترل 

وسيله نقليه گزارش شده است.
در دومين حادثه كه بامــداد جمعه در جاده 
جهرم- شيراز اتفاق افتاد یك خودرو پژو پارس 
كه 8مهاجر غيرقانوني افغان سوار بر آن بودند، 
واژگون شــد و بر اثر آتش سوزي همگي جان 
خود را از دســت دادند. این حادثه روبه روي 
نيروگاه ســيكل تركيبي جهرم اتفاق افتاد و 
در جریان آن به دليل سرنشينان زیاد خودرو و 
ناتواني راننده در كنترل آن از مسير منحرف و 
واژگون شد و درحالي كه سرنشينان خودرو در 
ميان آهن پاره هاي آن گرفتار شده بودند آتش 
گرفت و حادثه دلخراشــي را رقم زد. محسن 
عشایري، رئيس سازمان آتش نشاني جهرم با 
اعالم جزئيات این حادثه گفت كه علت وقوع 

حادثه در دست بررسي است.

مردي كه در جریان جنایتي هولناك زن جواني را همراه با دختر 2ساله اش به قتل رسانده و جسد 
آنها را در بيابان دفن كرده بود چند روز پس از جنایت شناسایي و دستگير شد.

به گزارش همشهري، روز 25مرداد ماه امســال نزدیكان زني 22ساله به پليس آگاهي شهرستان 
خاش واقع در استان سيستان و بلوچستان رفتند و از مفقود شدن او و دختر 2ساله اش خبر دادند. 
از همان روز با ثبت مشخصات مادر و كودك مفقود شــده تالش ها براي پيدا كردن آنها آغاز شد. 
هيچ كس از سرنوشت مادر و دختر خبر نداشت و به درستي معلوم نبود كه چه بالیي بر سر آنها آمده 
است. با وجود این، تحقيقات در این باره ادامه پيدا كرد تا اینكه چند روز بعد مأموران به این نتيجه 
رسيدند كه به احتمال زیاد آنها به قتل رســيده اند. كارآگاهان این فرضيه را دنبال كردند تا اینكه 
سرنخ هایي به دست آمد كه نشان مي داد جواني 22ساله مادر و دختر را به قتل رسانده و اجساد آنها 
را در منطقه اي بياباني دفن كرده است. در این شرایط بود كه متهم در عملياتي غافلگيرانه توسط 
مأموران پليس آگاهي دستگير شد و وقتي تحت بازجویي قرار گرفت به جنایت هولناكي كه مرتكب 
شده بود اعتراف كرد. او در ادامه گفت كه اجساد قربانيان را در كيلومتر 35 محور خاش- ایرانشهر در 
بيابان هاي اطراف جاده دفن كرده است. سرهنگ حبيب رازدار، فرمانده انتظامي شهرستان خاش 
با اعالم جزئيات این پرونده گفت: متهم ابتدا ارتكاب جنایت را انكار مي كرد اما پس از رو به رو شدن 
با ادله پليس چاره اي جز بيان حقيقت نداشت و قتل را گردن گرفت. وي ادامه داد: با كشف اجساد 

قربانيان تحقيقات براي مشخص شدن انگيزه اصلي این جنایت ادامه دارد.

پليس از شاكيان درخواست كرد براي شكايت از 

2متجاوز سريالي به اداره آگاهي تهران مراجعه كنند
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پنجاه وپنجمين دوره جشنواره فيلم »كارلووي واري« در  آرشنهاوندي
حالي برگزار مي شــود كه دو فيلم ایراني »قصيده گاو روزنامه نگار

سفيد« ساخته بهتاش صناعي ها و مریم مقدم و »جاده 
خاكي« به كارگرداني »پناه پناهي« در مجموع در هشــت نوبت در بخش غيررقابتي 
افق هاي این جشنواره به نمایش گذاشته شدند. فيلم »امتحان« به كارگرداني شوكت 
امين كوركي، به تهيه كنندگي محمت اكتاش و به نویســندگي مشــترك شــوكت 
امين كوركي و محمدرضــا گوهري، فيلمنامه نویس ایراني و محصول مشــترك اقليم 
كردستان عراق و كشورهاي آلمان و قطر در بخش رقابتي این جشنواره نيز در چند نوبت 
نمایش داده شده است. البته برخالف سال هاي قبل در جشنواره كارلووي واري، فيلمي 
از ســينماي ایران در بخش رقابتي حضور ندارد. همچنين تداوم شيوع ویروس كرونا 
نگراني هاي زیادي در این باره پيش از برگزاري جشنواره را به  وجود آورده و سبب شده 
بود تا در جشنواره سال جاري تست گرفتن از مدعوین جدي گرفته شود. از سوي دیگر 

مسئوالن این جشــنواره تصميم گرفته اند به رغم جنجال هاي ایجادشده بر سر 
اهداي جایزه افتخاري به جاني دپ، بازیگر و كارگردان مطرح آمریكایي، 

این جایزه را با پيش فرض بي گناهي، به وي اعطا كنند.

تمهيداتكرونايي
 بنابر اعالم مسئوالن فستيوال كارلووي واري، در چند روز اول این 
جشنواره هيچ مورد مثبتي از بيماري كووید-19 در ميان مهمانان 
و شركت كنندگان در جشنواره دیده نشده است. بر همين اساس 

در روزهاي اول این جشنواره، بيش از 3هزار تست كرونا از مدعوین 
و حاضران در این جشنواره انجام گرفته اســت. طبق قواعد بهداشتي 

تدوین شده براي این دوره از جشــنواره، هر یك از 20هزار شركت كننده در 
جشنواره كارلووي واري باید یكي از واكسن هاي مورد تأیيد اتحادیه اروپا را تزریق كرده 
و مچ بند مخصوص »بدون-كرونا« را هم در دست خود داشته باشند. تداوم شيوع كرونا 
همچنين باعث به تعویق افتادن تاریخ برگزاري این جشنواره شده بود. این جشنواره در 
سال جاري برخالف سال هاي قبل به جاي اینكه از اواخر خرداد تا اوایل تير برگزار شود، 
از 29مرداد آغاز شده و تا روز 6شــهریور نيز برگزاري آن ادامه خواهد یافت. كارل اوچ، 
مدیر هنري جشنواره كارلووي واري اما در اظهاراتش نتوانست این خبر را كه به احتمال 
زیاد این جشنواره در ســال آینده به روال معمول و در زمان مقرر سال هاي قبل برگزار 
خواهد شد، تأیيد كند. با این حال او گفت كه ما از صميم قلب آرزو داریم كه سال آینده 
شرایطي فراهم شود كه بتوانيم جشــنواره را در همان تاریخ ابتداي ماه ژوئيه )دهم تا 
پانزدهم تيرماه( برگزار كنيم. تنها درصورتي این برنامــه تغيير خواهد كرد كه اتفاقي 

نامنتظره رخ بدهد.
مســئوالن جشــنواره كارلووي واري، براي پيشــگيري از اتفاقاتي كه در ســال قبل 
منجر به لغو برگزاري این جشــنواره شــده بود، پلتفــرم »وي او دي« مختص به این 
جشــنواره را در بهار2021 ایجاد كردند. در ســال2021 همچنين 125فيلم در این 

جشــنواره حضور دارند كه تعدادشان نســبت به جشــنواره قبلي 25عنوان كاهش 
یافته اســت. كاهش فيلم ها در این دوره از جشــنواره به این دليل انجــام گرفته كه 
درصورتي كــه ســينماها نتواننــد فيلم ها را بــا ظرفيــت كامل پذیرش تماشــاگر 
 نمایش دهند، فضــاي كافي براي نمایش چندین باره فيلم  ها در ســالن هاي ســينما

 ایجاد شود.

جايزهافتخاريجنجاليبرايجانيدپ
اعطاي جایزه افتخاري به جاني دپ در جشنواره كارلووي واري همچنان محل اختالف 
مدعوین حاضر در این جشنواره است. جاني دپ روز جمعه پيش از نمایش فيلم مستند 
»شــين مك گوان« به كارگرداني جولين تمپل با طرفدارانش در هتل شهر كارلووي 

واري دیدار كرد.
دیروز نيز او در مراســم نمایش فيلم »ميناماتــا« به كارگرداني آندریــو لوویتاس به 
تهيه كنندگي و بازیگري جاني دپ حضور یافت. امــا همچنان جنجال هایی بر 
ســر اهداي جایزه افتخاري به وي از ســوي جنبش هاي حامي و مدافع 
حقوق زنان ادامــه دارد. كارل اوچ، مدیر هنري جشــنواره كارلووي 
واري اخيرا در آستانه اعطاي جایزه افتخاري این جشنواره به جاني 
دپ در اظهاراتي گفته است: ما معتقدیم كه چيزي به  نام »فرض 
بر بي گناهي« )پيش از اثبات ادعــا و پيش از محكوميت( وجود 
دارد كه باید به آن احترام گذاشته شود. اگر بدون درنظر داشتن 
پيش فــرض بي گناهي ادعاهایي عليه اشــخاص مطــرح كنيم، 
به بيراهه خواهيم رفت. ما خيلي خوشــحاليم كه از چنين ستاره   
بزرگي در این جشــنواره ميزباني مي كنيم. او به عنوان یك فيلمساز به 
این جشنواره مي آید تا از آثار سينمایي اش دفاع كند. ما تا زماني كه مباحث 
مربوط به ادعاهاي موجود عليه جاني دپ به نوعي مشــخص نشــود، از اظهارنظر در 
این باره خودداري خواهيم كرد. اعطاي جایزه به جاني دپ در جشنواره سن سباستين 
نيز جنجال آفرین شده است. جشــنواره فيلم سن سباســتين به دنبال اعتراض هاي 
صورت گرفته درباره جایزه افتخاري جشــنواره به جاني دپ، درنظر دارد تا یك كارگاه 
آموزشي با موضوع برابري جنسيتي برگزار كند. مسئوالن جشنواره هدف از برپایي این 
نشست را بحث، گفت وگو و انعكاس نظرات مختلف جهت نيل به یك دیدگاه مورد قبول 

درباره برابري جنسيتي اعالم كرده اند.
جاني دپ براي اعمال خشونت عليه زنان هيچ گاه از سوي افرادي متهم یا در دادگاهي 
محكوم نشده است. او در چند سال اخير درگير ماجراي جدایي اش از امبر هرد بوده است 
و شكایت او از روزنامه »سان« كه او را یك همسرآزار توصيف كرده بود نيز به جایي نرسيد. 
اگرچه ابهامات زیادي پيرامون این قضيه همچنان وجود دارد و مشخص نيست كه جاني 
دپ همسرآزار بوده یا بالعكس این امبر هرد بوده كه به آزار وي مي پرداخته اما انتخاب 
جاني دپ به عنوان دریافت كننده جایزه افتخاري در جشنواره هاي كارلووي واري و سن 

سباستين با انتقاد گروه هاي مدافع حقوق زنان و برخي از چهره ها همراه شده است.

 
 در چند روز اخيــر توقف فعاليت رشــته تئاتر 
در هنرســتان سوره مطرح شــده، موضوعي كه 
باعث شــد تا بســياري از خانواده هایي كه قصد 
ثبت نام دختران خود را در هنرستان تئاتر سوره 
داشتند، پيگير ماجرا شــوند. همچنين معلمان 
تئاتر هنرستان و هنرمندان به آن واكنش نشان 
دادند. رحمت اميني كه خودش از مدیران تئاتر 
حوزه هنري بوده و ســابقه اســتادي دانشگاه را 
دارد، معتقد است كه باید تصميم به شكلي گرفته 
مي شد تا دختراني كه امســال قصد ورود به این 
رشته را داشتند، نااميد نشوند چراكه با این توقف 
مجبور هستند وارد رشته هاي دیگر هنري شوند.

با این حال مدیران حوزه كه به شــكل رســمي 
اطالعيه اي را صادر كرده اند درباره تصميم شــان 
توضيح داده انــد: »این تصميــم ربطي به قضيه 
جنســيتي و عدم  ورود دختران بــه هنر نمایش 
ندارد، بلكه رشــته تئاتر هنرستان سوره نيازمند 

بازنگري است«.
 در چند سال گذشته بارها و بارها كيفيت آموزشي 
رشته هنرهاي نمایشي در دانشگاه ها و پذیرش 
بي رویه دانشجو در رشته هاي مرتبط مورد انتقاد و 
گالیه دانشجویان، استادان و كارشناسان هنرهاي 
نمایشي قرار گرفته اســت، از سوي دیگر حذف 
برخي شاخه هاي هنرهاي نمایشي مثل تعزیه و 
هنرهاي آیيني و ســنتي در دانشگاه ها نيز مورد 
انتقاد بوده و خيلي از هنرمندان این رشته بر لزوم 
تعریف واحدهاي تخصصي این هنرها در دانشگاه 
تأكيد داشتند. رحمت اميني، كارگردان تئاتر و 
عضو هيأت علمي گروه هنرهاي نمایشي دانشگاه 
تهران به همشــهري مي گوید: »به نظر مي رسد 
این تصميم براي 5 ماه پيش بوده و حاال كه زمان 
ثبت نام محصالن است و والدین پيگير شدند این 
موضوع را  متوجه شــده اند. معتقدم این تصميم 
به نوعي پاك كردن صورت مســئله است چراكه 
با نگاهي به گذشته مي بينيم كه زماني دانشگاه 
سوره هم رشــته بازیگري و كارگرداني را حذف 

كرد و اميدوارم این توقف منجر به حذف نشود.« 
اميني همچنين در ادامــه توضيح مي دهد: »در 
این تصميم عنوان شــده كــه خروجي مطلوب 
نبــوده و باید كيفيت 
بازنگري شود. به  نظرم 
بسياري از عالقه مندان 
به تحصيل در رشــته 
تئاتــر، فرصــت را در 
هميــن یك ســال از 
دســت مي دهند و مجبور به انتخاب رشته هاي 
دیگر هســتند. همچنين در این مدت خيلي از 
معلمان تئاتر كه خود تحصيل كرده تئاتر هستند 
ابــراز نگراني كردنــد. نمي توان با اســتدالل به 
نداشتن خروجي یك رشــته را متوقف كرد. در 
همه رشته هاي تحصيلي هميشه خروجي عالي 

نبوده و نيست«.
این نمایشنامه نویس كه زماني خودش مدیریت 
تئاتر حوزه هنري را عهده دار بود، ادامه مي دهد: 
» شاید امسال كساني كه وارد رشته تئاتر شوند، 
در آینده موفق باشند و چرا این وقفه براي تنفس 
باید فرصت یك عده را بگيرد. اگر ضعفي در كادر 
آموزشي است، بدون تعطيلي مي توان آن را ارتقا 
داد. اگر یك سال رشــته تئاتر نباشد خيلي ها به 
آرزوهایشان نمي رســند«. البته اميني در پاسخ 
به این سؤال كه چرا در این ســال ها هنرستانی 
جز سوره تاسيس نشده، پاسخ مي دهد: »به نظر 
مي رســد بــراي تاســيس هنرســتان تئاتر در 
شاخه هاي مختلف ازجمله بازیگري و.... معاونت 
آموزش حوزه یكي از سازمان هایي است كه باید 
مجوز را امضا كند و در این سال ها از این كار احتراز 

كرده است. 
 با این حال سيدحســام الدین حسيني، مدیركل 
ارتباطات و رسانه حوزه هنري سازمان تبليغات 
اســالمي نيز توضيــح داده: »بحثي درخصوص 
توقف یكساله فعاليت هاي گروه هنرهاي نمایشي 
هنرستان مطرح شــد ولي واكنش هاي جمعي 
از هنرجویان سابق و هنرمندان به گونه اي است 
كه گویي قصد مــا ممنوعيت فعاليت دخترها در 
حوزه هنرهاي نمایشي اســت، درحالي كه اصال 

اینگونه نيست«.
 وي اضافه مي كند: »هنرستان سوره، هنرستاني 
دخترانه اســت و توقف یكســاله فعاليت گروه 
هنرهاي نمایشــي هنرســتان ربطــي به قضيه 
جنسيتي ندارد. از طرف دیگر موضوعي كه مدنظر 
ما قرار گرفــت ماجراي كيفيت آموزشــي خود 
ماست. طي سال هاي گذشته هنرجویان متعددي 
در رشته هاي دیگر هنرستان دخترانه سوره نظير 
هنرهاي تجسمي و ســينما وارد دانشگاه شدند 
ولي در رشته هنرهاي نمایشــي این خروجي را 
نداشتيم كه ضعف ماست و باید اصالح شود«. وي 
تأكيد مي كند: »هنرستان دخترانه سوره تعطيل 
نيست و حتي در رشته هاي ســينما و گرافيك 
ظرفيت بيشتر شده اســت اما در رشته تئاتر یك 
سال تحصيلي فاصله مي گيریم تا دوستان بازنگري 
و برنامه ریزي هاي الزم را در جهت ارتقاي سطح 
كيفي آموزش هنرهاي نمایشي در هنرستان انجام 
دهند. البته هنرجویاني كــه ورودي باالتر گروه 
هنرهاي نمایشي هنرســتان هستند به تحصيل 
خود ادامه مي دهند و فقط ورودي جدید نخواهيم 
داشت. مسئله و مشــكلي با هنر نداریم و طالبان 
نيستيم. هنرستان دخترانه سوره تعطيل نيست 
و به فعاليت خود ادامه مي دهد و حتي رشته هاي 
هنري دیگر خود را توسعه داده است«. حاال باید 

دید سرنوشت هنرستان تئاتر چه خواهد شد.

