
پرونده اي درباره مجيد مجيدي

 رئیس کل بانک مرکزی: اوراق ودیعه با نرخ حداکثر معادل تورم ساالنه 
جایگزین اوراق مشارکت می شود

سیاستگذار پولي از یک عملیات تهاجمي براي کنترل رشــد پایه پولي خبر داده و ابراز امیدواري کرده که اوراق ودیعه با نرخي 
حداکثر معادل نرخ تورم ساالنه جایگزین اوراق مشارکت شود. به گفته اکبر کمیجاني، رئیس کل بانک مرکزي، این سیاست با هدف 

مهار پایه پولي و نرخ تورم اجرا خواهد شد و جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزي مي شود. صفحه4 را بخوانید.

4 استان در نقطه ثبات ابتال و بستری و 5 استان همچنان در روند صعودی 
 بیماری کرونا قرار دارند، البته شرایط در تمامی استان ها شکننده است

و نگرانی از شروع موج ششم کرونا وجود دارد
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عیار  زنان

دیدگاه
محمدرضا محبوب فر ؛ عضو انجمن علمي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ایران

جدیدترین نمودارها و نقشه ابتال به کرونا در ایران 
حاکي از توقف نسبي روند صعودي بیماري در برخي 
 استان هاســت. واکسیناسیون گســترده و رعایت 
پروتکل ها از دالیل کاهش بیماران بســتري و بدحال کرونایــي در تعدادي از 

استان ها برشمرده شده است.
مشاهده چنین روندي از بیماري اما به علت طوالني و فرسایشي شدن پیک پنجم 
کرونا بسیار ناپایدار و شکننده ارزیابي مي شود و درحالي که آمارهاي کلي بیانگر 
نزولي شــدن پیک  پنجم و عبور از قله بیماري در تعدادي از استان هاي کشور 
است، ویروس کرونا و به ویژه جهش دلتا همچنان خزنده در حال گسترش است 

و میزان ابتالي این بیماران نسبت به روزهاي گذشته رشد داشته.
هم اکنون، عادي انگاري کرونا در جامعه و دست کم گرفتن ویروس به حدي است 
که از بین پروتکل هاي موجود فقط درصد استفاده از ماسک از 40 به 60درصد 

افزایش یافته اما فاصله اجتماعي و فاصله فیزیکي در شهرها رعایت نمي شود.
نکته دیگري که نباید مقامات سالمت کشور را گمراه کند و به افت نسبي روند 
افزایشي بیماري کرونا در کشــور امیدوار باشند، مدیریت واکسیناسیون است. 
براســاس تازه ترین آمار تفکیکي واکسیناســیون کرونا در ایران، تاکنون بیش 
از ۲6میلیون دوز واکســن کرونا در کشــور تزریق شده اســت. این آمار نشان 
مي دهد 13درصد جمعیت کشور فقط دوز اول واکســن را دریافت کرده اند و 
6درصد جمعیت نیز دوز دوم را دریافت و به طور کامل واکســینه شــده اند. در 
روزهاي بحراني کرونا در ایران که آمار مرگ ومیرهــا به باالي 700 - 600 نفر 
رسیده، اعالم شده با تزریق 765هزارو134دوز واکسن کرونا طي یکي  دو روز 
گذشته، رکورد تزریق روزانه واکسن در کشور شکسته شد درحالي که افت روند 
واکسیناسیون در آخر هفته ها ، تعطیلي برخي مراکز واکسیناسیون در شهرها، 
موجب نگراني هاي جدي در موفقیت برنامه هاي کنترل و مدیریت بیماري در 

ایران شده است.
پایان یافتن موجودي واکسن طي یکي دو هفته اخیر در بسیاري از نقاط شهري، 
ســرگرداني تزریق کنندگان دوز اول واکســن کرونا در ارمنستان براي تزریق 
دوز دوم در داخل ایران، انتظــار بیش از ۲0میلیون روســتایي و یک میلیون 
عشایر براي تزریق واکسن، مشمول نبودن حاشیه نشــین ها و کارتن خواب  ها 
و مددجوهاي مددسراها یا گرمخانه ها با وجود زندگي پرخطرشان براي تزریق 
واکسن و نداشــتن مجوز دریافت واکسن براي بي شناســنامه ها از دیگر موانع 
عمده براي واکسیناسیون عمومي مردم کشــور و دسترسي به ایمني جمعي 
براي جمعیت کشور محسوب مي شود. در این بین البته در بخشي از جمعیت با 
پدیده واکسن هراسي روبه رو هستیم که باید براي اصالح این شرایط اقداماتي 

صورت گیرد.
به طوري که در شــهرهاي مختلف حدود 40درصد مشموالن واکسن به مراکز 
واکسیناســیون مراجعه نکرده اند یا در آخرین مورد در شمال و در شهر بابلسر 
تجمعاتي علیه واکسن اجباري کرونا به راه افتاده است. به نظر مي رسد با وجود 
افت نسبي روندهاي صعودي بیماري در کشور، بحران همه  گیري کرونا همزمان 
با کمبود واکسن و عادي انگاري ها و برپایي تجمعات تداوم داشته باشد و براي 
تغییر این شرایط باید اقدامات جدي از سوي مسئوالن وزارت بهداشت صورت 

گیرد.
سخنان فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در تهران درباره مشاهده ویروس الندا در 

تهران و سپس تکذیب مشاهده این سویه ویروس، کار را 
براي کنترل و مدیریت بیماري در روزهاي آینده سخت تر 

مي کند، مخصوصا اینکه ویروس الندا در مرزهاي شــرقي و غربي ایران یعني 
عراق، افغانستان و ترکیه مشاهده شده است.

 روند نزولي پيك پنجم كرونا
شكننده است

ادامه 
در صفحه6

عمليات تهاجمی عليه تورم

 عبور 22  استان
از پيك پنجم

مدرسه واقعی اینجاست   معلمان و دانش آموزان مدرسه اي در مشهد با کمک نیکوکاران 
300 کپسول اکسیژن تهیه و به شکل رایگان در اختیار  بیماران نیازمند کرونایي قرار مي دهند

 كابوس آی سی يو  همشهري در گفت وگو با متخصصان حوزه روان، بیماري هاي عفوني
و بیماران بهبودیافته از آسیب هاي روان پس از ابتال به کرونا گزارش مي دهد

 دبيركل جمعيت هالل احمر: از يكشنبه هفته آينده به صورت هفتگي
 5ميليون دوز واكسن  وارد كشور مي شود

 شكست
20سال پس از 
اعالم پيروزی

ونيز؛ قلب 
سينمای جهان

آخرین سرباز آمریکایي در نخستین 
ساعت بامداد سه شنبه خاك 
 افغانستان را ترك کرد تا طالبان
در کابل جشن پیروزي بگیرد

قدیمي ترین جشنواره سینمایي 
جهان امروز براي هفتاد و هشتمین بار 

آغاز مي شود

 آمریکا ۲0ســال پیــش، فاتحانه 
وارد خاك افغانستان شد و طالبان 
را ســرنگون کرد اما در نخســتین 
ســاعت بامداد سه شــنبه، آخرین 
سربازانش را هم از خاك این کشور 
بیرون کشید تا افغانستان را تمام و 
کمال به همــان نیروهایي تحویل 
بدهد کــه ۲ دهه پیش ســرنگون 
کرده بود. ضرب االجــل جو بایدن 
رئیس جمهور آمریــکا براي تخلیه 
نیروهاي آمریکایي از فرودگاه کابل، 
حتي یک دقیقه هم تمدید نشــد. 