در چنــد روزي كــه از رحلت اســتاد محمدرضا حكيمي 
مي گذرد، نوشــته هاي بســياري درباره او در روزنامه ها و 
خبرگزاري ها و رســانه هاي آنالین و شبكه هاي اجتماعي 

منتشر شده است.
یادداشــت ها آكنده اســت از عبارت هایي مثل »فيلسوف 
عدالت« و »مرزبان توحيد« و.... نویسندگان اگر كه خواسته 
باشند كمي حرفه اي تر و تخصصي تر به نظر برسند اشاره اي 
به »مكتب تفكيك« و »مجموعه الحياه« نيز كرده اند. اگر 
مجموعه نوشته هاي منتشرشــده در روزهاي اخير را مرور 
كنيم، مي بينيم كه بيشترشان از چند عبارت و جمله محدود 
فراتر نمي رود و اغلب ستایش آميز و حتي اغراق آميز است و 
به نظر مي رسد بيشترشان از روي دست هم نوشته اند و در 
نهایت هيچ كدام آنها منجر به شناخت محمدرضا حكيمي یا 

نظام فكري او نمي شود.
تعبير »فيلسوف عدالت« بسيار درباره محمدرضا حكيمي 
به كار رفته اما هنوز كسي فيلسوف عدالت را تبيين نكرده 
است. آیا مي توان براي دیدگاه هاي عدالت خواهانه محمدرضا 
حكيمي جایگاهي در حد یك نظام فكري تصور كرد و او را 
فيلسوف عدالت ناميد؟ آیا محمدرضا حكيمي به همان معنا 

فيلسوف عدالت است كه مثال جان الك یا تامس هابز یا جان 
اســتوارت ميل؟ اصال چگونه مي شود كسي را كه مشرب و 
رویكردي ضد فلسفه داشته و روش فلسفي را روشي موثق 
براي معرفت نمي دانسته، فيلسوف ناميد؟ به نظر مي رسد 
فيلسوف عدالت نوعي ارج نهادن به عدالت خواهي محمدرضا 
حكيمي اســت و كناره گيري او از قــدرت اما به عنوان یك 
تعبير فلسفي دقيق نيست. همچنان كه مرزبان توحيد هم 
بيشتر آميخته با ســتایش  و تعارف به نظر مي رسد و تبيين 

نشده است.
محمدرضا حكيمي اصلي ترین تبيين  كننده مكتب تفكيك 
محسوب مي شــود و كسي كه براي نخســتين بار رویكرد 
شماري از عالمان را به عنوان یك مكتب تبيين كرد. بيشتر 
نوشته ها درباره مكتب تفكيك هم در حقيقت حول چيزي 
اســت كه او در كتاب مكتب تفكيك تبيين كــرده، اما در 
روزهاي اخير كمتر دیده ایم كه كسي به طور جدي چيزي 
درباره مكتب تفكيك یا جایگاه محمدرضا حكيمي در ميان 
اهل تفكيك نوشته باشد. عين همين پرسش ها را مي توان 
درباره مجموعه الحياه هم مطرح كرد. آیا تاكنون كسي آمده 
است كه رویكرد محمدرضا حكيمي و برادران او را در انتخاب 

احادیث و نحوه قرائت ایشان از احادیث بررسي كند؟
عالوه بر این، آنچه از سخنان او كه در شبكه هاي اجتماعي 
دست به دست مي گردد نيز بيشتر ناظر به رویكردهاي او در 

حوزه عدالت و اجتماع است و قرائت عدالت خواهانه اي كه 
از اســالم از ابتداي تاریخ تا امروز داشته است. در حقيقت 
بيشتر سخناني كه از او در روزهاي اخير منتشر شده، به كار 
عموم مخاطبان و مواجهه با وضعيــت امروز مي آید و همه 
شخصيت محمدرضا حكيمي نيســت. حتي كمتر كسي 
درباره نوشته هاي حكيمي و ســبك او در نثر و تأثيري كه 
بر نسل هاي بعد از نویسندگان داشــته، سخن گفته است 
یا درباره تك نگاري هایي كه درباره شــخصيت هاي نامدار 
تاریخ شيعه نوشته است كه اگر ستایش ها از مطالعه آثار او 
مي آمد بي تردید از این وجه شخصيت او نيز سخن مي رفت. 
با این همه، ميراث مكتوب محمدرضا حكيمي آنقدر هست 
كه بتوان درباره وجوه گوناگون كارنامه او سخن گفت؛ اگر 
كه ستایش ها و كلي گویي ها درباره او كم كم پایان بپذیرد و 

بررسي كارنامه پربرگ و بار او آغاز شود.

چند سطر درباره واكنش ها به درگذشت محمدرضا حكيمي و بررسي هایي ميراثمكتوبمحمدرضاحكيمي
كه باید جانشين ستایش ها شود

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

 كارلووي واري 
زير تدابير   شديدكرونايي
 جنجال ها بر سر اهداي جایزه افتخاري به جاني دپ

 در كارلووي واري و سن سباستين همچنان ادامه دارد

واکنش به یک تصمیم تئاتری
مدیران حوزه هنري:  این تعطيلي، یك وقفه براي باال بردن كيفيت آموزش است 

رحمت اميني: تعطيلي یكساله، فرصت كساني را كه عالقه مند به تئاتر هستند مي گيرد

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار
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كيوسك

 آرزوي آمریــكا بــراي 
خروج بي دردسر از كابل، گزارش

با حملــه مرگبــار در 
فرودگاه این شــهر نقش بر آب شد و 
حاال دولت جو بایدن، درگير مبارزه در 
جبهه جدیدي در افغانســتان شده و 
وعــده داده از گــروه داعش شــاخه 

خراسان انتقام بگيرد.
بــه گــزارش ســي ان ان، دو انفجار 
مرگبار كه ازدحام مــردم در فرودگاه 
و همين طــور نيروهــاي خارجــي 
محافــظ آن را هدف قــرار داده بود، 
باعث كشته شدن دســت كم 90 نفر 
شد.  13نيروي آمریكایي و 28 نيروی 
طالبان نيــز در ميان كشته شــدگان 
دیده می شــوند . مقامات در آمریكا و 
افغانستان گفته اند كه بيش از 150نفر 

دیگر در این انفجار مجروح شده اند.
گــروه تروریســتي داعش، شــاخه 
خراســان، بدون ارائه جزئياتي، انجام 
این حملــه را به عهده گرفته اســت. 
مقامات در آمریــكا تأیيد كرده اند كه 
به احتمال بسيار زیاد این گروه حمله 
را انجــام داده اند. درپــي این حمله 
تروریستي، جو بایدن، رئيس جمهور 
آمریــكا، اعالم كــرد كــه كار تخليه 
شهروندان خارجي و غيرنظاميان افغان 
از فرودگاه كابل ادامه پيدا خواهد كرد 
و دولت آمریكا، انتقــام این حمله را از 

داعش خواهد گرفت.

وداع مرگبار 
این حمله ترورریســتي در شرایطي 
روي مي دهــد كــه هــزاران نفــر از 
شــهروندان افغان و همين طور صدها 
شــهروند خارجــي، با زمــان رقابت 
مي كننــد تــا قبــل از ضرب االجل 
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كابل، از افغانستان خارج شوند. آمریكا 
و برخي كشــورهاي غربــي، عالوه بر 
شهروندان خود، هزاران شهروند افغان 
را هم كه با نيروها و كشــورهاي غربي 

همكاري كرده اند، تخليه مي كنند.
پيش از این حملــه، منابع اطالعاتي 
غربي درباره وقوع حادثه اي تروریستي 
در فرودگاه و اطراف آن هشــدار داده 
بودند و حدس زده مي شــد كه گروه 
داعش خراسان دست به چنين كاري 
بزند. نخســتين انفجار ساعت شش 
عصر پنجشنبه، نزدیك ورودي هتل 
بــارون در كنار فــرودگاه اتفاق افتاد. 
انگليس از این هتل براي بررسي شرایط 
افغان هایي كه مي خواهند از كشورشان 
خارج شوند اســتفاده مي كرد. كمي 
بعد تيراندازي شــروع شــد و انفجار 
دوم نزدیــك یكــي از ورودي هــاي 
اصلي فــرودگاه روي داد. به گزارش 
بي بي ســي، وزیر دفاع انگليس گفته 
اســت كه مهاجم انتحاري خود را در 
ميان خانواده هایي كه بيرون از ورودي 
فرودگاه منتظر بودنــد منفجر كرده 
است. داعش خراســان گفته است كه 
هدف این حمله مترجمان و كســاني 
بودند كــه با ارتش آمریــكا همكاري 

كرده اند.

وعده انتقام
جو بایــدن، رئيس جمهــور آمریكا، 
كه به خاطــر خارج كــردن نيروهاي 
آمریكایي به شــدت تحت فشار است، 
بعد از انجام حمله تروریســتي وعده 
داده كه انتقام ایــن حمله را از داعش 

خراسان خواهد گرفت.
طالبان، بعد از آنكه آمریكا كار خروج 
كامــل نيروهایــش از افغانســتان را 
شروع كرد، عرصه را بر دولت مركزي 
تنگ كرد تا اینكه كابل ســقوط كرد 

و كنترل كشور را به دســت گرفت. با 
این حال براساس توافق با آمریكا، كار 
تخليه نيروهاي خارجي و شهروندان 
از فرودگاه كابل ادامه داشــت. بایدن، 
به خاطر افتادن كنترل افغانســتان به 
دســت طالبان مورد انتقاد بود اما از 
تصميم خود دفاع مي كرد. او از سال ها 
پيش مخالف حضور نظامي ســنگين 
كشورش در افغانســتان بود و اعتقاد 
داشت آمریكا نباید گرفتار جنگ هاي 
بي پایان در افغانســتان باشد. بایدن 
اميدوار بود با خــروج كامل نيروهاي 
آمریكایــي، دیگر درگيــر جنگ در 
افغانستان نباشــد اما حاال آمریكا، در 
جبهه دیگري در افغانستان و احتماال 

پاكستان درگير خواهد شد.
بایدن بعــد از حمله تروریســتي در 
فرودگاه كابل، گفته است كه به ارتش 
آمریكا دستور داده شده تا به رهبري، 
دارایي ها و امكانات داعش خراسان كه 
در افغانســتان و پاكستان فعال است، 
حمله شــود. بایدن گفته اســت: »ما 
فراموش نخواهيم كرد. شــما را شكار 
خواهيم كــرد و به ســزاي اعمالتان 

خواهيم رساند.«

رقابت جهادي
از چند روز قبل از ایــن حمله ،درباره 
احتمال حمله تروریستي در فرودگاه 
هشــدار داده مي شــد و یك روز قبل 
از آن، برخــي كشــورهاي غربــي از 
شــهروندان خود خواســته بودند به 
فرودگاه كابل مراجعه نكنند. طالبان، 
كه در تالش است چهره اي اهل مدارا 
از خود نشان دهد، با خروج شهروندان 
خارجي از كابل و همين طور افغان ها 
مخالفتي نكــرده و حتــي در تامين 
امنيت فرودگاه با نيروهاي آمریكایي 

و انگليسي مشاركت كرده بود.
این روحيــه همكاري با كشــورهاي 
غربــي و مذاكره بــا آنهــا، در ميان 
گروه هاي ســلفي، به خصوص داعش 
خراســان، امري ناپســندیده است و 
آنها معتقدند طالبان، جهــاد را كنار 
گذاشــته و با غربي ها كنار آمده است. 
این رویكرد باعث شد تا داعش، بعد از 
مدت ها موفق به انجام یك حمله بزرگ 

تروریستي در كابل شود.

طالبان و داعش از مدت ها پيش با هم 
در افغانستان تعارض منافع داشتند و 
با هم درگير بودند. طالبان مدعي بود 
كه توانسته این گروه را در افغانستان 
مهار و عرصه را بر آنها تنگ كند. حاال 
این حمله بزرگ تروریستي، مي تواند 
شــروع درگيري هــاي جدي تر بين 
داعش و طالبان شــود، به خصوص كه 
طالبان در آینده، احتماال بيش از حاال 
از نقش جهادگري خارج خواهد شد و 

باید یك حكومت را اداره كند.

كشته شدن نيروهاي آمریكایي در انفجار تروریستي 
 فرودگاه كابل، واشنگتن را مجبور به پا گذاشتن 

به جبهه اي جدید در منطقه كرده است

آمريكا در تله كابل

هفته نامه اكونوميست ] انگليس [

مقصد بعدي گروه هاي افراطي
هفته نامه اكونوميست در پرونده اصلي اين 
شماره خود به سقوط كابل و »فاجعه« رخ 
داده در افغانستان پرداخته و نوشته كه جو 
بايدن، بايد طي هفته هاي آتي آشفته بازاري 
را كه در اين كشــور رقم زده است سامان 
بدهد و پاسخگو باشد. اين مجله همچنين 
گفته است كه پيروزي طالبان در افغانستان، 
به قدرت  گيري ديگر گروه هاي افراطي در 
ديگر نقاط جهان منجر خواهد شد. ازجمله 
در كشــورهايي همچون پاكستان، يمن، 
سوريه، نيجريه، مالي، سومالي و موزامبيك. 
شايد طالبان ديگر به گروه هاي تروريستي 
اجازه ندهد با راه اندازي پايگاه هاي  آموزشي 
در خاك افغانســتان به سازماندهي نيرو 
بپردازند، اما قطعا نيروهاي وابســته به 
طالبان، نسبت به گروه هاي افراطي سني، 
احســاس نزديكي دارند و مي توانند در 
مواقع لزوم به آنها پناه دهند. اكونوميست 
نوشته كه حكمراني بد، زمينه را براي رشد 
گروه هاي افراطي فراهم مي كند. كشورهاي 
فقير و كمترتوسعه يافته، هميشه محلي 
براي رشــد دوباره گروه هاي تروريستي 
هستند. درس مهم جنگ افغانستان اين 
است كه براي از بين بردن افراط گرايي، فقط 
نمي توان به قدرت نظامي تكيه كرد، بلكه 
تقويت حكمراني خوب يك ضرورت است. 
اگر دولت مركزي افغانســتان دچار فساد 
نبود، مي توانست اميدوار باشد كه در برابر 

حمالت طالبان دوام بياورد.

همه مردان پوتين
 رسانه هاي روس از وجود هيأتي 9نفره از رهبران روسيه 

 خبر مي دهند كه فراتر از دولت و پارلمان
تصميم گيري هاي كالن كشور را انجام مي دهند

»دفتر سياسي شماره 2«؛ رسانه هاي روسيه اي با این تعبير، درخصوص وجود 
یك هيأت باالدستي از سران كشور روسيه افشاگري كرده اند؛ هيأتي متشكل از 
نزدیك ترین چهره ها به والدیمير پوتين، رئيس جمهور روسيه كه فراتر از دولت 
و ســایر نهادهاي حاكميتي این كشور، مشغول سياســتگذاري براي مسكو در 

حوزه هاي مختلف است.
به نوشته پایگاه خبري-تحليلي مينشينكو، تمامي استراتژي هاي كالن روسيه 
طي سال هاي گذشته، از نحوه مقابله با ویروس كرونا گرفته تا افزایش فعاليت هاي 
نظامــي در خاورميانه و آفریقا، تنش با غرب و توســعه خطــوط گازي، نتيجه 
تصميمات این هيأت 9نفره بوده است. عنوان »دفتر سياسي شماره 2« نيز ریشه 
در رویكرد مشابه پوتين براي حكمراني نسبت به دوران حكومت كمونيستي دارد؛ 
دوراني كه دفتر سياسي حزب كمونيست، فراتر از هر سازوكار قانوني به اداره كشور 
مي پرداخت. در عين حال شكل گيري سازوكار مشابه عصر كمونيست ها، در سایه 
وجود دولت و پارلمان جدید، مفهومي معادل »دولت پنهان« در فرهنگ سياسي 
كشورهاي غربي را به یاد مي آورد. پایگاه مينشينكو كه گزارش خود را با استناد 
به جمع آوري آراء و نظرات بيش از 50كارشناس سياسي روسيه تنظيم كرده در 
این باره مي نویسد: این هيأت به مثابه كانوني از جریانات و گروه هاي ذي نفوذ در 
روسيه است كه براي افزایش منافع مشترك و اداره تنش هاي احتمالي دركنار 
یكدیگر جمع شده اند؛ كانوني كه مي توان آن را دولت واقعي روسيه به شمار آورد.
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در نخستين نگاه، غيبت شخصيت هایي نظير والنتينا ماتوینكو، رئيس شوراي 
فدراسيون روسيه، ویاچســالو ولودین، رئيس مجلس دوما و یا حتي ميخائيل 
ميشوستين، نخست وزیر روسيه در ليست 9نفره منتشر شده توسط رسانه هاي 
روسيه تامل برانگيز است. به عبارت دیگر، سران مهم ترین دستگاه هاي قانونگذار 
و اجرایي روســيه، از ســهم چنداني در اتخاذ تصميمات استراتژیك این كشور 
برخوردار نيستند. اما ليست اسامي این 9شخصيت ذي نفوذ و نزدیك به پوتين 
به چه ترتيب است؟ این شخصيت ها عبارتند از؛ نيكوالي پاتروشيو، دبير شوراي 
امنيت ملي روســيه، دیمتري مدودوف، معاون رئيس شوراي امنيت، سرگئي 
شویگو، وزیر دفاع، سرگئي سوبيانين، شهردار مسكو، سرگئي چيمزوف، رئيس 
هلدینگ روس تك، ایگور سيتشــين، رئيس شــركت روس نفــت و همچنين 
3سرمایه دار و تاجر بزرگ روس كه صاحب مهم ترین زیرساخت هاي غيردولتي 

در این كشور هستند: یوري كوالتچوك، گنادي تيموشنكو و اركادي روتنبرگ.
به روایت رسانه هاي روســيه، این هيأت 9نفره از طریق شــبكه گسترده اي از 
نيروهاي امنيتــي و تكنوكرات  به اعمال نفوذ در ســطوح مختلــف پرداخته و 
تصميمات خود را به اجرا مي گذارد. وزارت اقتصاد، دادستاني، سازمان اطالعات و 
سفارتخانه هاي روسيه در كشورهاي اروپایي و آمریكا، مهم ترین كانون هاي نفوذ 

این هيأت به حساب مي آیند.