صفحه۲3 را بخوانید.

جشــنواره فیلم ونیز از قدیمي ترین 
جشــنواره هاي تاریخ سینماست که 
78 دوره از برگزاري نخستین سري آن 
مي گذرد. جشنواره سینمایي ونیز در 
کنار جشنواره هاي فیلم کن و برلین، 
در زمره 3جشنواره برتر سال محسوب 
مي شــود. یکي از دالیل اصلي اعتبار 
این سه جشنواره سینمایي در عرصه 
جهاني، اجازه به آزادي بیان و توصیف 
دیدگاه هاي فیلمسازان مشارکت کننده 
در این جشــنواره درباره فیلم هایشان 

است. صفحه۲۲ را بخوانید.

 حرکت اخالقي ساره جوانمردي  هنگام دریافت مدال طال روي سکو، بازتاب گسترده اي داشت
هاشمیه متقیان دیگر زن ایراني بودکه دیروز در بازي هاي پارالمپیک توکیو، طال گرفت
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20صفحه هاي 6 ،7 و 10

یادداشت
اميرعلي ابوالفتح ؛ تحلیلگر مسائل آمریکا

آخرین نیروهاي آمریکایي پیش از سالگرد حمالت 
11سپتامبر، افغانســتان را ترك کردند تا به جنگ 
۲0ســاله آمریکا در این کشــور پایــان دهند. باید 
پذیرفت که جنگ افغانســتان، براي آمریکایي ها جنگ نامطلوبي بود. در واقع، 
اکثر مردم در آمریکا به این باور رسیده بودند که این جنگ بي حاصل، پرهزینه و 
پرتلفات است و دلیلي ندارد که آمریکا بخواهد براي سالیان متمادي در افغانستان 

بماند، خون بدهد و پول صرف کند.
این بحث ها همیشــه، هم در میان نخبگان آمریکایي و هم در میان توده مردم 
مطرح بوده است. به خصوص در زمان انتخابات، بحث جنگ افغانستان بیش از هر 
زمان دیگري مورد توجه قرار مي گرفت. یکي از دالیل پیروزي دونالد ترامپ در 
انتخابات، پرداختن به همین موضوع بود. او تأکید داشت که جنگ هاي آمریکا 
باید متوقف شوند و پول هایي که صرف جنگ مي شــوند، صرف معیشت مردم 
و ایجاد شــغل در داخل آمریکا شــوند. ترامپ از همان ابتدا وعده داد که جنگ 

افغانستان را تمام کند.
همزمان با خروج نیروهاي آمریکایي از افغانستان، انتقادهایي علیه دولت جوبایدن 
مطرح شــد اما این انتقادها حول ضرورت ماندن در افغانســتان نبود. نخبگان، 
سیاستمداران، روزنامه نگاران و اندیشــمندان در جامعه آمریکا همه بر ضرورت 
خروج این کشور از افغانستان اشتراك نظر دارند اما در مورد نحوه مدیریت خروج 
از سوي دولت بایدن انتقاد دارند. آنها معتقدند آمریکا بعد از ۲0سال حضور در 

افغانستان باید به شکل آبرومندانه و بدون تلفات از این کشور خارج مي شد.
تصمیم آمریکا براي خروج از افغانســتان، قطعا تصمیم درســتي بوده اســت؛ 
تصمیمي که البته بد اجرا شد. خروج آمریکا از افغانستان درواقع براي حفظ مام 
میهن یک ضرورت بود. جنگ افغانستان براي آمریکا همچون یک عضو عفوني 
سرطاني بود که باید قطع مي شــد. آمریکایي ها دست به یک جراحي دردناك و 
خونین زدند و این عضو سرطاني را یک بار و براي همیشه قطع کردند. این موضوع 
البته فقط به افغانستان محدود نمي شود. آمریکا باید در مورد حضورش در عراق، 
سوریه و حتي خلیج فارس هم تصمیمي مشابه بگیرد. این کشور چاره اي ندارد 
جز اینکه اعضایي که از کار افتاده اند را قطع کند تا بدنش بتواند در برابر دشمنان 
بزرگ تر مقاومت کند. خروج از افغانســتان برنامه خوبي بود که خوب اجرا نشد. 

مصلحت آمریکا در خروج از افغانستان بود که به شکل بدي اجرا شد.
با این همه، شــاید در ادامه آمریکایي ها بتوانند در تعامل با طالبان، مسیري که 
هنگام خروج طي کرده اند را اصالح کنند. بعد از این، دیگر همه  چیز به نحوه رفتار 
طالبان بستگي خواهد داشت. اگر طي هفته هاي آینده جهان شاهد نوعي ثبات در 
افغانستان باشد، انتقادات از دولت بایدن کاهش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر، 
درصورتي که شرایط افغانستان به سمت جنگ داخلي سوق پیدا نکند، کشتاري 
اتفاق نیفتد، حقوق زنان به رسمیت شمرده شود و در کل طالبان به صورت متمدنانه 
رفتار کند، بایدن مي تواند امیدوار باشد که از بحران خروج از افغانستان عبور کرده 
اســت. اگر وضعیت به این صورت ادامه پیدا کند، مردم آمریکا نیز به خاطر اینکه 
پول بیشتري از جیب شان براي ادامه جنگ در افغانستان هزینه نشده، خوشحال 
خواهند بود. در این صورت، جوبایدن حتي مي تواند خروج از آمریکا را به عنوان یک 
موفقیت براي دولتش ثبت کند. او مي تواند بگوید که 4رئیس جمهور قبل از من، 

جسارت اجراي برنامه خروج را نداشته اند اما من آن را اجرا کرده ام.
برخي معتقدند که عملکرد ضعیف دولت جوبایدن در مدیریت خروج ســربازان 

آمریکایي که به کشــته شــدن 13نفر از آنها نیز منجر 
شــد، درنهایت در انتخابات کنگره در سال آینده به ضرر 

دمکرات ها تمام خواهد شد؛ چرا که از آنها افرادي ضعیف در اجراي تصمیم هاي 
بزرگ به نمایش گذاشته است.

 پايان جنگ افغانستان
جراحي دردناك اما ضروري 

ادامه 
در صفحه23
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حاشیه

 روي خط خبر 

همه شاكيان روحاني 
نزدیك به یك ماه پس از پایان دوره ریاســت جمهوري حســن 
روحاني، فضاي سكوت و بي خبري از جایگاه بعدي او حاشیه طرح 

برخي شكایات از دوره مسئولیتش را ایجاد كرده است.
برخي رسانه هاي منتقد عملكرد او گزارش هاي متعدد از شكایت 
علیه روحاني منتشــر مي كنند و نماینــدگان اصولگراي مجلس 
یازدهم نیز از ارسال برخي شكایات به قوه قضاییه خبر مي دهند. 
ارجاع چنین شــكایاتي به قوه قضاییه البته غیرمعمول نیست و 
در پایان دوره محمود احمدي نژاد رئیــس دولت هاي نهم و دهم 
نیز اهرم فشار منتقدانش علیه او قرار گرفته بود. این شكایات در 
پیگیري هاي رسانه اي از قوه قضاییه به آینده موكول مي شدند و 

درنهایت نیز بایگاني شدند.
نصراهلل پژمان فر، رئیس كمیســیون اصل90 مجلــس از ارجاع 
3شكایت این كمیسیون از رئیس جمهور سابق به قوه قضاییه خبر 
داده اســت. به گفته او موضوع این شكایت ها ترك فعل مسئوالن 
است و »در كمیسیون، پرونده هاي متعددي در این زمینه تشكیل 
شده كه برخي از آنها به دستگاه قضا براي رسیدگي بیشتر ارجاع 
شده و برخي نیز در حال تكمیل شدن است«. او به تسنیم گفت: 
»تاكنون ۲پرونده درباره این موضوع از ســوي كمیسیون به قوه 
قضاییه ارسال شده است. نخستین پرونده درباره موضوع بورس و 
دومین پرونده درباره مداخالت ارزي از سوي برخي افراد در دولت 
گذشــته و به ویژه آقاي روحاني رئیس جمهور سابق بود. پرونده 
دیگري در كمیسیون درخصوص بحث مسكن و ترك  فعل هایی 
كه از سوي مسئوالن دولت گذشــته رخ داده تشكیل شده كه در 
روزهاي آینده با اتمام كارهاي كارشناسي روي این پرونده آن را به 

قوه قضاییه ارجاع خواهیم داد.«
مشابه این شكایات در دوره احمدي نژاد در جریان مسائلي همچون 
عدم پرداخت پول مترو به شــهرداري تهــران، عملكرد دولت در 
واگذاري سهام شركت هاي دولتي، برداشت بانك مركزي ایران از 
حساب بانك ها، نحوه واگذاري سهام شركت خودروسازي سایپا، 
مشاغل دولتي متعدد حمید بقایي و واردات خودروی لوكس با ارز 

مرجع صورت گرفته بود.
نایب رئیس كمیســیون اصل90 مجلس یازدهم با بیان اینكه در 
پرونده شكایات از روحاني كمیسیون از رئیس جمهور سابق شكایت 
كرده و پرونده ها به دادستان كل ارسال شــده است، گفت: »در 
پرونده مسكن كل سیاست هایي كه در این حوزه قرار به اجرا بوده 
را بررسي و از رئیس جمهور سابق )روحاني( به دلیل ترك فعل هایی 
كه داشته شكایت كرده ایم. قطعاً پرداختن به ترك فعل مسئوالن 
مي تواند تبعات مثبتي در جامعه داشته باشد، لذا ورود قوه قضاییه 

به مبحث ترك فعل مسئوالن امري بسیار مطلوب است.« 
خبرگزاري فارس هم اخیرا گزارشي منتشر كرده بود كه بیش از 
۵00هزار نفر از دانشجویان، طالب و اقشار مختلف مردم با امضاي 
نامه اي از حسن روحاني، رئیس جمهور سابق به كمیسیون اصل90 

مجلس شوراي اسالمي شكایت كرده اند.

  محسني اژه اي: آلودگي قاضي قابل تحمل نيست
رئیس قوه قضاییه صبح سه شنبه در همایش سراسري قضات دادسرا و 
دادگاه عالي انتظامي قضات با بیان اینكه بعضي از آلودگي ها در دستگاه 
قضایي قابل تحمل نیست، بر تسریع در رسیدگي به این موارد تأكید كرد 
و گفت: وقتي گزارش و مسئله اي مطرح مي شود باید فوراً به آن رسیدگي 
شود تا صحت یا نادرستي آن مشخص و تعیین تكلیف شود. اینكه گفته 
شود یك قاضي، مرتكب خطا یا تخلف شده و به آنها رسیدگي نشده 
نشان مي دهد كه یا گزارش ها غلط بوده یا آنكه ما نتوانسته ایم آن را اثبات 
كنیم و این خوب نیست كه در كشاكش شایعات و گزارش ها، موضوع 
مبهم بماند. به گزارش میزان، غالمحسین محسني اژه اي بر ضرورت 
تعیین تكلیف سریع قضات معلق از خدمت تأكید كرد و افزود: اگر درباره 
فردي كه تعلیق شده به سرعت تصمیم گیري نشود براي او، خانواده، 
همكارانش و دستگاه قضایي تبعات دارد. محسني اژه اي بر لزوم سالمت 
دستگاه نظارتي نیز تأكید كرد و گفت: دستگاه نظارتي باید خودش آگاه، 
مسئولیت پذیر، منزه و در برابر تخلف و آلودگي حساس باشد؛ در غیراین 
صورت خودش مشكل آفرین خواهد بود. او با بیان اینكه گام اول صیانت 
از نیروي انساني ایجاد فضاي سالم و غیرآلوده براي خدمت اوست، گفت: 
اگر با وجود فضاي سالم براي كار، نیروي انساني دچار لغزش و خطا شد و 
فریب شیطان و هواي نفس را خورد، باید بالفاصله به مداواي او پرداخت. 
محسني اژه اي جراحي را مرحله بعدي سالم ســازي  در یك دستگاه 
دانست و گفت: اگر كار به جایي رسید كه حضور یك فرد در سازمان 
امكان پذیر نباشد، نباید احساســاتي برخورد شود؛ چراكه اغماض در 
برابر فرد خاطي به جامعه، اعتماد، باور مردم و همكارانش لطمه مي زند.