منافع شخصي اعضاي هيأت
با وجود آنكه والدیمير پوتين به ندرت در محافل و دیدارهاي عمومي و یا حتي 
خصوصي حاضر مي شــود اما اعضاي هيأت 9نفره، دسترسي هاي استثنایي به 
رئيس جمهور روسيه دارند. براي مثال، ایگور سچين، رئيس شركت روس نفت 
از زمان شيوع ویروس كرونا تاكنون موفق شــده دست كم 4مالقات مستقيم با 
پوتين داشته باشــد؛ مالقات هایي كه به نظر مي رسد در تقویت مهم ترین پروژه 
كنوني شركت وي، یعني »فوســتوك اویل« نقش اساسي داشته است. از سوي 
دیگر مجتمع پتروشيمي ســيبور كه متعلق به ميلياردر روس گنادي تيموشن 
است نيز درسال گذشــته با فرمان پوتين به حمایت 68ميليارد دالري تا پایان 
سال 2023دست یافته؛ آن هم درحالي كه حمایت هاي دولت از چنين واحدهاي 
توليدي طي سال هاي اخير، سير نزولي داشته است. همچنين اركادي روتنبرگ، 
دیگر تاجر روس عضــو هيأت 9نفره در ســال هاي اخير موفق شــده تا امتياز 
بزرگ ترین قرارداد توسعه زیرســاخت هاي حمل ونقل عمومي در شبه جزیره 

كریمه را به ارزش یك ميليارد و 300ميليون دالر كسب كند.
اعطاي قراردادهاي ميليادري به منظور توسعه زیرساخت هاي دولت الكترونيك به 
هلدینگ روس تك، حمایت چشمگير دولت از برنامه وزارت دفاع براي شركت در 
توليد واكسن، افزایش سيطره پاتروشيو بر دستگاه هاي اطالعاتي-امنيتي و... از 
دیگر امتيازاتي است كه حضور در دفتر سياسي شماره 2براي 9شخصيت مذكور 

و حاميان شان به همراه داشته است.

خدمات ويژه براي مقابله با تحريم هاي غرب
یكي از اصلي تریــن وظایف هيأت 9نفره، كمك به دولــت پوتين براي مقابله با 
فشارها و تحریم هاي آمریكا و اروپا بوده اســت؛ ماموریتي كه البته در ازاي آن 
به امتيازاتي ویژه و مثال زدني دست پيدا كرده اند. براساس گزارش مينشينكو، 
این هيأت همواره ســناریوهاي متعددي را براي جبران خسارت هاي ناشي از 
تحریم هاي غرب در حوزه هاي انرژي، دارو، مواد اوليــه، خدمات الكترونيك و 
مبادالت تجاري در اختيار دولت روسيه قرار مي دهد. توليد واكسن اسپوتنيك و 
حتي صادرات آن به بسياري از كشورهاي جهان را مي توان یكي از نتایج خدمات 

این مجموعه امنيتي-اقتصادي براي روسيه به شمار آورد.
از سوي دیگر مجموعه موسوم به دفتر سياسي شماره 2، برنامه جامعي را براي 
همكاري با شــركت هاي چيني تحریم شده از ســوي غرب )مشخصا هوآوي( 
به منظور جبران عقب ماندگي هاي ناشي از فشارهاي آمریكا و اروپا عليه روسيه 
در حوزه ارتباطات تنظيم كرده اســت. در حوزه تجارت نيــز، تكميل كریدور 
شمال-جنوب براي دسترســي یكپارچه به بازارهاي آســيا و اروپا، مهم ترین 
چشم انداز بلندمدت یاران پوتين و دســتگاه هاي زیرنظر آنها به حساب مي آید. 
پایگاه مينشينكو، افزایش ظرفيت صادرات سوخت ارزان به كشورهاي آسيایي 
و درمقابل، تمركز بر توليد برق هسته اي را از دیگر اهداف این هيأت عنوان كرده 

است.
عالوه بر تمام آنچه ذكر شــد، بازار ســالح یكي از مهم ترین حياط خلوت هاي 
نزدیك ترین یاران پوتين براي تحقق منافع اقتصادي و امنيتي روسيه شناخته 
مي شود. باید توجه داشت كه دولت روسيه در بسياري از موارد یاد شده، به دليل 
محدودیت هاي تحریمي و یا ضعف ســاختارهاي ســنتي اجرایي، قادر نيست 
كاركردي مشــابه هيأت 9نفره یاران پوتين كه از صالحيت هــا و امكانات ویژه 
غيررسمي برخوردار است، داشته باشد. با وجود این، خدمات ویژه این هيأت براي 
اقتصاد روسيه چالش هاي خاصي را نيز با خود به همراه دارد؛ چالش هایي ازجمله 
توسعه اقتصاد رانتي و حذف رقابت، فساد و یا حتي ناكارآمدي دروني هيأت در 

طوالنی مدت، به دليل تعارض نيروهاي مختلف.

   داعش خراسان
گروه موسوم به دولت اسالمي عراق 
و شام -واليت خراســان كه با نام 
واليت خراســان و داعش خراسان 
هم شناخته مي شود، شاخه اي بزرگ 
از داعش اســت كه در افغانستان و 
پاكستان فعاليت مي كند. منظور از 
خراســان در اينجا، منطقه تاريخي 
بزرگي اســت كه افغانستان، ايران، 
پاكستان و بخش هايي از آسياي ميانه 
را هم دربر مي گيــرد. اين گروه در 
سال2014 توسط نيروهاي جداشده 
طالبان پاكستان و جنگجوياني در 
افغانستان كه با ابوبكر بغدادي، رهبر 
داعش بيعت كرده بودند، تاسيس شد. 
اين گروه ريشه هايي در بخش هايي 
از شمال غرب افغانســتان دارد اما 
سلول هاي خاموشي را هم در كابل و 
ديگر استان ها ايجاد كرده است تا در 
مواقع نياز از آنها استفاده كند. برخي 
معتقدند اين گروه، عمال ادامه دهنده 
راه القاعــده اســت و مي توان آن 
را جانشــين القاعده خواند. دقيقا 
مشخص نيســت اين گروه چقدر 
نيرو دارد اما برخي از وحشيانه ترين 
حمالت تروريستي سال هاي اخير 
در افغانستان و پاكســتان، كار اين 
گروه بوده اســت. آنها به مساجد، 
مدارس و حتي بيمارستان ها حمله 
كرده اند. در يــك حمله معروف در 
سال2020، نيروهاي داعش خراسان 
به يك زايشگاه حمله كردند و 24نفر، 
ازجمله زنان، نوزادان و پرستاران را 
كشتند. برخي كارشناسان معتقدند 
اين گروه مي خواهد به دنيا نشان دهد 
كه همچنان فعال است و اهدافش را 
دنبال مي كند و حمله اخير و احتماال 
حمالت بعدي، عمــال نوعي اقدام 

تبليغاتي براي آن به شمار مي رود.
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معمــوال در پايــان دوره  مديريت افراد، بررســي ميثم قاسمي
پرونده كاري آنها و ميزان عمل به وعده هايشان در رسانه ها 
مورد توجه قرار مي گيرد. در 2 ماه گذشته نيز اين اتفاق براي 
دولت دوازدهم و وزراي آن رخ داد و منتقدان، وعده هاي 
عمل نشده را فهرست كردند. در ميانه همين بررسي ها با 
يكي از مديران قديمي صحبت مي كردم كه سال ها و در 
دولت هاي مختلف، معاون وزير بوده است و اكنون دوران 
بازنشستگي خود را مي گذراند. در اين گفت وگوي خودماني 
و غيررســمي، من از عملكرد يكي از وزرا به شدت انتقاد 
مي كردم و وعده هايي كه داده و عمل نكرده را يك به يك 
برمي شمردم، اما آن مدير قديمي، نكته مهمي گفت كه 

تاكنون كمتر به آن توجه شده است.
آقاي مدير سابق گفت، وظايف آنهايي هستند كه در قالب 
برنامه هاي مصوب مانند برنامه هاي توسعه يا قوانين بودجه 

آمده اند و غيراز آنها را مي توان تنها اميال و آرزوهاي وزير 
دانست. درحقيقت زماني مي توان برنامه اي را اجرايي كرد 
كه برايش احكام مصوب قانوني و رديف بودجه مشخص 
تعريف شده باشــد و در غير اين صورت نمي توان كاري 
انجام داد؛ يعني اگر وزيري بگويد فالن كار را انجام مي دهم، 
اما در قانون، بودجه اي براي اين كار تعريف نشــده باشد، 
گفته وزير در حد آرزوهاســت و كاري در آن زمينه انجام 
نخواهد شــد. احتماال همين جاست كه مديران به سمت 
توجيهاتي مانند تحريم ها، دســت هاي پنهان، همراهي 
نكردن ديگران و... مي رونــد؛ درحالي كه اگر اين وعده در 
قوانين و برنامه هاي رســمي ذكر شــده باشد، درصورت 
محقق نشدن هم به سادگي مي توان مشكل را توضيح داد و 
دليلي براي توسل به موضوعات غيرقابل اندازه گيري وجود 
ندارد. اين روزها دولت جديد كار خود را آغاز كرده است. 
پيش داوري درباره وزرايي كه هنوز در اتاق كار خود مستقر 

نشده اند يا معاونان و مديران موردنظر را منصوب نكرده اند، 
كار بي فايده اي است و فرصت براي ارزيابي آنها در آينده 
وجود دارد، اما آنچه موجب نگراني مي شود، سخن گفتن 
از برنامه هايي است كه در هيچ قانوني وجود ندارد. واقعيت 
اين است كه عموم مردم، بندهاي مختلف قوانين توسعه يا 
بودجه را نمي خوانند و تنها به سخنان مديران ارشد و مياني 
توجه مي كنند. وقتي مديري يا وزيري مي گويد فالن كار 
را انجام مي دهد، حتي اگر براي عمل به وعده اش زمانی را  
تعيين نكند، مردم خواستار عمل به وعده هستند و زماني 
كه اين اتفاق رخ نمي دهد، نارضايتي ايجاد مي شود و هرچه 
آن وزير در دفاع از خود سخن بگويد، ناشنيده مي ماند. راه 
بهتر آن اســت كه برنامه هاي موجود را سرلوحه كارها و 
وعده ها قرار داد و اگر احساس مي شود موضوعي در قانون 
مغفول مانده، اصالح آن را دنبال كنند. باور كنيد مي توان 

بدون وعده دادن هم كار كرد و كارنامه درخشاني داشت.

مي توان وعده نداد

حســابي رونق گرفته و با گران شــدن مسكن در فاطمه عباسي شهرك پرديس در شرق تهران چند سالي است كه 
پايتخت، بخشي از جمعيت شــهر تهران كه توان پرداخت اجاره هاي سر به فلك 
كشــيده يا خريد خانه در اين شهر را نداشــتند، به ســمت پرديس، اين شهر 
تازه تاسيس سرازير شدند تا بتوانند در اين شهر صاحبخانه شوند. حاال آمارهاي 
جالبي به دست آمده از اينكه گراني مسكن به اضافه بي آبي در شهرهاي جنوبي، 
باعث شده تا اهوازي ها هم براي خريد خانه به سمت شهر پرديس بيايند. جنوبي ها 
كه چند سالي اســت با خشكسالي دســت و پنجه نرم مي كنند، ترجيح داده اند 
خانه هاي خود در شهر و ديارشان را بفروشند و براي زندگي راهي اطراف پايتخت 
شوند. حرف و حديث درباره اين مهاجرت از جنوب غرب ايران به حومه شرق تهران 
بسيار بوده اما حاال علي مختاري آذر، رئيس سابق اتحاديه مشاوران امالك پرديس 
هم اين موضوع را تأييد كرده و گفته كه در روزهاي اخير حدود 10درصد معامالت 
مسكن با خريداراني از شهرهاي جنوبي بسته مي شود. در چند  ماه گذشته قيمت 
مسكن در شــهر پرديس اندكي ارزان شــد اما دوباره به دليل افزايش پروژه هاي 
عمراني و توسعه زيرساخت هاي شهري، قيمت ملك در اين شهر نسبت به يك ماه 
گذشته حدود 10درصد افزايش داشته است. ضمن اينكه با توجه به افزايش نرخ 
مصالح ســاختماني، خدمات و مجوزها به نظر مي رسد قيمت مسكن در ماه هاي 
آينده باز هم افزايش يابد. اكنون حداقل قيمت مســكن در شهر پرديس متري 
12ميليون تومان و حداكثر متري 70ميليون تومان است. همچنين مسكن مهر 
اين شــهر از متري 7ميليون تا متري 12ميليون تومان معامله شده است. گويا 
باال رفتن قيمت خانه و البته دغدغه هاي زيستي مردم، فصل جديدي در مهاجرت ها 
به وجود آورده است. گروهي از خوزستان به تهران مي آيند و تهراني هايي كه وضع 
بهتري دارند هم ســراغ خانه هاي تركيه را مي گيرند و در اين كشور صاحبخانه 

مي شوند.

کوچ جنوبي ها به پرديس

پرايد يعني غرور

تا پيش از شيوع كرونا يكي از مالك هاي اصلي تحليل 
كوچه و بازاري رضايتمندي مــردم، قيمت خودرو و 
كيفيت آن بود و اگر كمي بحث حرفه اي تر مي شــد، 
قيمت  خودرو با واقعيت آن در كشور هاي ديگر مقايسه 
مي شد. حاال هم به گزارش ويژوال كپيتاليست، كاشف 
به عمل آمده كه پرفروش  ترين  خودروهاي جهان زياد 
هم به خاورميانه اي  بودن كشــور خريدار آن بستگي 
ندارد. براساس اين آمار در اين رتبه بندي كه براساس 
ميزان فروش تا پايان ســال 2019 تهيه شــده است، 
خودروهاي هاچ بك در 12 كشور، سدان در 25 كشور، 
شاسي بلند در 20 كشور، و ون در 3كشور، پرفروش ترين 
خودروها بوده اند. كشور هاي عرب خاورميانه هم عالقه 

خاصي به شاسي بلند ها دارند. 
اما بــراي نمونــه درحالي كه پرفروش  تريــن خودرو 
در كشــور هاي يمن و لبنان لند كروز بــوده، در ايران 
اين تعصب و افتخار نصيب پرايد شــده اســت. البته 
فرامــوش نكنيم»پرايد- pride« يعنــي غرور. اصال 
نيمي از رمان پــر و پيمان جين آســتن )رمان غرور 
و تعصــب Pride and Prejudice( دربــاره پرايد 
)pride( است. نويسنده مرحومه مغفوره در آن روزگار 
)1813ميالدي( كه نهايت الكچري بودن خريد يا اجاره 
يك درشكه بوده، داشتن پرايد را براي هر زني ضروري 
قلمداد كرده اســت. بگذريم. حاال اگــر مانند نگارنده 
كنجكاو هســتيد كه علت نامگــذاري پرفروش ترين 
خودروي ايران چه بوده است، به قول معروف بشنويد 
از يكي از مســئوالن »كميته نام گــذاري محصوالت 
خودرو در ايران«. به گفتــه او، »نام هاي منتخب بايد 
داراي ويژگي هاي خاصي باشند، فارسي بودن، قدرت 
ماندگاري در ياد ها و يادآور كشور سازنده بودن ازجمله 
اين ويژگي هاي خاص انتخاب نام است، همچنين نام 
خودرو بايد به نوعي با ذات خودرو ارتباط داشته باشد و 

همچنين قابل تمسخر نباشد«.

دغدغه
آوازي كه حزين شد * 

مجنون چه رباب دست بر سر نظامي گنجويحميدرضا محمدي
از پريروز خبري دست به دست مي شود كه طالبان، موسيقي را حرام 
اعالم كرده اســت. رفتم و ديدم كه بله، همينطور است؛ ذبيح اهلل 
مجاهد، سخنگوي طالبان با نيويورك تايمز گفت وگويي انجام داده 
و صراحتا اعالم كرده كه »موســيقي در اسالم حرام است« و البته 
ابراز اميدواري هم كرده كه »ما به جاي فشار وارد آوردن به مردم، 

اميدواريم بتوانيم آنها را قانع كنيم كه چنين كاري نكنند.« 
و اين تازه ترين موضع طالبان، براي جامعه موســيقي افغانستان 
دردناك ترين اتفاق ممكن است؛ سرزميني كه سرشار از صداها و 
آواها و نواهاست. اصال چرا راه دور برويم و بحث را بپيچانيم و كش 
بدهيم؛ اين ملت يك  ساز ملي دارند. همين يك جمله بس است و 
بايد تا تهش را خواند؛ يعني آنقدر قدمت و عظمت و وســعت دارد 
موسيقي اين كشــور كه ممنوع شدنش، آب ســردي بود بر پيكر 

موسيقي دانان و پيكره موسيقي.
صحبت از  ساز ملي افغانستان شــد، كه نامش »ُرباب« يا »َرباب« 
است. يادم آمد شايد 10سال پيش، مؤسسه ماهور، آلبومي منتشر 
كرد به نام »ُربــاِب هراتي« كه محصــول زخمه هاي محمدرحيم 
خوشنواز اســت در هرات كه از قضا پدرش، اميرجان خوشنواز هم 
به همين هنر اشتهار داشت. او البته از نسل متقدم موسيقي دانان 
افغانستان است و از دهه30 ميالدي به اين كار سرگرم بود. اين همه 
يعني موسيقي اين مردم پيشينه و پشــتوانه اي دارد، به زماني كه 
اصاًل طالباني در كار نبود و طالبي نبود كه بخواهد موقوفش كند، 
هرچند كه موسيقي وقتي مردمي باشد، اين جلوگيري ها، جلويش را 

نمي گيرد و پيش مي رود. آن هم اين موســيقي كــه تلفيق چند 
فرهنگ و آيين و زبان و قوميت است؛ ملغمه اي كه يك جايش، شعر 
فارسي خوانده مي شود و جاي ديگرش، آواي پشتو و يا نواي ازبك 
به گوش مي رســد؛ اختالطي كه به فرهنگ اعالي مردم سرزمين 
افغانستان برمي گردد و تساهل و تسامح ذاتي شان. فرهنگي كه يكي 
از اجزاي ممتازش موسيقي است و گفته اند ديگر نباشد. اما غافل از 

آنكه موسيقي هيچ گاه نيست نمي شود.