  پيام دبيركل سازمان ملل به رئيس جمهور
آنتونیو گوترش، دبیركل ســازمان ملل متحــد در پیامي خطاب به 
رئیس جمهوري اسالمي ایران، با تبریك ریاست جمهوري سید  ابراهیم 
رئیسي، گفت: سازمان ملل متحد و اینجانب شخصاً عالقه مند به كار با 
دولت جدید تحت رهبري شما به سوي تحقق صلح و امنیت، توسعه 
پایدار و حقوق بشر در سراسر جهان هستیم. به گزارش فارس، گوترش 
در پیامي خطاب به رئیس جمهوري ایران تأكید كرد: منابع چشمگیر 
انساني و طبیعي ایران سرمایه اي براي بهبود رفاه شهروندان، همچنین 
سایر مردم جهان هستند. سازمان ملل متحد و اینجانب شخصاً عالقه مند 
به كار با دولت جدید تحت رهبري شما به سوي تحقق صلح و امنیت، 
توسعه پایدار و حقوق بشر در سراســر جهان هستیم. اینجانب براي 
تداوم پیشبرد ارزش ها و آرمان هاي مندرج در منشور ملل متحد روي 

»همكاري« شما حساب باز مي كنم.

  ثبت اسامي ده ها شهيد ايراني در عراق
مدیركل مؤسسه شهداي عراق اعالم كرد كه نام ده ها شهید ایراني كه در 
كنار عراق علیه تروریسم جنگیده و یا توسط رژیم صدام اعدام شده اند 
در این مؤسسه ثبت است و خانواده هاي آنان با تكمیل مدارك مي توانند 
از مزایاي ارائه شده از سوي این مؤسسه به خانواده شهدا استفاده كنند.

به گزارش ایسنا، طارق المندالوي، مدیركل این مؤسسه در گفت وگویي 
تأكید كرد كه ماده شماره ۲ قانون مؤسسه شهداي عراق كه در سال ۲01۶ 
تصویب شد، شهداي عراقي و غیرعراقي را شامل مي شود. وي گفت: در 
این مؤسسه اسامي ایراني هایي كه به دست نظام بعث اعدام شدند و برخي 
از آنان طلبه هاي حوزه هستند هم ثبت شــده است. المندالوي گفت: 
مستشــاران و رزمندگان ایراني نیز كه در جنگ با داعش در كنار عراق 
ایستادند، به پاس وفاداري و  ایستادگي در مقابل عملیات تروریستي در 

عراق و  دفاع از مقدسات مشمول امتیازات این مؤسسه مي شوند.

 اولین نشست خبري سخنگوي جدید 
قــوه قضاییه بــا ارائه توضیــح درباره قضايی

جنجالی تریــن مســائل قضایي طي 
ماه هاي اخیر مصادف شد. حواشــي بدرفتاري هاي 
برخي مأموران و پرسنل زندان اوین پاسخ هاي صریح 
ذبیح اهلل خداییان در اذعان به اشتباهات صورت گرفته 
در این زندان را به همراه داشت. او با اشاره به جزئیات 
پیگیري هاي قضایي در این پرونده از شناسایي مسببان 
رفتارهاي پرخاشگرایانه در داخل این زندان خبر داد. 
تصاویر درز پیدا كرده از رفتارهاي آمیخته به خشونت 
زندان اوین طي یك هفته اخیر انتقادهاي زیادي را در 
سطح شبكه هاي اجتماعي برانگیخته است. به گفته 
مدیران قضایي فیلم هاي این دوربین ها در بازه زماني 
139۵تا 1399ضبط شده اند. به فاصله كمتر از یك 
هفته پس از انتشار این فیلم ها، مركز رسانه قوه قضاییه 
دوشنبه شب اعالم كرد در جریان این پرونده تاكنون ۶ 
نفر تحت تعقیب قضایي و بازپرسي قرار گرفته اند، ۲نفر 

بازداشت و باقي با قرار مناسب آزاد شده اند. 
خداییان، ســخنگوي قــوه قضاییه هم با اشــاره به 
پیگیري هاي محمدجعفر منتظري، دادســتان كل 
كشور با دستور غالمحسین محسني اژه اي، رئیس قوه 
قضاییه تصریح كرد: »دادســتان كل كشور اكیپي را 
مأمور كرد و حدود 3روز در زندان اوین بودند و موضوع 
را بررسي كردند كه بر این اساس ۶نفر شناسایي شدند. 
4نفر به دادسراي نظامي و ۲نفر به دادسراي عمومي 
و انقالب تهران معرفي شــدند كه برخي از آنها با قرار 
تأمین در بازداشت هستند. دستور احضار ۲نفر دیگر 
صادر شده اســت و با برخي از متخلفین هم در زمان 
خودش برخورد شده است. او تأكید كرد: صحنه هایي 
كه در فیلم هاي منتشره مشاهده مي شود، مغایر قانون 

بوده و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست.

4سرباز و 2كارمند متخلف
براساس توضیحات ابتدایي خداییان ظاهرا موارد تحت 
تعقیب در زندان اوین از سربازان و كارمندان بوده اند. او 
گفته: »نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا كارمند متخلف 
سازمان زندان ها را به پاي همه كاركنان زحمتكش این 
سازمان بنویسیم. شغل زندانباني یكي از سخت ترین 
مشاغل در جهان است و انصافاً همكاران ما در سازمان 
زندان ها به طور شبانه روزي در خدمت زندانیان هستند. 
در هر حال در هر قشري افراد متخلفي پیدا مي شوند و 
در سازمان زندان ها نیز افرادي مرتكب تخلف شده اند. 
ممكن است در آینده هم افرادي پیدا شوند كه مرتكب 
تخلف شوند كه قطعاً با آنها برخورد خواهد شد. نكته 
دیگر اینكه صحنه هایي كه در این فیلم ها مشــاهده 
مي شــود برخي مربوط به تخلف كاركنان و مأمورین 
زندان هاست كه جرم  و قابل تعقیب است و برخي هم 
مربوط به درگیري زندانیان یا خودزني آنهاســت.  در 

هستند و دالیل و مدارك بســیار زیادي جمع آوري 
شده است. با دستگاه هاي اطالعاتي، انتظامي، امنیتي 
بیش از ۵00 مورد مكاتبه  صورت گرفته كه در زمینه 
جمع آوري دالیل و مدارك همكاري كنند و در آینده 
نزدیك قرار جلب به دادرسي این افراد صادر و به دادگاه 
ارسال خواهد شد. در این خصوص كشور عراق هم با 
مكاتباتي كه صورت گرفته همكاري الزم را داشــته 

است و منتظر نتیجه نهایي پرونده هستیم.

 آخرين خبرها از پرونده ظريف
خداییان در ادامه در پاسخ به سؤالي پیرامون آخرین 
جزئیات پرونده افشاي فایل صوتي محمد جواد ظریف 
گفت: درخصوص انتشار این فایل صوتي، پرونده اي در 
دادسراي عمومي و انقالب تهران تشكیل شد. جهت 
مستندســازي پرونده و جمع آوري دالیل و مدارك 
مبني بر توجه اتهامات به متهمان، تعداد زیادي از افراد 
كه به طور مستقیم یا غیرمســتقیم دسترسي به این 
فایل صوتي داشتند )شــاید بیش از ۲0نفر( به عنوان 

مطلع احضار شدند و از آنها تحقیق به عمل آمد. 
بر همین اســاس دالیل و مداركي جمع آوري شد و 
پرونده آماده طي مراحل بعدي است و طبق سؤالي كه 
از دادسراي تهران داشتم طي روز هاي آتي نسبت به 
احضار متهم یا متهمان پرونده اقدام خواهد شد. باید 
منتظر باشیم و ببینیم كه بعد از تفهیم اتهام نسبت به 

متهم یا متهمان چه نتایجي به دست مي آید.

چنین مواردي نمي توان گفت همیشه مأمورین مقصر 
هستند. در هر حال خود زندان، افراد را به لحاظ رواني 
تحت تأثیر قرار مي دهد و عصباني مي كند و همین امر 
موجب برخي درگیري ها در زندان ها مي شود.  برخي 
از افراد كه در زندان به ســرمي برند شاید یك نفرشان 
را یك شــهر هم نتواند تحمل كند؛ یكي چاقوكش و 
عربده كش و اخاللگر در نظم اســت و یكي قاچاقچي 
كاال و مواد مخدر است؛ البته اكثر افرادي كه در زندان 
هستند افراد شرافتمندي هستند، اما به هر حال چنین 
افرادي هم بین آنها وجود دارند كه ممكن است درگیر 
شوند. در تمام زندان هاي جهان هم چنین صحنه هایي 

اتفاق مي افتد.«

 گذشت سرباز ناجا از نماينده مجلس
سخنگوي قوه قضاییه همچنین درباره سرنوشت پرونده 
درگیري چند ماه قبل علي اصغر عنابســتاني، نماینده 
مردم سبزوار با یكي از ســربازان راهنمایي و رانندگي 

تهران گفت: همانطور كه استحضار دارید در این خصوص 
پرونده اي در دادســراي عمومي و انقالب تهران تحت 
عنوان تمرد از دستور مأمور انتظامي و ایراد ضرب نسبت 
به مأمور تشــكیل شــد. این پرونده با كیفرخواست به 
دادگاه ارسال شــد. دادگاه درخصوص برخي اتهامات، 
حكم برائت متهم را صادر كرد. در مورد ایراد ضرب بدون 
آثار، حكم محكومیت در مرحله بدوي صادر شد كه با 
اعتراض طرفین، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارجاع شد. 
در مرحله تجدیدنظر، شاكي نسبت به شكایت خود اعالم 
گذشت كرد و هم اكنون پرونده در مرجع تجدیدنظر قرار 

دارد و منتظر تصمیم این مرجع هستیم.

500مكاتبه در پرونده سردار سليماني
خداییان درباره آخرین وضعیت پرونده پیگیري ترور 
سردار شهیدقاسم ســلیماني و همكاري هاي ایران و 
عراق در این زمینه، توضیح داد: در ســفري كه سال 
گذشــته ریاســت وقت قوه قضاییه به عراق داشت، 

تفاهمنامه اي بین دستگاه قضایي ایران و عراق به امضا 
رسید كه در بند اول آن تفاهمنامه، مقرر شد كه هر دو 
دستگاه قضایي این كشور ها صالحیت رسیدگي به این 
پرونده را دارند و جهت تكمیل تحقیقات و جمع آوري 
دالیل و مــدارك با یكدیگر همكاري الزم را داشــته 
باشــند. در این ارتباط، پرونده از قبل در دادســراي 
عمومي و انقالب تهران تشكیل شــده بود كه حدود 
4۵ نفر از مسئوالن آمریكایي تحت تعقیب هستند، 
تعدادي از اتباع عراقي با این افراد همكاري داشته اند 
كه به اطالع كشور عراق رسیده و تقاضاي معاضدت 
قضایي شده است. براي متهمان این پرونده كه درواقع 
آمریكایي هســتند، با رعایت موازیــن بین المللي، 
ابالغیه هایــي از طریق اداره كل امــور بین الملل و از 
مبادي دیپلماتیك به آدرس هاي آنها ارســال شده 
كه ظرف مدت ۶0 روز بتوانند از خودشان دفاع كنند. 
نیابت قضایي در راستاي معاضدت قضایي براي تعدادي 
از كشور هاي منطقه ارسال شده و منتظر اعالم نتیجه 

احضار و بازداشت خاطيان اوين 
  سخنگوي دستگاه قضا آخرین وضعیت پرونده هاي فایل صوتي ظریف، عنابستاني

 و ترور شهید سردار سلیماني را تشریح كرد 

شخصيت هاي گاندو پرونده 
دارند

سخنگوي قوه قضاييه درباره اشارات سياسي 
سريال گاندو به مفاسد برخي رجال سياسي 
كه خواسته يا ناخواســته اسناد محرمانه و 
اطالعات طبقه بندي را در اختيار بيگانگان 
قرار دادند، گفت: بــه صرف تهيه يك فيلم 
سينمايي يا سريال نمي شود افرادي را تحت 
تعقيب قرار داد. حتما بايد از طريق ضابطين، 
داليل و مدارك به دســتگاه قضايي ارجاع 
شــود تا افراد تحت تعقيب قرار گيرند، اما 
درخصوص برخي از شخصيت هاي اين سريال 
پرونده هايي تشكيل شده است. در يك مورد 
به جرم فساد مالي يكي از كساني كه در اين 
سريال به نمايش گذاشته مي شود به 5سال 
حبس قطعي، انفصال از خدمت و پرداخت 
جزاي نقدي محكوم شــده است. شخص 
ديگري به جرم جاسوسي به 5سال حبس 
محكوم شده است. پرونده برخي افراد نيز 
به اتهام فساد مالي در مرجع قضايي در دست 
رسيدگي است و هنوز به نتيجه نرسيده است.