* در لغتنامه عالمه دهخدا آمده است: »در رساله معربات مسطور 
است كه رباب معرب َرواده اســت و معني رواده آواز حزين دارنده 

است.«

فرهنگ و زندگي

عصايش هزار بار زمين خورد تا او زمين نخورد. عكس: همشهري/ منا عادل اول آخر

مهديا گل محمدی

جزء از كل
مردم ميگن شخصيت 

هر آدمي تغييرناپذيره استيو تولتز
ولي اغلب اين نقابه كه بدون تغيير باقي مي مونه 
و نه شخصيت، و زير اين نقاب غيرقابل تغيير 
موجودي هست كه ديوانه وار در حال تكامله و به 
شكل غيرقابل كنترلي ماهيتش تغيير مي كنه. 
ببين چي بهت مي گم، راســخ  ترين آدمي كه 
مي شناسي به  احتمال قوي با تو كامال بيگانه  
است و همينطور ازش بال و شاخه و چشم سوم 
رشد مي كنه. ممكنه 10ســال توي اتاق اداره 
كنارش بشــيني و تمام اين جوانه زدن  ها بغل 
گوشت اتفاق بيفته و روحت هم خبردار نشه. 
هركسي كه ادعا مي كنه يكي از دوستانش در 
طول سال ها هيچ تغييري نكرده فرق نقاب و 

چهره  واقعي رو نمي فهمه.

ارتفاع پست
ايــن قصــه مرديه كه 

مي خواد با زن و بچه اش ابراهيم حاتمي كيا
كوچ كنه، يه كــوچ اجباري... درســت مثل 
اجدادمون، عين پدربزرگامون. ولي خوش به 
حال اونا، هرجا دلشون مي خواست مي رفتن. 
االن همه جارو ديوار كشيدن، پول مي خوان، 
ويزا مي خوان. اما مرد بدبخت قصه ما فقط يه 

سرمايه داره، اونم جونشه.

بوك مارك

ديالوگ

حافظ

درآ كه در دل خسته توان درآيد باز
بيا كه در تن مرده روان درآيد باز

 شازده كوچولو 
در اخترك بروكسل

شــازده كوچولو شــخصيتي كه آنتوان دو 
ســنت اگزوپري آن را خلق كرد، هنگامي 
كه از اختــرك ب612 دور شــد جداي از 
غم غربت اخترك خودش، خوشــحال بود 
كه با موجودات جديدي آشــنا مي شــود. 
او نمي دانســت در ميان موجوداتي غير از 
گل ســرخي كه تركش كرده بــود ممكن 
اســت با چه موجوداتي روبه رو شــود. در 
لحظــه هبوطش به زمين شــايد مثل اين 
دختــرك افغانســتاني خوشــحال بود و 
خرامان روي زمين لي لــي مي كرد. تصوير 
اين شازده كوچولو در اخترك بروكسل بارها 

و بار ها بازنشر شده است.

ســال2010 ميالدي و زمــان اعطاي 
جام جهاني به قطر تا سال2020 ميالدي 
6هزارو500كارگر آسيايي در پروژه هاي 
ساخت وساز اســتاديوم هاي قطر جان 
باختند. دولت قطر علت مرگ بيشتر آنها 
را مواردي همچون سكته و بيماري هاي 
زمينه اي بيان كرد. اينجــا بود كه پاي 
چند گزارشگر تحقيقي به ماجرا باز شد 
و نتيجه هولناك بود. به گزارش روزنامه 
گاردين، پس از بررســي هاي تحقيقي 
مشخص شد آنها ســكته نكرده بودند. 
بيشتر آنها به علت شرايط كاری سخت 
و دشــواري كار مرده اند. حاال سازمان 
عفو بين الملــل با انتشــار بيانيه اي از 
قطر خواست تا درباره مرگ »غيرقابل 
توجيه« كارگراني كه اســتاديوم هاي 
فوتبال اين كشــور را بــراي بازي هاي 
جام جهاني2022 آماده كردند، تحقيق 
كرده و نتيجه آن را هر چه زودتر اعالم 
كند. ســازمان عفو بين الملل در بيانيه 
خود آورده است كه »وضعيت خطرناك 
كاري كارگران خارجي در اين كشــور 
برخي از آنها را به كام مرگ كشــانده و 
دولت قطــر هنوز نتيجه مشــخصي 
از تحقيقات در اين باره منتشــر نكرده 
اســت.« اين گــزارش ســازمان عفو 
بين الملل اعالم می كند كه چگونه قطر 
به طور معمول، بــدون انجام تحقيقات 
كافي، گواهي مرگ كارگــران مهاجر 
را صادر مي كند و مرگ هــا را به »علل 
طبيعي يا مواردي چون نارســايي هاي 

قلبي« نسبت مي دهد.

 آنها سكته 
نكرده بودند

گرينويچ

60
درصد

نایب رئیس انجمن داروسازان 
ایران گفته: هم اكنون براساس 

آمارهایی كه سازمان های 
بیمه گر از روی تعداد نسخ 

داروخانه ها و میانگین 
دریافتی شان از بیمه ها 
ارائه می كنند، نزدیك به 
۶۰درصد داروخانه های 

ایران از نظر درآمد و هزینه 
در نقطه سر به سر بوده و 

در آستانه ورشكستگی قرار 
دارند و درآمدشان فقط 
هزینه هایشان را پوشش 

می دهد.

15
درصد

نزدیك ۱۰تا۱۵درصد از 
داروخانه ها ورشكسته اند و 

وقتی دخل و خرج شان را نگاه 
می كنید، منفی هستند. شاید 

فقط ۱۰درصد داروخانه ها 
در موقعیت های خاص بوده 

و ممكن است وضعیت 
خوبی داشته باشند. یكی 
از علل اصلی این موضوع 

عدم توزیع عادالنه دارو، بین 
داروخانه های خصوصی است.

13
هزار

ما ۱۳هزار داروخانه خصوصی 
و ۳۰۰داروخانه دولتی داریم 

كه ۵۲درصد بازار داروی 
ایران در اختیار داروخانه های 
دولتی است. ۴۸درصد دیگر 
در اختیار ۱۳هزار داروخانه 
خصوصی است و این اصال 

متوازن نیست.

عدد خبر

كوارتر آيدين

فيلم مســتند »آيدين« كه روايتي از 
زندگي بازيكن فقيد بســكتبال ايران 
است، از 2شهريور در سينماهاي »هنر 
و تجربه« اكران شده و به جز تهران، در 
برخي از شهرها مانند مشهد نيز به روي 
پرده رفته و با استقبال خوبي هم مواجه 
شده است. اين فيلم مستند روايتي با 
صداي پرويز پرستويي، از زندگي آيدين 
نيكخواه بهرامي بازيكن بسكتبال است 
كه پس از قهرماني تيــم ملي در جام 
ملت هاي آسيا در سال2007 ميالدي 
و كسب ســهميه المپيك، درحالي كه 
تنها چندماه به حضــورش به همراه 
تيم ملي در المپيــك پكن باقي مانده 
بود، در جاده چالوس در يك ســانحه 
رانندگي درگذشــت. در فيلم مستند 
آيدين، خاطره گويــي از زبان خانواده 
و هم بازي هاي اين بازيكن نه تنها اين 
مستند را جذاب كرده، بلكه شخصيت 
اين اسطوره فقيد را به عالقه مندان و 
به ويژه نســل جديد بسكتبال معرفي 
كرده است. اين مستند به كارگرداني 
اشكان مهريار و تهيه كنندگي  مهدي 
برجيان در سينماهاي »هنر و تجربه« 
اكران است و مي توانيد براي ديدن آن 
به سينماهايی مانند سينما فرهنگ يا 
سينماي خانه هنرمندان مراجعه كنيد.

انجامش بده/تماشا



ساخت وسازهای 
ناهمگون »بلبر«

ساخت و سازهای نامتناسب با بافت سنتی در 
روستای بلبر در کردستان،  ازمهم ترین دغدغه های 

موجود در »بهشت کوچک اورامان« است
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فرحناز چراغی
خبرنگار

»بلبر« نام روستایی در قلب رشته کوه های زاگرس و در منطقه 
اورامانات استان کردستان است؛ روستای کوچكی در حاشیه رود 
سیروان که در حدفاصل روستاهای »اورامان تخت« و »سلین« 
قرار دارد. بلبر همچنین در مرز بین 2استان کرمانشاه و کردستان 
واقع شده و قدمت هزارساله آن زبانزد است و تا پیش از همه گیری 
ویروس کرونا ازجمله مقاصد گردشگری مهم در استان کردستان 

به حساب می آمد.
بلبر به معنای »روستایی جلوی چشــمه« است؛ روستایی که 
پلكانی شــكل بوده و درمیان دره  ای زیبا و با طبیعتی چشم نواز 
واقع شده ؛ مانند سایر روســتاهای اورامان بافتی تاریخی دارد و 
در دامنه کوه »شاهو« قرار گرفته است. این روستای زیبا توسط 
کوه های سربه فلک کشیده »کوهســاالن« احاطه شده است و 
زیبایی های منحصربه فردش سبب شده لقب »بهشت کوچک 

اورامان« را بگیرد.
بیشتر مردم این روستا از محل درآمدهای حاصل از گردشگری، 
که مدتی اســت به دلیــل همه گیری ویــروس کرونــا تا حد 
قابل توجهی کم شده و همچنین باغداری امرارمعاش می کنند. 
زیرســاخت  هایی مانند جاده، آب، برق و... در بهشــت کوچک 
اورامان مهیاست، اما رونق گردشگری در سال های اخیر، سبب 
شده ساخت وسازهای غیرمجاز، نامتعارف و درچند طبقه به بافت 

سنتی روستا آسیب جدی وارد کند. 

جاذبه های گردشگری بلبر
مدیر پایگاه منظــر فرهنگی - تاریخی اورامــان در گفت وگو با 
خبرنگارهمشهری با بیان اینكه چند دســته روستا در منطقه 
اورامانات وجود دارد، می گوید: بلبر یكی از روســتاهای با بافت 

پلكانی در منطقه اورامانات است که در دره ای با شیب مالیم و با 
کم ترین ارتفاع در نزدیكی رودخانه قرار گرفته است.

»پویا طالب نیا« با بیان اینكه بلبر از شاخص ترین روستاهای این 
منطقه است، درباره وجه تسمیه نام روستا نیز اظهار می کند: یكی 
از وجوه تسمیه  بلبر، »کانی بل« در نزدیكی روستای »هجیج« 
است؛ »بل« به معنی چشمه اســت و »بر« نیز به معنی مقابل و 
جلو؛ درواقع می توان چنین تعبیر کرد که بلبر به معنی روستای 

»جلوی چشمه«  یا »سرچشمه« است.
وی از چشمه موجود دراین روستا به عنوان یكی از ظرفیت های 
مهم گردشــگری در منطقه یاد می کند و ادامــه می دهد: بلبر 
یک چشمه فصلی دارد که از اســفندماه تا اواخر خردادماه، آب 
خروشانی درآن روان است که می تواند به عنوان یكی از جاذبه های 
گردشگری روستا و حتی منطقه اورامانات مطرح شود و ساالنه 

گردشگران بسیاری را به سوی خود جلب کند. 
طالب نیا می افزایــد: یكی دیگر از قابلیت های گردشــگری این 
روستا، جاده دسترســی به آن اســت. به جرأت می توان گفت 
این جاده از جذاب ترین جاده های ایران اســت که حتی برخی 
معتقدند از جاده چالوس  هم زیباتر و چشم نوازتر است. این جاده 
بسیار پرپیچ و خم، یكی دیگر جاذبه های گردشگری بلبر است که 

ازسمت اورامان تخت به  این روستا می رسد.

محصوالت باغی روستا
مدیر پایگاه منظر فرهنگی - تاریخی اورامان محصوالت باغی بلبر 
را از دیگر جاذبه های این روستا می داند و می گوید: انار و انجیر  از 
نمادهای روستای بلبر است. در چند سال اخیر جشنواره های انار 
و انجیر دراین روستا برگزار می شد و گردشگران زیادی به واسطه 
برگزاری این جشنواره ها در این روســتا حضور پیدا می کردند؛ 
موضوعی که امیدواریم پس از دوران همه گیری ویروس کرونا، به 

گردشگری منطقه رونق دوچندانی بدهد.

طالب نیا عنوان می کند: جشنواره های برداشت محصول تا قبل از 
همه گیری ویروس کرونا به صورت فصلی در بلبر برگزار می شد؛ 
جشــنواره انجیر در اواسط تابستان و جشــنواره انار در آبان ماه 
و آذرماه، همــواره میزبان جمع زیادی از مــردم بومی منطقه و 

همچنین گردشگران بودند.
وی ادامه می دهد: در منطقه اورامان مبحثی با عنوان »دره های 
فرهنگی« تعریف شده  و روســتای بلبر نیز در دل اورامان شكل 
گرفته است. این روستا با توجه به قرارگیری درمیان روستاهای 
هجیج و ارومان تخت، به عنوان روســتاهای شــاخص منطقه، 
به تنهایی می تواند یک قطب فرهنگی - گردشــگری باشــد و 
خدمات گردشگری و همچنین فرهنگی مناسبی را به گردشگران 

عالقه مند به کردستان ارائه دهد.

جشنواره ها در خدمت توسعه گردشگری
طالب نیا با اشاره به بهره مندی روســتا از زیرساخت هایی مانند 
آب، برق، گاز و... می افزاید: با توجه به اینكه بلبر در کریدور میان 
روستاهای اورامان تخت و هجیج قرار دارد، یكی از پرترددترین 
مناطق گردشگری در ایام پیک سفر محسوب می شود. این منطقه 
در اسفندماه، فروردین ماه و همچنین اردیبهشت ماه بیشترین 

گردشگر را دارد.
وی عنوان می کند: برای توســعه گردشگری دراین منطقه باید 
از برگزاری جشــنواره های برداشــت محصــول باهدف جذب 
گردشگران بیشــتر در دیگر فصول بهره مند شد؛ موضوعی که 
پس از فروکش کردن موج همه گیری ویروس کرونا باید بیش از 

پیش به آن توجه کرد.
طالب نیا همچنین اظهار می کند: اهالی بلبر در گذشته کوچ نشین 
بوده اند که با تغییر شرایط کسب وکار، یكجانشین شده اند؛ در واقع 
باغداری و توسعه گردشگری در روستا بیشتر مردم این روستا را 
یكجانشین کرده است. چند اقامتگاه بوم گردی رسمی و تعدادی 

منزل نیز به صورت غیررســمی پذیرای مهمانان و گردشگران 
هستند.

آسیب هایی درکمین روستا
مدیر پایگاه منظر فرهنگی - تاریخی اورامان همچنین با اشاره 
به تهدیدها و آســیب های درکمین روســتا می گوید: توســعه 
گردشگری بهانه ای شــده تا برخی از اهالی روســتا، دست به 
ساخت وســاز های بی رویه و ناهمگون با بافت سنتی بلبر بزنند؛ 
موضوعی که در بلندمدت توسعه گردشگری را نیز دراین منطقه 
تحت تأثیر قرار می دهد.طالب نیا می افزاید: ساخت وســازهای 
نامتعارف در چند طبقه و همچنین استفاده از مصالح ناهمگون، 
بافت پلكانی و تاریخی روســتا را تخریب می کند و به مرور زمان 

ویژگی های متمایزکننده بلبر را ازبین می برد.
وی ادامه می دهد: باید برای رفع تهدیدهایی که درکمین بافت 
سنتی روستا نشسته اســت، راهكارهای مدونی درنظر گرفت و 
برای ساماندهی ساخت وسازها و همچنین حفظ و احیای بافت 

ویژه منطقه، دستورالعمل متناسبی تهیه و تدوین کرد. 
طالب نیا تصریح می کنــد: حفاظت از ویژگی های منحصربه فرد 
موجود در منطقــه اورامانــات نیازمند تدوین یــک نظام نامه 
گردشگری منسجم اســت که به زودی این نظام نامه را تدوین 

خواهیم کرد.
طالب نیا نبــود مدیریت یكپارچــه را در منطقــه از مهم ترین 
مشــكالت موجود در اورامانات می داند و می گویــد: نهادها و 
ارگان های مختلف ازجمله فرمانداری ها، بنیاد مســكن، اداره 
منابع طبیعی، اداره جهادکشاورزی و دستگاه های خدمات رسان 
مانند آب و فاضالب و... دراین محدوده فعالیت می کنند که انتظار 
می رود با هماهنگی بیشــتر، در کنارهم و با نظارت اداره میراث 
فرهنگی، برای کاهــش آســیب های وارده و همچنین ارتقای 

زیرساخت های موردنیاز برای توسعه گردشگری تالش کنند.

مدیر پایگاه منظر فرهنگی - تاریخی اورامان اضافه می کند: ارائه 
آموزش های موردنیاز به جوانان اورامانات و همچنین مشارکت 
دادن آنها در حفاظت از منطقه، یكی دیگــر از دغدغه های این 
پایگاه اســت که تحقق آن می تواند در به ثمر نشســتن اهداف 

تعیین شده موثر واقع شود.