ث
مك

 بغداد در انتظار دور چهارم 
مذاكرات  تهران - رياض

 روابط دیپلماتیك  ایران و عربستان از سال 94 و در پی 
اعدام شیخ نمر در عربستان قطع شده است

ایران و عربستان به میز مذاكره بازمی گردند.
 این خبر را ایرج مسجدی، سفیركشــورمان در عراق اعالم كرد. عراق پیش از 
تشكیل دولت سیزدهم نیز میزبان 3 دور گفت وگو میان هیات هایی از ایران 
و عربستان بود. مسجدی دیروز با تایید این خبر گفت كه »از طریق همكاری 
دولت عراق، 3 دور مذاكرات با عربستان در بغداد انجام دادیم و دور چهارم در پی 
تشكیل دولت جدید ایران برگزار خواهد شد.« سفیر ایران در عراق تاكید كرد كه 
»ایران آمادگی خود را برای گفت وگو و صلح اعالم كرده و دست خود را برای یاری 
و كمك به سمت كشورهای همسایه و منطقه دراز كرده است.« از سوی دیگر 
حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه كه شنبه هفته جاری در نشست یكروزه 
بغداد حاضر بود نیز از گفت وگو با نمایندگان سعودی در حاشیه این كنفرانس 
خبر داده است. امیرعبداللهیان در مصاحبه ای تلویزیونی گفت: »در اجالس 
عراق نمایندگان سعودی با من احوالپرسی كردند و ضمن تبریك اعالم كردند 
منتظر اســتقرار دولت جدید در ایران برای ازسرگیری مذاكرات با كشورمان 
هستند.« البته به گفته وزیر خارجه ایران در این نشست مذاكره رسمی برای 
تداوم مذاكرات قبلی با سعودی ها انجام نشده است. با این همه به نظر می رسد 
كه پنجره مذاكره و دیپلماسی میان تهران و ریاض از اوایل امسال باز شده است. 

اتفاقی كه معادالت بسیاری را در صحنه منطقه و بین الملل تغییر خواهد داد. 

مذاكرات چگونه ادامه پيدا می كند؟
طبق گزارش ها تا اینجا 3 دور گفت وگو میان هیات هایی متشكل از مقامات 
امنیتی و نظامی ۲ كشور انجام شده. نخســتین خبر از این گفت وگوها را 
روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز منتشر كرد. سپس روزنامه االخبار چاپ 
بیروت جزئیات بیشــتری از این مذاكرات منتشر كرد و نوشت كه ریاست 
هیات سعودی در این گفت وگوها با رئیس سازمان اطالعات این كشور بوده 
و ریاست هیات ایرانی را هم نماینده دبیر شورای عالی امنیت ملی بر عهده 
داشته است. مهم ترین محور این گفت وگوها نیز جنگ یمن و دیگر مسائل 
منطقه  بوده است. حال اینكه ادامه این مذاكرات در سطح امنیتی خواهد بود 
یا نه سوالی است كه پاسخ آن هنوز مشخص نیست. تحلیلگران معتقدند 
كه این گفت وگوها ممكن است رفته رفته به سطح سیاسی و میان مقامات 
ارشد ۲ كشور برسد. باید به این نكته نیز توجه داشت كه روابط دیپلماتیك 
تهران و ریاض از ســال 94 و در پی اعدام شیخ نمر در عربستان و حمله به 
سفارت این كشور در تهران قطع شده اســت. در دوران ریاست  جمهوری 
دونالد ترامپ تیرگی و سردی روابط ۲ كشور افزایش یافت اما با تغییر دولت 
در آمریكا در راهبرد مقامات ریاض نیز تغییرات محسوســی ایجاد شد. تا 
جایی كه محمد بن سلمان ولیعهد این كشور كه از زمان به قدرت رسیدن 
ادعاهای زیادی را علیه ایران مطرح كرده بود، گفت كه كشورش خواهان 
»روابط ممتاز« با ایران است. در سوی دیگر اما وزارت خارجه ایران همواره 
اعالم كرده كه دست دوستی به سوی همسایگان خود دراز می كند. حسین 
امیرعبداللهیان وزیر خارجه دولت سیزدهم نیز در آغاز كار بر همین موضع 
و رویكرد »همسایه محوری« تاكید كرده است. در چنین شرایطی باید دید 

كه اوضاع در صحنه دیپلماسی چگونه رقم خواهد خورد.

 این روزها زمزمه هــاي چگونگي ادامه 
مذاكرات وین براي احیاي برجام مكرر ديپلماسی

شنیده مي شود. حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر خارجه ایران در مصاحبه اي تلویزیوني گفت: »به 
طرف مقابل گفته ایم كه رویكردشــان را در مذاكره 

تغییر بدهند.«
امیرعبداللهیان تأكید كرد: »مــا رویكرد اتالف وقت 
را نمي پذیریم و بایــد مذاكرات نتایج ملموســي در 
راستاي تامین منافع مردم ایران داشته باشد.« البته 
هر چند كه وزیر خارجه ابراز امیدواري كرد طرف هاي 
مقابل بر مبناي »خرد در مذاكــره حضور پیدا كنند 
نه پیام ها و اظهارات غیرسازنده«، اما تاریخ مشخص 
و حتي حدودي را بــراي ادامه رونــد مذاكرات وین 
اعالم نكرد. او گفت: »طرف مقابــل این درك را دارد 
كه ۲،3  ماه طول مي كشــد كه دولت جدید در ایران 
مستقر شود و بتواند برنامه ریزي كند، ولي حتما این 
موضوع یكي از موضوعات در دستور كار وزارت خارجه 
و دولت است.« پیش از این نیز وزیر خارجه روسیه و 
مسئول سیاست خارجي اتحادیه اروپا در تماس تلفني 
از امیرعبداللهیان خواســته بودند تا   میز مذاكره در 
وین دوباره شكل بگیرد. از ســوي دیگر آمریكایي ها 
پس از تعویق در مذاكرات ادعا كردند كه آماده شروع 
دوباره آن هستند و درصورت به نتیجه نرسیدن مسیر 
دیپلماســي گزینه هاي دیگري را علیــه ایران به كار 

خواهند گرفت.