جای خالی مدیریت یکپارچه
ساخت و سازهای غیراصولی و همچنین تخریب بافت سنتی از 
مهم ترین دغدغه های موجود در بلبر است؛ ساخت وسازهایی که 
خارج از محدوده روستا انجام می شود و اداره های مربوط، مانند 

منابع طبیعی، نظارت موثری بر آن ندارند. 
دهیار روســتای بلبر در گفت وگو با خبرنگارهمشهری با انتقاد 
از ضعف همكاری میان دســتگاه های مختلف خدمت رســان 
در زمینه حفاظت از بافت ســنتی روســتا اظهــار می کند: در 
دهیاری اقدام هایی برای ممانعت از توســعه ساخت وساز های 
نامتعارف و ناهمگون انجام داده ایم که البته کافی نیست. اگر دیگر 
دستگاه های مربوط نیز همكاری کنند، می توان امیدوار بود که 
اتفاق های خوبی دراین حوزه بیفتد. »محتشم ازغ« با بیان اینكه 
درحال حاضر حدود 2۵۰خانه دراین روستا وجود دارد، می افزاید: 
جمعیت ثابت بلبر ۶۵۰نفر است که این تعداد به صورت فصلی، در 

بهار و تابستان، به حدود ۹۰۰ تا هزارنفر هم می رسد.
 وی با بیان اینكه اثر مكتوبی از تاریخ این روستا در دست نیست، 
ادامه می دهد: از بقایای آثار تاریخی و تاریخ شــفاهی که نسل 

به نسل به ما رسیده، برمی آید که بلبر قدمت تاریخی دارد.
ازغ اضافه می کند: تا پیش از همه گیری ویروس کرونا ســاالنه 
بین 2 تا ۳هزارگردشــگر از روســتای بلبر بازدید می کردند و 
امكانات اقامتی نیز در سال های اخیر به صورت »خانه روستایی« 
بوده  است. همچنین درحال حاضر 2اقامتگاه در دست ساخت در 

روستا وجود دارد.
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»خاوران« شهرکی خالی از سکونت
با وجود ساخت وسازهای گسترده در شهرک خاوران در شرق 

تبریز، این شهرک به دلیل کمبودهای زیرساختی همچنان 
جمعیت قابل توجهی ندارد

»خاوران« شهرکی در شرق تبریز است که درخوش آب وهواترین منطقه 
این شهر واقع شده و میان تبریز و »باســمنج« قرار دارد و مراکز مهمی 
مانند بیمارستان بین المللی کودکان و ســالن همایش های بین المللی 
تبریز را نیز در خود جا داده است. همچنین قطار تبریز - میانه پس از چند دهه انتظار، 
قرار است به زودی  در خاوران متوقف شود. با این وجود، فراهم نبودن زیرساخت های 
زندگی در خاوران ازجمله چالش های شهرسازی در تبریز به حساب می آید؛ شهرکی 
که ساخت آن از اواخر دهه60 آغاز شده و باوجود احداث هزاران واحد مسکونی، هنوز 
اســکان قابل توجهی دراین شــهرک دیده نمی شــود. در خاوران به جز صدها مغازه 
مشاورامالک، به ندرت می توان واحد صنفی دیگری مشاهده کرد، اما با غروب آفتاب و 
تعطیلی مراکز اداری و اصناف محدود، ترددی دراین شهر صورت نمی گیرد و به همین 

دلیل، برخی شهروندان تبریزی از خاوران به عنوان »شهر خاموش« یاد می کنند.

شهری بدون سوپرمارکت و نانوایی
»اسد بیاتی« از شهروندان ســاکن باســمنج، در نزدیکی خاوران است که از نبود 
زیرساخت های اولیه شهری و واحدهای صنفی معمول شهری دراین شهرک انتقاد 
می کند و می گوید: درحالی که نزدیک به 3دهه از آغاز ساخت وســازها در خاوران 

می گذرد، اما با این حال هنوز سکونت قابل توجهی دراین شهرک دیده نمی شود.
وی می افزاید: تنها در برخی ساختمان ها نگهبان هایی سکونت دارند یا در پمپ بنزین 
افرادی به صورت شــبانه روزی حضور دارند، اما در بسیاری از ســاختمان ها، هنوز 
سکونت به معنای زندگی شهری وجود ندارد. این شهروند ادامه می دهد: در خاوران 
عمال سوپرمارکت یا نانوایی وجود ندارد و چند واحد صنفی هم که آغاز به کار کرده 
بود به دلیل زیان مالی، کسب وکار خود را تعطیل کردند، چراکه عمال مشتری چندانی 
ندارند و کارگران و کارمندان مشــغول در خاوران هم برای تأمین مایحتاج خود، به 

باسمنج مراجعه می کنند.

ضعف زیرساخت های شهری 
معاون اسبق هماهنگی ســازمان ها و شرکت های شــهرداری تبریز هم دراین باره 
می گوید: شهرک خاوران محصول تفکر شهرســازی دهه60 بود و درآن مقطع قرار 
براین شد که شهرکی در شرق تبریز ساخته شود تا سرریز 150هزارنفری جمعیت 
تبریز را تحمــل کند. تصور موجــود درآن مقطع این گونه بود که تبریز پتانســیل 
بلندمرتبه سازی ندارد و خاوران با ساختمان های مرتفع، می تواند این نقش را برعهده 
بگیرد و به عنوان شهرکی مدرن در کنار تبریز ساخته شود. »عبداهلل تقی پور« ادامه 
می دهد: این تفکر شهرسازی درآن مقطع صحیح بود، اما مدیریت شهری وقت به جای 
سپردن کار ایجاد زیرساخت ها به بخش خصوصی، خود وارد عمل شد و هزینه ها را 
برعهده گرفت و با افزایش هزینه های زیرساختی، از ادامه کار بازماند و اکنون اعتبار 
زیادی برای تأمین زیرساخت های خاوران نیاز است. شهردار اسبق منطقه 5 تبریز 
عنوان می کند: درحالی که زیرساخت های اولیه ازجمله آب، برق، گاز و مخابرات دراین 
شهر به اندازه کافی فراهم نیست، چگونه می توان انتظار داشت جمعیت درآن سکونت 
کنند. درحال حاضر شــهرداری تبریز تعهدهای زیادی دراین شهرک دارد که بعید 

است بتواند آنها را عملیاتی کند.

اهدافی که محقق نشد
یک عضو شورای اسالمی شــهر تبریز نیز درایــن باره می گوید: تفکــر اولیه ای که 
شــهرداری وقت تبریز برای ساخت شــهرک خاوران درنظر داشت، در کنار سرریز 
جمعیت این شهر، تأمین درآمد اصالح بافت فرسوده در تبریز بود، اما در سال های پس 
از آن، روند پیش بینی شده طی نشد. »فریدون بابایی« ادامه می دهد: قرار بود از محل 
ارزش افزوده امالک خاوران، بافت فرسوده تبریز بهسازی شود، اما در دوره های بعدی 
هزینه هایی بر شهرک تحمیل شد که صحیح نبود. به عنوان مثال، شهرداری منطقه9 
که خاوران جزوی از آن است، در مقطعی به عنوان حامی تیم های ورزشی وارد عرصه 
شد و قطعات این شهرک را فروخت و صرف تیم های ورزشی کرد.  وی اضافه می کند: 
با این حال خاوران شهر بی روحی نیست و زندگی هرچند کم رنگ، درآن جریان دارد. 
البته در شهرها و شهرک های جدید مشــکالت اولیه این چنینی وجود دارد و رفع 

مشکالت به مرور زمان محقق شده و جمعیت پذیری رونق می گیرد.

زیرساخت ها تکمیل می شود
شــهردار منطقه9 تبریز هم می گوید: تکمیــل زیرســاخت ها و همچنین تقویت 
مطلوبیت های موجود در شهرک خاوران، اســتقبال عمومی مردم را به همراه دارد 
و باهمکاری دستگاه های خدمت رســان، درصدد تکمیل زیرساخت های موردنیاز 
هستیم. »بهرام نسیانی« با بیان اینکه خاوران ازنظر رعایت اصول شهرسازی مدرن 
حرف های زیادی برای گفتن دارد، ادامه می دهد: ساخت وساز دراین شهرک پا به پای 
اجرای پروژه های عمرانی پیش می رود و طرح های خوبی برای جمعیت پذیری دراین 
شهر اجرا می شود. درحال حاضر نیز سکونت و زندگی دراین شهرک جریان دارد. وی 
با بیان اینکه اقدام های زیرساختی دراین شهرک درحال انجام است، می افزاید: یکی از 
آخرین اقدام های انجام شده، ساخت کانال های جمع آوری آب های فرامنطقه ای است 
که ریسک زندگی دراین شهرک را پایین می آورد و درحال حاضر هم خاک برداری کل 
مسیر انجام شده است. این مسئول اضافه می کند: معاونت فنی و عمرانی شهرداری 
منطقه9 دراین پروژه و پروژه های زیرســاختی دیگر فعال است و با توجه به شرایط 
فراهم شده، خاوران می تواند یکی از بهترین شهرک های جدید برای زندگی مدرن 

شهروندان تبریزی باشد.

روستای »بســک« از توابع شهرستان 
تربت حیدریه در استان خراستان رضوی 
در 11تیرماه1397 به عنوان »روستای 
ملی ابریشم کشی« به ثبت ملی رسید؛ وجود 9۲چرخ 
و کارگاه ابریشم کشــی و تولیــد ماهانــه حــدود 
90کیلوگرم نخ ابریشم، از ویژگی های این روستای 

ملی به شمار می رود.
روستای بسک و شهرستان »بایگ«، قدمت چندصد 
ســاله در تولید ابریشــم دارند و یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان این محصول در کل کشور محسوب 
می شوند. ابریشم به لحاظ قیمت یکی از پرارزش ترین 
تولیدات صنایع دستی است، اما با این حال فعاالن این 

رشته اوضاع و احوال اقتصادی مناسبی ندارند.

ثبت ملی بسک و بایگ
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان 
خراســان رضوی دراین باره به خبرنگارهمشــهری 
می گوید: برای تحقق اهداف سازمانی وزارت میراث 
فرهنگی، این اداره کل روستاهایی که استعداد باالیی 
در زمینه صنایع دســتی دارند را شناسایی و پس از 
کارشناســی، به وزارتخانه معرفی می کند. »محمد 
مطیع« می افزاید: بعــد از کارشناســی و برگزاری 
جلسه های داوری، این روســتاها ابتدا به ثبت ملی 
و درصورت داشتن شــرایط الزم به ثبت جهانی نیز 
خواهند رســید. این امکان برای شــهرهای دارای 

خالقیت های خاص نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه روستای بسک و شهر بایگ از توابع 
شهرستان تربت حیدریه، به عنوان مراکز ابریشم کشی 
به ثبت ملی رسیده اند، ادامه می دهد: براساس آخرین 
سرشماری، در روستای بسک 117خانوار با جمعیت 
34۲نفر سکونت دارند. از این تعداد خانوار، 9۲خانواده 
کارگاه خانگی ابرشیم کشــی دارنــد و دراین حرفه 
مشغول به کارند. این مسئول با بیان اینکه بسک در 
یک موقعیت جغرافیای بســیار زیبا قرار دارد و اگر 
امکانات گردشگری و بوم گردی دراین روستا گسترش 
یابد رفت وآمد گردشگران نیز بیشــتر خواهد شد، 
عنوان می کند: این موضوع زمینه ساز رونق نسبی بازار 
فروش ابریشم نیز می شود. بسک باید در مرحله بعدی 
به ثبت جهانی برســد، اما تحقق این مسأله مستلزم 
ایجاد زیرساخت های گردشگری دراین روستاست، 
چراکه کارشناسان شــورای جهانی بر مبنای وجود 
زیرساخت های اولیه، برای ثبت جهانی تصمیم گیری 

می کنند.

تولید ابریشم
مطیع اظهار می کنــد: حدود 70درصد از ابریشــم 
کشور در کارگاه های ابریشم کشی روستای بسک و 
شهرستان بایگ تولید می شود. این کارگاه ها بین 3 تا 
4ماه در سال فعالیت می کنند و بعد از آن به دلیل نبود 
نوغان کرم ابریشم تعطیل می شــوند. وی می افزاید: 
برای اینکه حرفه های مربوط به تولید ابریشم دراین 
شهر و روستا در ماه های دیگر سال به کار خود ادامه 
دهنــد، اداره کل میراث فرهنگی خراســان رضوی 
کارگاه های زری  بافی، نواربافی و ابریشــم بافی را در 

بسک و بایگ راه اندازی کرده است.

مقابله با خام فروشی
مطیع همچنین با بیان اینکه برای آموزش رشته های 
زری  بافی، نواربافی و ابریشــم بافی تعدادی از فعاالن 
جوان دراین زمینه بــرای فراگیــری آموزش های 
الزم به تهران اعزام شــدند، می گوید: ابریشــم بافی 
یکی از رشته های بسیار باارزش و درآمدزا در زمینه 
تولید ابریشم است که هم دســتگاه های تولید و هم 
تولیدات این رشته بســیار گران قیمت هستند. وی 
ادامه می دهد: معدن نقره و طالی زرمهر در مجاورت 
روستای بســک قرار دارد و این موضوع می تواند در 
تولید زری بافی و همچنین گالبتون  )رشته های نازک 
طال و نقره کــه همراه تارهای ابریشــم در زری بافی 
به کار می رود( بسیار موثر باشد. این مسئول عنوان 
می کند: تولید نخ گالبتون  که در ساخت صنایع دستی 
مناطق مختلف کشــور کاربرد بسیاری دارد نیز در 
دستورکار اداره کل میراث فرهنگی استان قرار دارد. 
دســتگاه های مربوط به تولید نخ گالبتون بسیار 
گران قیمت اســت و براســاس رایزنی هایی که با 
بخش خصوصی انجام شده به زودی این دستگاه ها 
تهیه خواهد شد و با استفاده از طال و نقره معدن 
زرمهر، تولید نخ گالبتون که در زری بافی کاربرد 

بسیاری دارد، در بسک و بایگ آغاز خواهد شد.
مطیع با بیان اینکه با توجه به فاصله بسیارکم 
معدن زرمهر با روستای بســک و شهر بایگ، 
مواد اولیه تولید نخ گالبتــون  اعم از طال، نقره 
و ابریشــم در کنارهم قرار دارند که ظرفیتی 
بسیارعالی برای این منطقه محسوب می شود، 
اظهار می کنــد: اما تاکنون ایــن 3کانون با 
یکدیگر به طورکامل هماهنــگ نبوده اند و 
ابریشم تولیدی به صورت خام فروشی عرضه 
می شــود، درحالی که می توان با راهبردی 
صحیح، ارزش افزوده بســیارخوبی برای 
منطقه بــه ارمغــان آورد. وی می افزاید: 
عالوه بــر خانــه صنایع دســتی که در 

روستای بسک ساخته شده است، به زودی یک مرکز 
آفرینش های صنایع دســتی با قطعه زمینی که در 
اختیار اداره کل میراث فرهنگی استان قرار داده شد،  
دراین روستا ساخته می شود. درحال حاضر نقشه های 
فاز یک و دو این مجموعه آماده و قســمت  زیادی از 

فونداسیون نیز اجرا شده است.

لزوم حمایت از تولیدکنندگان
مطیع دربــاره وضعیت اقتصــادی تولیدکنندگان 
ابریشــم در بســک نیز اظهار می کند: دستگاه های 
نواربافی با 500هزارتومــان در کارگاه های خانگی 
در روستای بسک راه اندازی شــده اند و برای بافنده 
ماهانه 100 تا 500هزارتومان درآمدزایی دارد. شاید 
با این درآمد در روستا بتوان گذران زندگی کرد، اما با 
ایجاد مراحل بعدی نواربافی یعنی استفاده در تولید 
لباس، می توان درآمد بسیار بهتری برای این بافنده ها 
ایجاد کــرد. وی تصریح می کند: یکی از مشــکالت 
موجود درایــن بخش، نبود هماهنگــی کافی میان 
دستگاه های مربوط اســت. به عنوان مثال طراحان 
ُمد و لباس هیچ گاه توجه مناسبی به این تولیدات با 
ارزش نداشته اند، درحالی که مثال استفاده از نواربافی 
در دوخت مانتو می تواند عالوه بر زیبایی، یک اصالت 
ایرانــی نیز به این تولیدات ببخشــد. این مســئول 
می افزاید: تاکنون هیچ تسهیالت یا بسته تشویقی ای 
برای فروشــگاه های صنایع دســتی درنظر گرفته 
نشده اســت. بنابرایــن 

افراد، سرمایه خود را در جای دیگری صرف می کنند، 
درصورتی که ایجاد فروشگاه های صنایع دستی عالوه 
بر دلگرمی، کمک بســیاری به تولیدکنندگان این 
بخش برای فروش تولیدات می کند و زمینه ساز رونق 

تولید نیز می شود.

ناهماهنگی دستگاه ها
معــاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی 
اســتان خراســان رضوی با بیان اینکه اداره ارشــاد 
اسالمی، اســتانداری، فرمانداری و اداره بازرگانی از 
دستگاه هایی هستند که می توانند به پیشبرد اهداف 
تعیین شــده در مراکز ثبت ملی کمک قابل توجهی 
بکنند، می گوید: ساماندهی وضعیت تولیدکنندگان 
ابریشم نیازمند همکاری دستگاه های مختلف است. 
اداره کل میراث فرهنگی خراســان رضوی به تنهایی 
نمی تواند همه مراحل تولید تا فــروش و ایجاد بازار 
را به سرانجام برساند. وی می افزاید: تنها اکتفا کردن 
به ثبت ملی یک روستا یا شهر و رها کردن ادامه کار، 
نه تنها تأثیر مثبتی ندارد بلکه ســبب سرخوردگی 
فعاالن این حوزه می شود، چراکه ثبت ملی باید آغازی 
برای رونق بخشیدن به کســب وکار تولیدکنندگان 
باشد که در عمل این اتفاق نیفتاده است. این مسئول 
ادامه می دهد: اگر بخواهیم صادرات ابریشم را رونق 
دهیم، باید تسهیالت صادراتی نیز درنظر بگیریم. البته 
منظور از تسهیالت تنها پرداخت وام نیست، هموار 
کردن راه صــادرات مهم ترین موضوع 
دراین  بخش اســت. درحال حاضر برای 
صادرات این محصول باید مراحل 
دشواری را طی کرد که همین مساله 
زمینه ساز افزایش قاچاق شده است. 
وی با بیان اینکــه واردات و صادرات 
باید طبق قاعــده و به صورت کنترل 
شــده انجام شــود، عنوان می کند: 
واردات ابریشــم چینی ضربه مهلکی 
به تولیدکنندگان ابریشم در روستای 
بســک و شــهر بایگ وارد کرده است، 
چراکه ایــن واردات بی رویــه و بیش از 
نیاز کشور انجام می شــود و سودجویی 
واردگنندگان، ســبب زیان بیش از حد 

تولیدکنندگان داخلی ابریشم شده است.
مطیع اضافه می کند: حتی اگر در بسک و 
بایگ تولید ابریشم 100برابر افزایش یابد 
و همچنین حمایت ها گســترش پیدا کند، 
باز حریف ابریشــم ارزان تر وارداتی چینی 
نمی شود. باید واردات ابریشم مدیریت شود 

و با تولید داخلی هماهنگی داشته باشد.

سیدمرتضی احمدپور
خبرنگار

                                  2 پروژه مهم ورزشی سمنان در انتظار اعتبار
 استاديوم 15هزارنفری شاهرود و مجتمع ورزشی معلوالن و جانبازان سمنان پس از 12 سال

 از آغاز عملیات اجرايي هنوز به بهره برداری نرسیده اند

محمد بلبلی
خبرنگار

با وجود ثبت ملی »بسک« در استان خراستان رضوی به عنوان 
»روستای ملی ابريشم کشی«، واردات بی رويه ابريشم مانع 

رونق کسب وکار تولیدکنندگان شده است

استان سمنان دست کم 30پروژه ورزشــی نیمه کاره دارد که 
برخی از آنها اهمیت بیشــتری درمیان مردم دارند؛ استادیوم 
15هزارنفری شاهرود و مجتمع ورزشــی جانبازان و معلوالن 
سمنان ۲پروژه بزرگ ورزشی استان سمنان هستند که سال ها از زمان آغاز 
عملیات اجرایی شان می گذرد و هنوز به بهره برداری نرسیده اند. تکمیل این 
پروژه ها در چند ســال اخیر به یکی از مطالبه های جدی جامعه ورزش در 
شــاهرود و جامعه معلوالن و جانبازان در سمنان تبدیل شده است. حتی در 
نوبت های مختلف وعده بهره برداری از این پروژه ها در زمانی مشخص داده 
شد، اما این وعده ها نیزمحقق نشــد. هر ۲پروژه در یک سال اخیر پیشرفت 
فیزیکی محسوسی داشــته اند، اما از نگاه جامعه تا زمانی که به بهره برداری 

نرسند، عمال نیمه کاره و بدون استفاده به حساب می آیند.

در انتظار اعتبار
مدیرکل ورزش و جوانان ســمنان دراین باره می گوید: برای هر ۲پروژه در 
یک سال اخیر اعتبارات قابل توجهی جذب شده و گام های خوبی هم 
در مسیر تکمیل و بهره بردرای از آنها برداشته شده است، 
اما هنوز به اعتبارات بیشتری نیاز 
داریــم که با 

پیگیری های نمایندگان اســتان در مجلس شــورا ی اســالمی و همچنین 
رایزنی هــای انجــام شــده، امیدواریم اعتبارات مناســبی جــذب کنیم. 
»ســیدمحمدتقی علوی« درباره آخرین وضعیت ورزشــگاه 15هزارنفری 
شاهرود که ساخت آن از اردیبهشت ماه 1388 آغاز شده است، اظهار می کند: 
این پروژه تا سال گذشته حدود 45درصد پیشرفت فیزیکی داشت و با توجه 
به کمبود اعتبار، حتی در فاز نخست اجرا هم خوب پیشرفت نکرد، اما اخیرا 
با پیگیری های نماینده شاهرود درمجلس شورای اسالمی اتفاق های خوبی 
برای ورزشگاه شاهرود رقم خورده است. وی ادامه می دهد: برای تکمیل این 
ورزشگاه 30میلیاردتومان اعتبار تصویب شد که با پیگیری های انجام شده و 
موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، ۲0میلیارد تومان از این اعتبار 
از محل اعتبارات ریاست جمهوری اختصاص یافت. این مسئول درباره آخرین 
وضعیت اجرایی این ورزشگاه عنوان می کند: درحال حاضر باید زیرسازی زمین 
چمن و پس از آن نیز خرید چمن مصنوعی انجام شود. همچنین زیرسازی 
پیست دوومیدانی و خرید و نصب صندلی ها نیز دراین مرحله انجام خواهد 
شد.  علوی اضافه می کند: البته کار زیادی تا تکمیل این ورزشگاه باقی مانده و 
با توجه به اینکه به زودی به نیمه دوم سال می رسیم و روزهای سرد کم کم آغاز 

می شوند، احتماال روند اجرایی کار کندتر خواهد شد.

آخرین وضعیت مجتمع ورزشی معلوالن سمنان
پروژه ورزشــی دیگری که تکمیل آن از مطالبه های جدی جامعه جانبازان 
و معلوالن استان سمنان محسوب می شود، مجموعه ورزشی ویژه این قشر 
است که کلنگ ســاخت آن درشهریورماه1391 به 

زمین زده شــد، اما 
هنوز به بهره برداری 
 . ســت ه ا سید نر
مدیــرکل ورزش و 

جوانان سمنان درباره این پروژه 
نیز می گوید: برای ساخت این پروژه تاکنون حدود 10میلیارد تومان 

هزینه شده و در تالشیم اعتبارات بیشتری را برای تکمیل آن جذب کنیم.
علوی با بیان اینکه کارفرمای این پروژه شرکت توســعه و نگهداری اماکن 
ورزشی وزارت ورزش و جوانان است، می افزاید: سال گذشته با پیگیری های 
نماینده سمنان در مجلس شورای اسالمی، اعتبار قابل توجهی برای این پروژه 
جذب شد. این پروژه در ســال 1399 حدود 5میلیاردو 600میلیون تومان 
اعتبار داشــت که ۲میلیارد تومان آن نقدی بــود و 3میلیارد و 600میلیون 
تومان دیگر با واگذاری اسناد خزانه به شرکت مجری پرداخت شد. وی عنوان 
می کند: اخیرا حدود 7میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های ورزشی نیمه تمام 
جانبازان و معلوالن کشور درنظر گرفته شده که امیدواریم به مجتمع ورزشی 
ســمنان، با توجه به اینکه حدود 90درصد پیشــرفت فیزیکی دارد، اعتبار 
مناســبی تعلق بگیرد، چراکه هیچ پروژه ای از طرح های ورزشی جانبازان و 
معلوالن فعال به اندازه این پروژه پیشرفت فیزیکی ندارد. به گفته علوی، برای 
تکمیل این پروژه ورزشی به اعتباری بیشتر از این رقم نیاز است. وی می گوید: 
برای تکمیل این پروژه حدود 15میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که ســعی 
می کنیم با کمک نمایندگان مجلس شورای اسالمی و سایر مسئوالن اعتباراتی 

را برای تکمیل سریع تر این پروژه جذب  کنیم.

اشکان جهان آرای
خبرنگار

 ابریشم؛ 
سرمایه  مغفول »بسک«
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ابریشم کشی در بایگ

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی درباره 

وضعیت ابریشم کشــی در بایگ می گوید: دراین شــهر هزارو200 کارگاه 

ابریشم کشی وجود دارد، اما به دلیل نبود توجه کافی ازسوی دستگاه های 

مربوط و وضعیت اقتصادی موجود، درحال حاضــر فقط 500کارگاه دراین 

شهرستان فعالیت می کنند. »محمد مطیع« می افزاید: شهر بایگ یک سال 

بعد از روستای بسک به ثبت ملی رسیده است و به همین دلیل اقدام های انجام 

شده در زمینه تولید ابریشــم کم تر از روستای بسک بوده. برهمین اساس 

به تازگی یک خانه صنایع دستی با محوریت کارگاه های ابریشم کشی دراین 

شــهر فعالیت خود را آغاز کرده و یک اقامتگاه بوم گردی، موزه ابریشم و 

نخستین ژئوپارک استان نیز در دست ساخت اســت. وی با بیان اینکه با 

وجود تولید یک محصول گران قیمت دراین منطقه، تولیدکنندگان همچنان 

اوضاع اقتصادی مناســبی ندارند، ادامه می دهد: این موضوع به دلیل نبود 

مدیریتی راهبردی اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در مشهد؛ »شهرجهانی 

گوهرسنگ ها«، نقره به صورت انبوه تولید می شود، اما به دلیل محدودیت در 

صادرات چمدانی، دچار مشکالت بسیاری شده است. ابریشم نیز با همین 

دست معضالت روبه رو است و تنها در تولید صنایع دستی استفاده می شود، 

درحالی که می تواند عالوه بر صادرات به خارج از کشور، در صنعت ساخت 

مبلمان، پارچه بافی، به ویژه در صنعت ُمد و... کاربردهای اساسی داشته باشد.



اجرایطرحچندقلوزاییدرآذربایجانشرقی
آذربایجان شرقی یکی از قطب های تولید گوشت قرمز در کشور به شمار 
می رود که ساالنه چیزی حدود 55هزارتن گوشت درآن تولید می شود. 
براین اساس برنامه ریزی شده است که با اجرای طرح »چندقلوزایی«، 
میزان تولید این محصول به 60هزارتن برسد. هرچند مسئوالن تالش 
کرده اند تا نهاده ها را با تخصیص ارز یارانه ای تأمین کنند، اما اجرای طرح 
چندقلوزایی گوسفندان با توجه به کمبود علوفه و نهاده های دامی، در 
چند سال گذشته همواره با مشکالتی روبه رو بوده است. با وجود شرایط 
تحریمی، حدود 50درصد از نهاده های موردنیاز واحدهای دامداری در 
استان تأمین شده و برای 50درصد باقی مانده نیز از نهاده های جایگزین 
برای دام استفاده می شود؛ در سال گذشته با گرانی نهاده ها نان خشک 
دوباره به جیره غذایی دامداری ها وارد شده است. افزایش قیمت نهاده ها 
موجب شده تا نگهداری دام برای برخی مقرون به صرفه نباشد و دراین 
راســتا کشــتار دام های ماده صورت می گیرد که زیانی مضاعف برای 
دامداران به حســاب می آید. براســاس آخرین آمارهای موجود، حدود 
4میلیون و۱00رأس دام سبک و سنگین در استان وجود دارد که از این 
تعداد، 3میلیون و500هزار رأس دام سبک و بقیه دام سنگین است. با 
توجه به اقدام های علمی انجام شده برای اصالح نژاد دامی در سال های 
اخیر، بره زایی در هر دوره زایمان افزایــش یافته، ضمن اینکه دامداران 
استان می توانند در طول 2ســال، 3بار از دام هایشان بره بگیرند که این 
موضوع به افزایش تولید گوشــت قرمز کمک می کند. درحال حاضر در 
بیشتر شهرهای استان کشــتارگاه های صنعتی و نیمه صنعتی وجود 
دارد، اما بیشترین تولید گوشت قرمز متعلق به تبریز، بناب و مراغه است 
و عشایر نیز سهم 20درصدی در 55هزارتن گوشت قرمز تولیدی استان 
دارند. گفتنی است، این استان در زمینه تولید گوشت قرمز به صورت کامل 
خودکفا شده و بخشی از گوشت تولیدی آذربایجان شرقی هم به صورت 

منجمد در سردخانه ها نگهداری و به استان های دیگر صادر می شود.

خراسانرضوی؛بزرگترینتولیدکنندهگوشتقرمز
افزایش قیمت خوراک دام در 2ســال اخیر درکنار وقوع خشکســالی 
به ویژه در سال جاری سبب شد تا دامداران و دامپروران خراسان رضوی 
با مشکالت فراوانی دست به گریبان باشــند؛ مشکالتی که اگر فکری 
به حال آن نشــود، در آینده ای نه چنــدان دور این اســتان را تبدیل 
به واردکننده بزرگ گوشــت قرمــز خواهد کرد. در چند ســال اخیر 
خراسان رضوی در صادرات گوشت قرمز به دیگر استان های کشور رتبه 
نخست را داشته و در سطح کشــور نیز رتبه نخست تولید را در اختیار 
داشت، به طوری که این استان با تولید ساالنه ۸5هزارتن گوشت قرمز، 
بزرگ ترین تولیدکننده گوشت کشور محسوب می شود. شهرستان های 
نیشابور و گناباد از مهم ترین مراکز دامپروری در استان خراسان رضوی 
محسوب می شوند. این اســتان حدود ۸میلیون رأس از جمعیت دامی 
و به عبارتی حدود ۱0درصد دام کشــور را داراســت. حدود ۸0درصد 
هزینه نگهداری و پرورش دام را تغذیه آن تشــکیل می دهد؛ تغذیه ای 
که هزینه آن در2سال گذشــته به دلیل نبود برنامه مدون و مدیریت 
اصولی، چندبرابر شده است. امروز هیچ کس نمی داند که در آینده چه 
اتفاقی خواهد افتاد، چراکه میزان کشتار دام زیاد است و دام بیشتری در 
بازار عرضه می شود، اما تداوم این روند سبب می شود در آینده تعداد دام 
مولد کاهش یابد. ازآنجاکه امسال دامدار درحال کشتار دام و به تبع آن از 
دست دادن سرمایه اش است، بنابراین سال آینده دامی وجود ندارد که 
کشتار شود و دام گران خواهد شد. اینها درحالی است که با همه گیری 
ویروس کرونا و تعطیلی رســتوران ها و تاالرها، مصرف گوشت 
قرمز در خراسان رضوی حدود 60درصد 

کاهش یافته است.

کیفیتباالیگوشتقرمزایالم
جمعیت دامی عشــایر اســتان ایالم 2میلیون و 200هزار رأس دام 
سبک و سنگین، یعنی چیزی حدود ۱5درصد دام عشایری کشور 
با تولیدات ساالنه ۱00هزارتن اســت؛ موضوعی که این استان را به 
یکی از قطب های مهم دامداری و تهیــه فراورده های دامی تبدیل 
کرده است. همچنین ساالنه 2۷هزارتن گوشت قرمز در ایالم تولید 
می شود و این میزان تولید 4برابر نیاز استان است. گوشت تولید شده 
در ایالم به دلیل وجود مراتع متعدد از کیفیت باالیی برخوردار است و 
عالوه بر تأمین نیاز های استان، به سایر نقاط کشور نیز صادر می شود. 
جالب است که سرانه مصرف گوشت در استان ایالم باالتر از میانگین 
کشوری است و براســاس آخرین بررســی های انجام شده، سرانه 
مصرف گوشت برای هر ایالمی ۱6کیلوگرم است که با توجه به گرانی 
این محصول در ســال های اخیر، این آمار به ۸کیلوگرم کاهش پیدا 
کرده است. از تولیدات ساالنه گوشت قرمز در استان ایالم، ۱0هزارتن 
سهم عشایر است و درحال حاضر 600واحد صنعتی فعال نیز در زمینه 
پرواربندی و تولید گوشت در استان فعالند. تولیدکنندگان گوشت 
در استان معتقدند واردات زیاد انواع گوشت منجمد و ارزان به کشور 

سبب شده تقاضا برای تولید داخل کاهش یابد. 

ضربهخشکسالیوکرونابهدامپروریسیستانوبلوچستان
خشکســالی و عــدم رویــش علــف  در مراتــع و بیابان هــای 
سیستان وبلوچستان، سبب شــد دامپروری استان به ویژه در حوزه 
عشایری به شــدت آســیب ببیند و جایگاه خود در تولید دام را از 
دســت بدهد. به دلیل طوالنی شدن دوره خشکســالی، دامپروری 
اســتان دراین ســال ها آســیب های فراوانی را متحمل و اکنون 
سیستان وبلوچســتان به واردکننده دام از استان های دیگر تبدیل 
شده اســت. با ضعیف شدن عملکرد رویشــگاه های طبیعی استان 
به دلیل خشکســالی، دامداران مجبور به خرید علف و یونجه برای 
تغذیه دام های خود شــده اند. تا سال گذشــته علوفه کیلویی بین 
هزارو 200 تا هزارو 300تومان بود، اما اکنون قیمت آن به 4هزارو 
500تومان هم رســیده و بهــای »بیده« یا یونجه خشــک هزارو 
۷00تومانی هم به 5هزارو 500تومان رسیده است و دیگر دامدار توان 
ادامه کار را ندارد. بیشتر دام های سبک استان بز و گوسفند هستند 
که تولید بز و مصرف گوشت آن در مناطق جنوبی و تولید گوسفند در 
نواحی شمالی استان بیشتر است و البته نژاد غالب هم گوسفند بلوچ 
است. سال گذشته سند توسعه تولید گوشت قرمز دراستان تدوین 
شد و براساس این برنامه ، باید تا 5سال آینده ظرفیت تولید گوشت 
قرمز در سیستان وبلوچستان به ۱00هزارتن برسد و برای 20هزارنفر 
نیز فرصت شــغلی ایجاد شود. درسال گذشــته 34هزارو 400تن 
گوشت قرمز در 2هزارو 464واحد پرواربندی )دام سبک و سنگین( 
صنعتی و کوچک روستایی در استان تولید و روانه بازار مصرف شد. 
گوشت قرمز تولیدی سیستان وبلوچستان شامل ۱۱هزار ۱00تن 
از محل واردات دام و 23هزار و 300تــن از محل تولیدات داخلی 
بود، اما به دلیل شرایط پیش آمده یعنی افزایش تورم، خشکسالی و 
همه گیری ویروس کرونا شرایط دامپروری در سیستان وبلوچستان 
با تغییرات زیادی همراه شده است. از یک سو مرزها به دلیل مقابله با 
همه گیری ویروس کرونا بسته و جلوی واردات دام سنگین یعنی شتر 
و گاو گرفته شد و ازسوی دیگر خشکسالی به رویشگاه هاي طبیعی 
آسیب وارد کرد و موجب کاهش تولید علوفه در استان شد. افزایش 
قیمت ارز هم سبب شد واردات دام به استان به شدت کاهش یابد. 
مسائل یاد شده دست به دست هم دادند تا میزان تولید گوشت قرمز 
در کشتارگاه های استان با کاهش همراه باشد و برای تأمین گوشت 

موردنیاز، از استان های دیگر دام وارد شود.