دنبال فرار از ميز مذاكره نيستيم
وزیر خارجه در مصاحبه تلویزیوني خود به چالش هاي 
پیش روي ادامه مذاكرات نیز اشــاره كرده اســت. او 
گفت: »گاهي اوقات مي بینیــم كه مقامات آمریكایي 
مصاحبه هایي انجام مي دهنــد و برخي از حرف هاي 
تكراري و غیرســازنده اي كه همواره مي زدند را تكرار 
مي كنند؛ ازجمله اینكه مثال پیشــنهادهاي ما براي 

همیشه روي میز نیست.«
 به گزارش ایسنا، او با اشاره به دیدار چندي پیش خود 
با نماینده اتحادیه اروپا در مذاكــرات برجام كه براي 
شركت در مراسم تحلیف رئیس جمهور به تهران سفر 
كرده بود، ادامه داد: »من در دیدار با نماینده اتحادیه 
اروپا گفتم كه آمریكایي ها از ادبیات تهدید علیه ایران 
نتیجه اي نمي گیرند و تا زماني كه مودبانه با مردم ایران 
صحبت نكنند به نتیجه اي نخواهند رسید و آنها باید از 
این ادبیات دست بردارند؛ چراكه این گونه ادبیات پیام 
سازنده اي را به دولت جدید ایران منتقل نمي كند. آنها 
باید مرور كنند كه آیا تاكنون از این ادبیات دستاوردي 

داشته اند یا نه؟«
 امیرعبداللهیــان افزود: »ما به صورت شــفاف اعالم 

كرده ایم از مذاكره اي كه در آن منافع ملت ایران محقق 
شود، اســتقبال مي كنیم. به دنبال فرار از میز مذاكره 
نیستیم و دولت سیزدهم مذاكره اي را پیگیري مي كند 
كه در آن به دستاوردهاي ملموسي در راستاي تامین 
منافع و حقوق مردم ایران برسد و منافع ایران و مردم 

ایران تامین شود.« 

دعوت مكرون از وزير خارجه ايران براي ســفر به 
پاريس

در ادامه این گفت وگوي تلویزیوني وزیر خارجه درباره 
دیدارهاي خود در حاشیه نشست بغداد با نمایندگان 

دیگر كشورها نیز توضیحاتي داد.
 امیرعبداللهیان گفت: »گفت وگوهاي خوبي با محمد 
بن راشــد، نایب رئیس امارات و حاكــم دوبي انجام 
شــد.«  وزیر خارجه ادامه داد: »بــه گرمي از موضوع 
توسعه همكاري ها بین ۲كشور در حوزه هاي مختلف 
ازجمله تجاري و بازرگاني استقبال شد و ایشان بعد از 
این مالقات نیز توییت مثبتي را در این زمینه منتشر 
كردند.«  او همچنین با اشــاره به دیدارش با تعدادي 
از مقامــات شــركت كننده در این اجــالس ازجمله 
مقامات قطر خاطرنشان كرد: »فرانسوي ها نیز خیلي 
عالقه مند بودند كه با استفاده از این فرصت بتوانند به 
ایران نزدیك شوند. آقاي مكرون در كمتر از ۲ساعت و 
نیمي كه در اجالس حضور داشتیم، ۲بار به سمت من 
آمد و تأكید كرد كه ما خیلي عالقه مند هستیم كه شما 
سفري به پاریس داشته باشید و وزیر امور خارجه شان را 
صدا كرد و گفت كه من از ایشان دعوت كردم به پاریس 
بیایند و یك بار بنشینیم و مسائل را با هم مرور كنیم. 
جمهوري اسالمي ایران كشور مهمي در منطقه است و 

ما باید مسائل دوجانبه مان را با هم مرور كنیم.« 

 پيگيري قرارداد 25ســاله با چيــن و توجه به 
ديپلماسي اقتصادي

وزیر خارجه همچنین در مورد اینكه آیا وزارت خارجه 
در زمان او موضوع قرارداد ۲۵ساله همكاري میان ایران و 
چین را پیگیري مي كند یا نه، افزود: »یكي از برنامه هاي 
اصلي ما پیگیري ایــن موافقتنامه جامــع معروف به 
توافقنامه ۲۵ساله بین ایران و چین است. در زماني كه 
آقاي الریجاني در مجلس بــراي پیگیري این موضوع 
ماموریت خاص پیدا كرد، من نیز در مجلس  و در جریان 
جزئیات كار بودم و در پكن نیز شاهد اتفاقاتي بودم كه 
رخ مي داد كه در نهایــت منجر به امضاي این توافقنامه 
مهم شد.« او تأكید كرد: »ما نه تنها اجراي این قرارداد را 
به صورت جدي پیگیري مي كنیم، بلكه تالش داریم این 
الگو را به كشورهاي دیگري كه ظرفیت هاي اینچنیني 
دارند، تعمیم بدهیم و با كشورهایي مثل روسیه و هند 
نیز چنین قراردادهایي را منعقــد كنیم.« وزیر خارجه 
همچنین خبر داد كــه رئیس جمهوري در نشســت 
شانگهاي شركت خواهد كرد. امیرعبداللهیان تأكید كرد 
كه دیپلماسي اقتصادي در وزارت خارجه از این پس مورد 
توجه زیادي قرار مي گیرد و ادامه داد: »در این چند روز از 
همكارانم خواسته ام در همه قاره ها و حوزه ها چند كشور 
را به عنوان اولویت مشخص كنند و با دیگر كشورها ارتباط 
متناسب و تعامل با وزن و جایگاه آن كشور ادامه خواهد 
داشت. در این زمینه از نظر ما اروپا فقط تروئیكاي اروپایي 
یعني آلمان، فرانسه و انگلیس نیست. اروپا از نظر ما فقط 
این 3كشور نیست. كشورهاي مختلفي در اروپا هستند 
كه از ظرفیت هاي فراوان برخوردارند. اروپا یك اروپاي 
یكدست نیست و تمام اروپا نیز تروئیكاي اروپا نیست.« او 
تأكید كرد كه سیاست خارجي دولت سیزدهم »متوازن، 

پویا و هوشمندانه« است.

مذاکره مشروط
  امیرعبداللهیان راهبرد وزارت خارجه درباره مذاكرات احیاي برجام، قرارداد ۲۵ساله با چین، روابط منطقه اي و تعامل با غرب را تشریح كرد
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دیروز در جلســه پارلمان شــهري، 
آمارهاي ترسناكي از 2 بحران بيماري شورا

كرونا و احتمال وقوع  زلزله در تهران 
ارائه شد. مدیرعامل ســازمان بهشت زهرا)س( در 
جریان ارائه گــزارش از عملكــرد و تالش 19 ماه 
بحراني ناشي از اپيدمي كرونا، گفت كه در این مدت 
حــدود 41هــزار و 591متوفي كرونایــي در این 

سازمان پذیرش شده اند. 
رئيس سازمان مدیریت پيشگيري و مدیریت بحران 
شهر تهران هم گفت كه در زمان وقوع زلزله حدود 
60درصد تمام سازه هاي شهر آسيب مي بينند و در 
پایان هم از خرید تجهيزات جدیــد براي مقابله با 