توسعهدامپروریدرمیانعشایرکرمانشاهی
اســتان کرمانشــاه به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، یکی از 
مناطق مستعد برای دامپروری در ایران است. وجود مراتع خوب 
سبب توسعه دامداری به ویژه درمیان عشــایر استان شده است. 
براساس آمار های موجود، جمعیت دام اســتان حدود 4میلیون 
رأس است که دراین میان گوسفند و بره با بیش از 2میلیون رأس، 
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. »گوسفند سنجابی« 
که نام آن از ایل ســنجابی، یکی از ایالت استان کرمانشاه گرفته 
شده است، بیش از 50درصد از جمعیت گوســفند استان را دربر 
می گیرد. این نژاد بعد از گوسفند بلوچی، دارای بیشترین جمعیت 
دامی درمیان گوســفندان ایران بوده و در بیشــتر نقاط استان 
شامل اســالم آباد غرب، گیالنغرب، ســرپل ذهاب و قصرشیرین 
پراکنده اســت. درحال حاضر حدود 4۸درصد از جمعیت دامی 
استان کرمانشاه در سامانه روستایی و 52درصد آن توسط عشایر 
پرورش داده می شــوند. همچنین 35درصد از سهم صادرات دام 
سبک به خارج از کشور مربوط به این استان و منحصربه گوسفند 
نژاد سنجابی است. تا پیش از ممنوعیت صادرات، گوسفند زنده 
سنجابی به عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شد و 
دراین میان، قطر بیشترین هزینه را برای خرید این نژاد گوسفند 
صرف می کرد. در اســتان کرمانشاه ســاالنه 45هزارتن گوشت 
قرمز تولید می شــود که از این میزان، ۱0هزارتن گوشــت قرمز 
مازاد برمصرف، به سایر استان ها ارسال می شود. روزانه حداکثر تا 
500رأس گوسفند و 200رأس گوساله در استان کشتار می شود. 
این درحالی است که خشکسالی خســارت های گسترده ای برای 
دامداران استان درپی داشته و امسال امکان استفاده دام ها از علوفه 
مراتع وجود ندارد؛ میزان علوفه تولیدی در مراتع استان به شدت 
افت کرده اســت و تولیدات مراتع هم تحت تأثیر کاهش نزوالت 
جوی، در خوشبینانه ترین حالت به نصف کاهش پیدا کرده که این 
موضوع هزینه های زیادی را برای تامین علوفه روی دست دامداران 
گذاشته است. خشکسالی و کمبود علوفه به ویژه کاه و یونجه، قیمت 
این علوفه ها را به میزان قابل توجهی باال برده است. با توجه به این 
موضوع، نبود علوفه ارزان قیمت، دامداران را در نگهداری دام های 
خود با مشکالت زیادی مواجه کرده و این وضعیت کاهش میزان 
تولیدات دامی را درپی داشــته است. درخواســت صادرات دام 
زنده و تأمین علوفه ارزان ازجمله اقدام هایی اســت که مسئوالن 
جهادکشاورزی کرمانشاه در دســتورکار دارند تا دامداران استان 

متحمل خسارت کم تری شوند.

اعتباراتخشکسالیدرخدمترونقدامداریفارس
استان فارس، به عنوان قطب کشاورزی و دامداری کشور، همواره 
در تولید دام و طیور دارای رتبه های نخست کشور بوده که عالوه 
بر تأمین نیاز خود، به استان های دیگر نیز خدمات ارائه کرده است، 
اما در چند سال اخیر عالوه بر بروز مشــکل خشکسالی، کمبود 
نهاده های دامی نیز سبب شــده دامداران با مشکالت عدیده ای 
مواجه شــوند. در اســتان فارس بخش عمده ای از گوشت قرمز 
ازسوی عشایر این استان تولید می شود. عشایر با پرورش حدود 
3میلیون رأس دام، ســاالنه 30درصد از گوشــت قرمز استان را 
تولید می کنند. در 2ســال اخیر اما حال و روز دامداران اســتان 
تعریفی ندارد؛ افزایش هزینه های تولید، فشار ناشی از خشکسالی 
و مسائل مربوط به تأمین خوراک دام و تورم موجود در بازار در کنار 
ناهمخوانی دخل و خرج دامداران، سبب شده است عمده دامداران 
قید نگهداری از دام  مولد خود را بزنند و آن را برای کشتار بفروشند. 
دراین میان دالالن و به اصطالح همان چوبداران، آتش بیار معرکه 
شده اند و از این آب گل آلود ماهی می گیرند. آنان گوسفندی که 
گوشت آن در بازار تا کیلویی ۱40هزارتومان هم به فروش می رسد 
را از دامــدار در قالب دام زنده کیلویــی 20هزارتومان می خرند. 
درچنین شرایطی مسئوالن استان سعی دارند از محل اعتبارات 
خشکسالی که به استان تعلق می گیرد، به دامداران تسهیالت 

پرداخت کنند. 

دامهایمولداستانمرکزیدرراهکشتارگاه
ساالنه حدود 6هزارو 500تن گوشــت قرمز در استان مرکزی 
تولید می شــود که این مقدار حدود 3برابر مصرف داخلی این 
استان است و مازاد تولیدات هم به استان تهران صادر می شود. 
با تفکیک این آمار، می توان گفت حجم زیادی از دام سنگین یا 
همان گوشت گاو و گوساله از روستاهای اراک و فراهان ازجمله 
»داودآباد« و »خنجین« تأمین می شود که بیش از نیاز داخلی 
اســت، اما درخصوص دام های سبک و گوشــت گوسفندی، 
بخشی از آن در داخل استان و بخشــی از استان های همجوار 
تأمین می شود. امســال دامداران اســتان مرکزی برای تأمین 
گوشت قرمز مردم مشکالت زیادی دارند و روند تولید گوشت با 
چالش های جدی مواجه شده است. بیشترین مشکالت دامداران 
خشکســالی های اخیر، نبود علوفه و گرانی نهاده های دامی و 
واکسن است. با توجه به خشکســالی های پیش آمده، بخشی 
از نهاده های دامی ازجمله جو، ذرت و داروهای موردنیاز دام ها 
باید از خارج کشور وارد شود که این موضوع نیازمند تأمین ارز 
است. با توجه به همه گیری ویروس کرونا درجهان، بسیاری از 
کشورهای تولیدکننده نهاده های دامی به منظور تأمین نیازهای 
داخلی، از صــادرات نهاده ها امتناع می کنند که این مســائل 
تاثیر منفی بر تولید گوشت قرمز دارد. دامداران استان مرکزی 
معتقدند ادامه پرورش دام های سنگین در شرایط کنونی صرفه 
اقتصادی ندارد و خسارت های سنگینی به صنعت تولید گوشت 
قرمز وارد شده اســت. تعدادی از دامداران هم در 2ماه گذشته 
به دلیل نبود علوفه، دام های مولد خود را روانه کشتارگاه کرده اند 
و پیش بینی می شــود در ماه های آینده تولید و عرضه گوشت 
قرمز در این استان با کاهش قابل توجهی مواجه شود. مسئوالن 
استان مرکزی بارها به دامداران استان اعالم کرده اند که پیگیر 
مشکالت شان هستند، اما بخشی از این مشکالت در سطح استان 
قابل پیگیری و برطرف شدن نیست. البته مقداری سهمیه جو و 
ذرت ویژه خشکسالی درمیان دامداران توزیع شده که این اقدام 
نیز زمینه ســاز کاهش قیمت نهاده ها در بازار شده است. شاید 
انجام اقدام هایی مانند تخصیص تسهیالت کم بهره و بالعوض 
بتواند در جلوگیری از نابودی صنعت دامپروری راهگشا باشد، 
اما توسعه صنعت دامداری و تأمین گوشت و لبنیات برای مردم 
نیاز به حمایت از واردات نهاده ها و خوراک دام برای دامداران با 

قیمت پایین دارد.

آذربایجانغربیدرجایگاهپنجمتولیدگوشتقرمز
آذربایجان غربی با تولید ساالنه 4۸هزارتن گوشت قرمز و داشتن 
۷میلیون واحد دامی سبک و سنگین، قطب تولید این محصول 
در کشور به شمار می رود و براســاس برخی آمارهای ارائه شده 
ازسوی اداره جهادکشاورزی استان، در زمینه تولید گوشت قرمز 
رتبه پنجم را در کشور دارد. نیاز ســاالنه استان به گوشت قرمز 
40هزارتن اســت و حدود ۱۸درصد از این تولید به استان های 
دیگر صادر می شود. گفته می شود آذربایجان غربی توانسته است 
حدود 3درصد از گوشــت قرمز موردنیاز کشــور را تولید کند و 
بیش از ۱00هزارنفر در صنعت دام سبک و سنگین استان مشغول 
به کارند. در ســال های اخیرکمبود نهاده هــای دامی و افزایش 
قیمت آنها، دامداران را برای اســتفاده بیشــتر از مراتع تشویق 
کرده، اما با توجه به فقر مراتع، مســئوالن اداره منابع طبیعی از 
چرای بی رویه در اســتان جلوگیری می کنند. این موضوع منجر 
به فروش بیشتردام های زنده شده ، به طوری که در ماه های اخیر 
قیمت دام زنده سبک در میدان های دام به کیلویی 60هزارتومان 
هم رسیده اســت. با افزایش قیمت نهاده ها، مســئوالن مربوط 
دراستان سعی کرده اند که نهاده های دامی موردنیاز استان را با 
ارز یارانه ای تأمین کنند، اما به دلیــل پراکندگی جمعیت دامی 

در اســتان و نبود مجوز برای برخی دامداری های سنتی استان، 
نحوه توزیع نهاده ها همواره با انتقادهایی ازسوی دامداران روبه رو 
بوده است. حدود 30درصد از گوشت قرمز استان توسط عشایر 
و در روستاهای واقع در مناطق کوهســتانی تولید می شود که 
با همه گیری ویروس کرونا و افزایــش قیمت های حمل ونقل و 
نهاده های دامی، این تولیدکنندگان با مشــکل مواجه شده اند و 
تولید گوشت قرمز برایشان صرفه اقتصادی زیادی ندارد. توسعه 
دامداری صنعتی با استفاده از شیوه ها و تکنولوژی های روز دنیا، 
یکی از راهکارهای مسئوالن اســتان برای رفع مشکل دامداری 
سنتی است؛ به همین دلیل راه  اندازی دامداری  های بزرگ  مقیاس 
با مشارکت سرمایه گذار داخلی و خارجی در دستورکار قرار دارد. 
همه شهرهای استان کشــتارگاه سنتی، صنعتی و نیمه صنعتی 
دارند و بیشترین تولید گوشــت قرمز در کشتارگاه های صنعتی  
شهرهای ارومیه و مهاباد صورت می گیرد. همچنین با راه اندازی 
کشتارگاه صنعتی ارومیه در سال جاری، بیش از نیمی از دام های 

استان در این کشتارگاه ذبح می شوند.

سهمباالیدامداریهایسنتیدرمازندران
مازندران که یکی از قطب های اصلی تولید گوشــت سفید در 
کشور محسوب می شود، درحال حاضر ازنظر تولید گوشت قرمز 
جایگاه شاخصی در کشور ندارد. این محصول مهم دامی با توجه 
به جایگاه و پیشینه مازندران در دامداری، در همه مناطق این 
استان تولید می شود و درحال حاضر بیش از ۷میلیون و 960هزار 
واحد دامی اعم از سبک و ســنگین در مازندران وجود دارد که 
مجموع تولید ساالنه این استان را به حدود ۷0هزارتن می رساند. 
بیشترین سهم تولید متعلق به ساری، نور، بابل و آمل است، اما 
این میزان گوشت قرمز تولید شــده، فقط در مازندران مصرف 
می شود. به گفته مسئوالن دامپزشکی مازندران، کشتارگاه های 
این استان فقط نیاز داخلی اســتان را تأمین می کنند و حتی 
بخشی از دام های کشتار شــده نیز درواقع واردات دام زنده از 
استان های گلستان، خراسان  جنوبی و خراسان شمالی هستند. 
2کشتارگاه تمام صنعتی ساری و بابل، 2کشتارگاه نیمه صنعتی 
در تنکابن و نشتارود و 9کشتارگاه ســنتی در شهرهای غربی 
مازندران، کشــتار دام های سبک و ســنگین را تحت نظارت 
دامپزشکی انجام می دهند و گوشــت تولید شده نیز براساس 
نیاز شهرستان ها زیرنظر دامپزشــکی به شهرستان های دیگر 
فرستاده می شود. سهم باالی دامداری های سنتی در مازندران 
سبب شــده بازدهی تولید در واحدهای دامداری مازندران با 
وجود مستعد بودن این استان، نسبت به سایر استان ها پایین تر 
باشد. این موضوع حتی سبب شده مازندران در تولید شیرخام نیز 
به جایگاه واقعی خود نرسد و به دلیل صنعتی نبودن واحدهای 
دامی و بار میکروبی بیشتر شیر تولیدی دراین واحدها نسبت 
به واحدهای صنعتــی، بخش مهمی از شــیر موردنیاز صنایع 
لبنی مازندران از اســتان های دیگر تأمین شود. درحال حاضر 
مهم ترین چالش دامداران مازنــدران برای پرورش دام، کمبود 
نهاده های دامی است که این موضوع در دوران تحریم به دلیل 
محدودیت های ایجاد شده در واردات تشدید شده است. ازسوی 
دیگر تولید کم علوفه در مازندران با وجود استعداد این استان 
و همچنین نبود برنامه ریزی برای برداشــت کاه و کلش پس از 
برداشت محصوالت کشاورزی به منظور مصارف دامی، از دیگر 
چالش های حوزه دامی محسوب می شود. درحالی که مازندران 
حدود 220هزارهکتار شالیزار دارد که می تواند فرصت مناسبی 
برای کشت علوفه پس از برداشــت برنج باشد، سطح زیرکشت 
علوفه دراین اســتان کم تر از 50هزارهکتار است. قیمت باالی 
نهاده های دامی و کاهش سطح سبز مراتع در استان، دامداران را 

با مشکالت جدی در تأمین غذای دام مواجه کرده است.
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 مصائب دامداری 
در روزگار خشکسالی

  همشهری وضعیت این روزهای تولید گوشت قرمز را 
در 9 استانی که روزگاری قطب تولید این محصول در کشور 

بودند بررسی کرده است

بروز خشکسالی های چندســاله اخیر در کشور آسیب 

فراوانی به مراتع وارد کرده و ازســوی دیگر با افزایش 

قیمت علوفه و سایر نهاده های دامی، تولید گوشت قرمز با 

مشکالتی مواجه شده که این روزها انعکاس این چالش ها 

را در قیمت محصوالتی که به دست مصرف کننده نهایی 

می رسد، شاهد هستیم. بسیاری از دامداران از کمبود و 

گرانی نهاده های دامی گالیه مندند؛ موضوعی که تولید 

گوشت قرمز را در استان هایی که قطب تولید این محصول 

هستند یا الاقل روزگاری با این عنوان شناخته می شدند 

را با مشــکالت عدیده ای مواجه کرده است.با توجه به 

اینکه گزارش های کارشناســی وزارت جهادکشاورزی 

نشان می دهد استان های فارس، سیستان وبلوچستان، 

خراسان رضوی، آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، 

کرمانشاه، ایالم، مازندران و مرکزی از پیشگامان تولید 

گوشت قرمز در کشور در دهه های اخیر به حساب می آیند، 

همشهری در پرونده ویژه ای، وضعیت کنونی این استان ها 

در تولید محصول و نیز مشکالت دامداران را مورد بررسی 
قرار داده است.
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  وضعیت نامطلوب یک جاده 
می خواستم از مسئوالن اســتان خوزستان بپرســم که آیا خبر دارند جاده اهواز به باغ ملک 
وضعیت خطرناکی دارد و چندی قبل درطول یک هفته، 3جوان دراین مسیر جان باختند؟ 
تا چه زمانی باید شاهد بروز چنین حوادثی باشیم؟ از مسئوالن مربوط در استان تقاضا داریم 
هرچه سریع تر اقدام های الزم را برای ارتقای ایمنی دراین مسیر انجام دهند. 4خطه کردن و 

ایمن سازی این مسیر ترانزیتی ضروری است.
جعفر بحرانی از اهواز

   تقاضا برای تکمیل یک پروژه نیمه کاره
از مسئوالن استان ایالم درخواست می کنیم پروژه نیمه کاره رهاشده فرهنگسرای ارغوان را 
که سال ها از آغاز ساخت آن می گذرد، به سرانجام برسانند. قرار بود این فرهنگسرا زیرساخت 
مناسبی باشد برای اعتالی فرهنگ بومی استان ایالم، اما متاسفانه نیمه کاره رها و به محلی برای 
تجمع معتادان تبدیل شده است. از مسئوالن دولت جدید تقاضا می کنیم تکلیف این طرح را 

روشن کنند و اجازه ندهند وضعیت کنونی ادامه یابد.
یک شهروند از ایالم

صدای همشهری

سمیه گالبگیریان
خبرنگار

توســعه صنایع پرآب خواه ازجمله صنایع فوالدی، همواره یکی از 
دغدغه های زیست محیطی مردم کویرنشین یزد بوده است که هم 
از کمبود آب رنج می برند و هم از آلودگی هوا گالیه دارند. برهمین 
اساس برخی کارشناسان معتقدند استقرار صنایع آالینده در دشت یزد- اردکان 
بزرگ ترین آسیب توسعه صنعتی استان یزد است که تأثیر آن برای سال ها استان 

را درگیر می کند.
 با توجه به این موضوع، در گذشــته تصمیم گرفته شد که هیچ مجوز جدیدی 
برای ساخت واحدهای سنگین صنعتی، ازجمله واحدهای فوالدی در دشت یزد 
- اردکان و یزد - بافق صادر نشود و تالش هایی نیز برای لغو مجوزهای صادرشده 

قبلی انجام شد که برخی ازاین پیگیری ها نتیجه بخش هم بود.
اما این روزها خبری از اداره کل حفاظت محیط زیست اردکان، توجه افکارعمومی 
را در اســتان به خود جلب کرده است؛ شــرکت صنعتی و معدنی چادرملو، که 

بزرگ ترین شرکت کشــور در حوزه اکتشاف، استخراج و 
بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره از آن و 

تولید گندله به شمار می رود، فاز دوم گندله سازی را در 
همین منطقه ممنوعه آغاز کرده است.

گفته می شود تفاهم نامه ای میان وزارت صمت 
و دستگاه های مسئول در استان یزد منعقد 

شده  که براساس سرمایه گذاری مشخص 
ازسوی شرکت چادرملو، مجوز ساخت 
گندله دوم صادر شده ، اما قرار بوده است 
که این سرمایه گذاری در منطقه مجاز 
و براساس استعالم از مراجع ذی صالح 
انجام شــود و 6ماه نیز برای دریافت 
ایــن مجوزها به شــرکت فرصت داده 

شده است.
این مجــوز مربــوط به اردیبهشــت ماه 

ســال جاری اســت، اما گفته می شود این 
شــرکت عملیات گودبرداری گندله ســازی 

اردکان را آغاز کرده . این  درحالی است که اداره کل 
حفاظت محیط زیســت، به عنوان یکی از مراجع اصلی 

استعالم دراین بخش، از صدور هرگونه مجوز برای آغاز عملیات 
گندله سازی شماره2 اردکان اظهار بی اطالعی می کند و درصدد پیگیری قانونی 

این اقدام برآمده است؛ موضوعی که مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد 
نیز نسبت به آن اظهار بی اطالعی می کند و از بازدید میدانی برای بررسی صحت 

و سقم ماجرا خبر می دهد.

 واکنش رسانه ها و پاسخ مسئوالن
چند روز قبل بود که یکی از رسانه های محلی اردکان از آغاز عملیات گندله سازی 
شماره2 خبرداد و خواستار ارائه توضیح های الزم ازسوی رئیس حفاظت محیط 

زیست اردکان شد؛ موضوعی که واکنش »روح اهلل زارع« رئیس حفاظت محیط 
زیست شهرســتان اردکان را نیز به دنبال داشــت و او درباره ساخت عملیات 
گندله ســازی2 اعالم کرد که طی پایش و بازدیدهای صورت گرفته از مجتمع 
صنعتی - معدنی چادرملو واقع در محور اردکان-عقدا، مشاهده شد این واحد 
با وجود تصمیم های استانی و شهرســتانی، در بخشی از زمین های واقع دراین 
مجتمع درحال اجرای پروژه خاک برداری و تســطیح زمین باهدف ســاخت 
گندله شماره2 است. وی همچنین اعالم کرد که به این مجتمع اخطار داده شده 
تا از ادامه فعالیت بدون مجوز خودداری کند و مراتب برای برخوردهای قانونی، 
به مراجع ذی صالح و قضایی شهرســتان  ارسال شده اســت تا از ادامه فعالیت 

جلوگیری شود.

 پیگیری از مراجع قانونی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد نیز با تأیید آغاز فعالیت گودبرداری 
برای اجرای طرح گندله ســازی2 در اردکان به خبرنگارهمشــهری می گوید: 
از طرف ما مجوزی برای این شــرکت به منظور اجرای طرح توســعه ای صادر 
نشده اســت و این موضوع را از طریــق مراجع قانونی 

دنبال می کنیم.
»نیــره پورمالیــی« می افزاید: دشــت های 
یزد - بافــق و یــزد- اردکان از محورهای 
ممنوعه برای صــدور مجوزهای جدید 
به منظور انجام فعالیت های توسعه ای 
صنایع سنگین اســت، اما با وجود 
همه محدودیت های وضع شده 
و همچنین جلوگیری از صدور 
مجوزهای جدید، درحال حاضر 
شــاهد گودبــرداری غیرمجاز 
دراین اراضی برای اجرای طرح 

گندله سازی2 هستیم.
وی ادامــه می دهــد: اداره کل 
حفاظت محیط زیســت استان از 
مراجع صاحب نظــر در زمینه صدور 
مجوز برای اجرای هرگونه طرح توسعه ای 
در یزد اســت، اما اعالم شده اســت که این 
شرکت مجوزهای الزم را از سازمان صمت دریافت 
کرده اســت، بدون اینکه نظر اداره کل حفاظت محیط 

زیست استان گرفته شود.
این مسئول با اشاره به مشکالت زیست محیطی ناشی از  استقرار صنایع آالینده 
در مناطق ممنوعه و اجرای هرگونه طرح توسعه ای دراین بخش تأکید می کند: با 
توجه به تمرکز جمعیتی دراین منطقه، اجرای چنین طرح هایی مشکالت زیست 

محیطی بسیاری را به همراه دارد.
پورمالیی اضافه می کند: با توجه به اینکه گفته می شــود این عملیات با مجوز 
سازمان صمت درحال انجام است، اداره کل حفاظت محیط  زیست ابزاری برای 
توقف طرح ندارد، اما موضوع را به سرعت از طریق مراجع قانونی پیگیری می کنیم 

تا بتوانیم از ادامــه عملیات جلوگیری کنیم، چراکه جلوگیری از آســیب های 
زیست محیطی، از دغدغه های اساسی همه مسئوالن استان است و این موضوع 

به صورت جدی پیگیری می شود.

 پاسخ سازمان »صمت«
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد نیز از انجام هرگونه عملیات 
گودبرداری دراین منطقــه اظهار بی اطالعی می کنــد و می گوید: مجوز طرح 
توســعه ای چادرملو در قالب گندله سازی2 براســاس تفاهم نامه وزارت صمت 
با اســتانداری یزد و برخی از دســتگاه های دولتی صادر شده است که در ازای 
سرمایه گذاری مشخص شده، طرح گندله سازی2 در »منطقه مجاز« اجرا شود.

»محمدرضا علمدار یزدی« می افزاید: این شرکت قرار بود درمدت تعیین شده 
6ماهه نسبت به دریافت استعالم های الزم از مراجع ذی صالح اقدام کند. برهمین 

اساس درحال حاضر اطالعی از آغاز علمیات، قبل از دریافت استعالم ها، ندارم.
وی همچنین از بازدید میدانی باهدف بررسی صحت و سقم نحوه آغاز عملیات 
گودبرداری دراین مجتمع خبر می دهد و اضافه می کند: بعد از اینکه بررسی های 
الزم به عمل آمد و زوایای مختلف موضوع و وضعیت کســب مجوزهای قانونی 
ازسوی شــرکت چادرملو بررسی شــد، نتیجه را ازطریق رســانه ها به اطالع 

افکارعمومی می رسانیم.

پاسخ مسئوالن چادرملو
مدیرمجتمع صنعتی چادرملو در پاســخ به ادعای مسئوالن اداره کل حفاظت 
محیط زیســت اســتان یزد مبنی بر عملیات گودبرداری بــرای اجرای طرح 
گندله سازی شماره2 بدون دریافت مجوز از این سازمان، به خبرنگارهمشهری 
می گوید: شرکت چادرملو براساس مجوز وزارت صمت، اجرای این طرح را آغاز 
کرده است و براساس همین مصوبه، 6ماه فرصت داریم استعالم های الزم ازجمله 

در حوزه زیست محیطی را از مراجع ذی صالح دریافت کنیم.
»وحید خلیلی« می افزاید: درحال حاضر عملیات تســطیح درحال انجام است 

و هیچ گونه گودبرداری انجام نشده، چراکه این پروژه به گودبرداری نیاز ندارد.
وی در پاسخ به این سئوال که درصورتی که مجوزهای زیست محیطی دریافت 
نشود، عملیات انجام شده چه فایده ای دارد، اضافه می کند: تسطیح انجام شده، 
عملیات ویژه ای نیست که درصورت دریافت نشدن مجوزهای زیست محیطی 

الزم نگرانی ایجاد و دراین زمینه مشکلی وجود ندارد.

***
شرکت چادرملو ابتدای خردادماه سال جاری از برداشتن دومین گام بلند خود 
برای اجرای طرح های توسعه ای با موافقت مسئوالن استان خبرداد که یکی از آنها 
ساخت واحد گندله سازی آهن با ظرفیت ۵میلیون تن در سال با سرمایه گذاری 
24هزارو 3۹۵میلیاردتومان و ایجاد اشتغال برای ۸۵۰نفر بود.این درحالی است 
که بسیاری از شهروندان یزدی و به ویژه اردکانی ها، که این روزها هم از آلودگی 
هوا و هم مصرف زیاد آب در واحدهای فوالدی گالیه دارند، معتقدند آسیب های 
زیست محیطی ناشی از اجرای چنین طرح هایی باید با جدیت ویژه ای ازسوی 
مسئوالن مربوط دراستان دنبال شود، چراکه دود این آسیب ها به چشم مردم و 

طبیعت بی بدیل یزد می رود.

حاشیه های توسعه چادرملو در منطقه ممنوعه

 شنبه 6 شهريور 1400 
شماره 8299 

کارشناسان محیط زیست لرستان معتقدند بهره گیری از بالگردهای مهار آتش جنگل های لرستان با دستان خالی
آتش نشان برای اطفای حریق منابع طبیعی این استان ضروری است

از ابتدای تابستان، جنگل های بسیاری در مناطق 
مختلــف ایــران دچار آتش ســوزی شــده اند، 
این درحالی اســت که در 1۰سال گذشته بیش از 
13هزارو ۸3۰مورد آتش سوزی در عرصه های طبیعی، جنگلی 
و مرتعی کشــور گزارش شده که ســبب ازبین رفتن حدود 

143هزارهکتار از جنگل ها و مراتع شده است.
دراین میان استان لرســتان با دارابودن بیش از یک میلیون و 
2۰۰هزارهکتــار اراضــی جنگلــی، ظرفیت هــای زیادی 

درحوزه منابع طبیعی دارد که در ســال های اخیر با 
تهدیدهای زیادی ازجمله قطع درختان، بروز آفت ها 
و آتش ســوزی روبه رو بوده اســت. اما دراین میان 
آتش ســوزی را می توان به عنوان یکی از مهم ترین 

عوامل تهدیدکننده جنگل های بلوط استان 
لرستان ارزیابی کرد. 

با آغــاز فصل گرم ســال، افزایش 
حجم آتش سوزی خسارت های 

زیــاد و جبران ناپذیــری به 
جنگل های لرســتان وارد 
می کند؛ کمــا اینکه در 
روزهای گذشــته شاهد 
وقوع آتش ســوزی در 
نقــاط  جنگل هــای 
مختلف استان، ازجمله 
در شهرســتان پلدختر 
بوده ایــم؛ موضوعی که 

نگرانــی مردم اســتان و 
به ویژه فعاالن محیط زیست 

را به همراه داشته است.
براســاس آمــار 1۰ســاله اخیر، 

خرم آباد، چگنی، کوهدشــت، پلدختر 

و رومشکان ازجمله شهرســتان های بحرانی استان در زمینه 
وقوع آتش سوزی در منابع طبیعی و جنگل ها به شمار می روند. 
در لرســتان عالوه بر حدود یک میلیــون و 2۰۰هزارهکتار 
جنگل، حدود ۸۸۵هزارهکتار مرتع وجود نیز دارد که به دلیل 
کوهستانی بودن و شیب باالی منطقه، باید تدابیر ویژه ای ابتدا 
برای پیشگیری از آتش سوزی و سپس برای تسهیل عملیات 

اطفای حریق اندیشیده شود.
 

عمده ترین عوامل آتش سوزی 
بررســی های انجام شــده نشــان می دهد بیش از ۹۵درصد 
آتش ســوزی هایی که در جنگل های لرســتان رخ می دهد، 
عمدی اســت و درصد ناچیزی از آنها مربوط به 
سهل انگاری اســت یا براثر شدت حرارت در 

منطقه رخ می دهد.
یــک کارشــناس محیــط زیســت 
در اســتان لرســتان دراین بــاره به 
خبرنگارهمشــهری می گویــد: 
کمبود تجهیــزات و امکانات 
اصلی تریــن  بایــد  را 
چالــش در مقابلــه با 
ی  تش ســوزی ها آ
احتمالی دانست و 
مســئوالن استان 
بایــد چــاره ای 
اساســی بــرای 
برطــرف کــردن 
ایــن کمبودهــا 
بیندیشیند، چراکه 
درغیراین صورت باید 
درانتظــار وارد آمدن 
خسارت های سهمگینی 
به طبیعت بکر و چشــم نواز 

استان لرستان باشیم.

»مهرداد نهاوندچــی« می افزاید: عوامل طبیعی، ســهوی و 
عمدی، 3عامل محــوری در بروز آتش ســوزی  در جنگل ها 
و مراتع به شــمار مــی رود. متأســفانه بیــش از ۹۰درصد از 
آتش ســوزی ها به عوامل انســانی )عمد و غیرعمد( مربوط 
می شــود که دراین راســتا ارائــه آموزش های مناســب و 
اطالع رسانی صحیح و به موقع به جوامع محلی می تواند بسیار 
راهگشا باشد و از وارد شدن خســارت های بیشتر به محیط 

زیست استان جلوگیری کند.

بهره گیری از ظرفیت های جوامع محلی 
وی ادامه می دهد: روستاییان و جوامع محلی از ظرفیت های 
مناســب برای مقابله با آتش ســوزی و تبعات ناشــی از آن 
برخوردارند و باید آموزش های الزم را دراین زمینه فرا گیرند. 

نهاوندچی همچنین تأکید می کند: همه اداره ها و دستگاه های 
اجرایی مربوط، مکلفند در مواقع وقوع آتش سوزی در جنگل ها 
و مراتع، کمک های الزم از قبیل نیروی انسانی و ماشین های 
موردنیاز را در اختیــار اداره کل منابع طبیعــی قرار دهند و 
کمک حال این اداره در زمینه اطفای به موقع آتش سوزی باشند. 
عالوه براین، نه تنها باید به روستانشینان آموزش های مناسب را 
ارائه داد، بلکه باید تجهیزات موردنیاز برای مقابله با آتش سوزی 
را نیز در اختیارشان گذاشت تا بتوانند در مواقع لزوم به کمک 
دستگاه های عمل کننده بیایند و از وارد آمدن خسارت های 

بیشتر به محیط زیست جلوگیری کنند.

نیاز به به بالگردهای آتش نشان
این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه درحال حاضر به دلیل 
خشک شدن پوشــش گیاهی مراتع، محیط زیست لرستان 
بیش از پیش درمعرض وقوع آتش ســوزی های گسترده قرار 
گرفته است، درباره راهکارهای موجود برای برون رفت از چنین 
شرایطی می گوید: شرایط به گونه ای است که کار از مهار آتش با 
وسایل اولیه مانند بیل و قمقمه گذشته است و باید در تدارک 

تأمین تجهیزات مناسب تری بود.
نهاوندچی می افزاید: نخســت اینکه باید برای منابع طبیعی 

سراسراستان سامانه پایش آتش سوزی از راه دور تهیه شود تا 
باسرعت بیشتری بتوان جلوی گسترش آتش را گرفت. نکته 
دوم این اســت که برای این منظور به بالگردهای آتش نشان 
نیاز داریم. غالب جنگل ها و مراتع لرســتان فقط در ارتفاعات 
و نزدیک به خــط الرأس  از پوشــش گیاهی مناســب تری 
برخوردارند، بنابراین دسترسی به آن مناطق فقط با استفاده 

از بالگرد میسر است.
وی ادامه می دهد: تشکیل ناوگان هوایی اطفای آتش سوزی 
در جنگل ها و مراتع برای استان لرستان ضروری است، چراکه 
بیشتر آتش سوزی ها در مناطق سخت گذر و دورافتاده به وقوع 
می پیوندد. بنابراین اســتقرار بالگرد و ناوگان هوایی یکی از 

نیازمندی های اصلی منابع طبیعی استان به شمار می رود.
نهاوندچی تصریح می کند: به نظرم یکی از راه های 

تقویت تجهیزات اطفای آتش در جنگل ها 
و مراتع این است که در کوتاه مدت و 

با انجام برنامه ریزی های مناسب، 
از امکانات نهادهای بین المللی 

مرتبــط بــا ایــن عرصه 
اســتفاده کنیم تــا اینکه 
بتوانیــم بــا برنامه ریزی 
صحیــح میان مــدت، با 
تأمیــن بودجــه و عبور 
از تحریم هــای ظالمانه 
دشمنان ایران، تجهیزات 

موردنیاز را خریداری کرده و 
درنهایت با انجام برنامه ریزی 

هــای راهبــردی بلندمــدت، 
نیازمندی های خود را دراین عرصه 

در داخل تولید کنیم.

پاییز در راه است
این کارشــناس محیط زیســت اظهار می کند: گمان نکنیم 
تابستان که تمام شــود، خطر وقوع آتش سوزی  در جنگل ها 

و مراتع نیز فروکش می کند، بلکه در فصل پاییز هم شــاهد 
آتش سوزی های ترسالی خواهیم بود. اگر ترسالی چند سال 
اخیر نبود، ممکن بود دامنه آتش سوزی ها بیشتر شود. درچنین 
شرایطی خشکسالی برای ما همیشــه محتمل تر از ترسالی 
اســت؛ براین اســاس همواره باید برای خاموش کردن آتش 

جنگل ها و مراتع لرستان آماده باشیم.
نهاوندچی همچنین معتقد اســت که اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان لرســتان باید با در اختیارگذاشــتن 
دستگاه های دمنده، موتورســیکلت، ارائه آموزش های الزم 
و اســتفاده از ظرفیت نیروهای محلی، شــوراها و دهیاران 
در راســتای حراســت از جنگل ها و به ویژه خاموش کردن 

آتش سوزی های این عرصه ها گام های موثرتری بردارد.
وی اضافه می کند: نقش تشــکل های مردم نهاد 
نیز در زمینه کمک به اداره منابع طبیعی 
و ســایر دســتگاه های اجرایی برای 
حفاظت از محیط زیست دربرابر 
آتش سوزی ها بسیارموثر است. 
سازماندهی نیروهای مردمی 
و همیــاران منابع طبیعی 
و محیط زیســت در این 

عرصه ضروری است.

فاطمه کاظمی
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 

۹ تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

 کوچه پس کوچه های بافت تاریخی بوشهر
عکس: آتنا شیخی

به گفته مسئوالن حفاظت محیط زیست استان یزد، عملیات گندله سازی شماره2 اردکان بدون کسب مجوز از این اداره آغاز شده است

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
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