بحران و كاهش خسارت ها خبر داد.
به گزارش همشهري، هشتمين جلسه شوراي شهر 
تهران، مصادف بود با ســالروز بانكداري بدون ربا. 
از این رو نایب  رئيس شوراي شــهر تهران در نطق 
پيش از دستور جلســه به این موضوع اشاره كرد و 
گفت:»آنچه از بانكداري اسالمي مشاهده مي شود، 
ظاهري زیباست اما باطني كه با این ظاهر همراهي 
كند، دیده نمي شــود و اميدواریم دولت مردمي و 
وزیر جوان انقالبي اقتصاد، محور اصلي را بر اصالح 
رویه بانك ها قــرار دهند.« پرویز ســروري با بيان 
اینكه انتظار می رود بانك ها حامي توليد و اقتصاد 
ملي باشند، عنوان كرد: »بانك ها باید از حالت بنگاه 
اقتصادي و رقيب بودن براي سرمایه گذاران، فاصله 
بگيرند و حامي توليد ظرفيت هاي دقيق ســتادي 
باشند. اگر امروز اقتصاد ما درون زا و برون ریز است، 
بانك ها در آن نقش اصلي دارند و اميدواریم در این 
دوره شــاهد برون رفت بانك ها از حالت بنگاه هاي 
اقتصادي باشــيم و آنها بــه ظرفيت هاي حمایتگر 
تبدیل شوند.« او در ادامه به سالروز شهادت رئيس 
علي دلواري هم اشاره كرد و گفت: »او با دست خالي 
بدون هيچ ســرمایه حمایتي در مقابل امپراتوري 
بزرگ انگليس ایستاد و آن را به استيصال كشاند و 
در مقابل فردي مانند رضاخان با ارتش مجهز شده 
غرب مانند افغانســتان با نخستين تحرك دشمن، 
فرار كرد و ملــت را بي دفاع و بي حامــي در مقابل 
اشــغالگران قرار داد. در واقع اینها درس هاي تاریخ 
هســتند كه باید عبرت بگيریم تــا عبرت دیگران 
نشویم و اميدواریم این استقالل سياسي با استقالل 

اقتصادي در دولت مردمي همراه شود.«

فوتي هاي شهر تهران به عدد 400رسيد
پس از نطــق نایب رئيس شــوراي شــهر تهران، 
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( كه براي ارائه 
گزارش از اقدامات انجام شــده به صحن پارلمان 
شهري آمده بود، پشــت تریبون رفت. سعيد خال 
در ابتــداي صحبت هایش به بحران كرونا اشــاره 
كرد و گفت: »از ابتداي اســفند سال 98 سازمان 
بهشت زهرا)س( درگير بحراني بي سابقه و غيرقابل 
تصوري شــد كه در طول 50سال گذشته بي نظير 

بود.«
 او با بيان اینكه در پيك پنجم كرونا، برخي روزها 
تعداد فوتي هاي شــهر تهران به عدد 400 رسيده، 
عنوان كرد: »در 19 ماه گذشــته حدود 41هزار و 
591فوتي كرونایي در بهشــت زهرا پذیرش شده 
است كه از این تعداد 24هزار و 838متوفي مرد و 
16هزار و 753متوفي هم زن بوده اند كه همگي با 
آب، تطهير و تغسيل شدند و در هر قطعه و مكاني 
كه مورد درخواست خانواده ها بوده تدفين شده اند.« 
نصب سيستم هاي كلرزني و پایش آب، اختصاص 
چندین دستگاه سردخانه كانتينري، تهيه تجهيزات 
براي ضدعفوني كردن بخش هاي مختلف سازمان، 
غربالگري مستمر پرســنل، انجام واكسيناسيون 
600نيروي خط مقدم ســازمان، شــروع عمليات 
احداث یك مركز ایزوله، تالش شبانه روزي پرسنل 
و نيروهاي جهــادي، تدفين متوفيــان كرونایي 
در قطعات مــورد تقاضاي خانواده هــا و.. اقدامات 
دیگري بودند كه خال توضيحاتي ارائه داد و تأكيد 
كرد: »در 19 ماه گذشته سازمان بهشت زهرا)س( 
شرایط سختي را تجربه كرد و اگر استخوان بندي 
و زیرســاخت خوبي نداشــت، نمي توانست از این 
بحران عبور كند و پرسنل ســازمان همواره سعي 
كرده اند تا با مهرباني، صبر و تالش بيشتر در كنار 
شــهروندان بمانند و در غم آنها شــریك باشند.« 
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا به نصب نخستين 
»وان هوشمند« در ســالن تطهير بانوان هم اشاره 
كــرد و گفت: »در ســالن تطهير بانوان دســتگاه 

جدیدي به نام وان هوشــمند متوفــي، طراحي و 
یك دستگاه هم نصب شده كه كامال سيستماتيك 
است و پس از رفع نواقص دستگاه، با استفاده از آن 
مشكالت جسمي پرسنل بانوان بهشت زهرا)س( 

حل مي شود.«

خريد تجهيزات جديد براي مقابله با بحران
دیروز رئيس سازمان پيشگيري و مدیریت بحران 
شــهر تهران هم به شــورا آمده بود تا گزارشی از 

عملكرد این سازمان ارائه دهد. 
رضا كرمي محمدي در ابتــداي صحبت هایش به 

خرید تجهيزات جدید و كم  ارزش شــدن بودجه 
سازمان اشاره كرد و گفت: »مخاطرات طبيعي مانند 
زلزله، فرو نشست، سيل و... تهران را تهدید مي كند 
و از این رو تالش كردیم تا با تهيه تجهيزاتي چون 
باران سنج، سد سنج، نصب دكل هاي ایستا، نصب 
تابلوهاي هشدار هواشناسي و... ميزان مخاطرات و 

خسارت ها را به حداقل برسانيم.«
 او در ادامه عنوان كرد كه ارزش بودجه ســازمان 
مدیریت بحران از سال 88تا 93مناسب بود اما در 
شرایط كنوني ارزش بودجه سازمان به یك پنجم 
رسيده است. به گفته كرمي، در تهران 103پایگاه 
بحران وجــود دارد و 8پایــگاه دیگر هــم آماده 
بهره برداري هســتند. این مقام مسئول ادامه داد: 
»تهران داراي 3 هزار و 268 هكتار بافت فرســوده 
است و با توجه به اینكه در زمان وقوع زلزله، حدود 
60درصد ســازه ها در همه مناطق، آسيب جدي 
مي بينند. بنابراین ضروري اســت این بافت ها در 
اسرع وقت نوسازي شوند؛ چرا كه با این كار ميزان 
آسيب ها به 20درصد مي رسد. همچنين 20 درصد 

ساختمان ها با زلزله 6.5 ریشتري فرو مي ریزند.«
 به گفته او، ضدعفوني شــهر، ذخيره ســازي  اقالم 
عمومــي و مدیریتي، پســماند و مدیریت تدفين 
متوفيان با رعایت پروتكل هاي بهداشتي، تعطيلي 
مراكز تجمعي پرخطر مطابق با دستور هاي ابالغي، 
مشاركت فعال در طرح شهيد سليماني و... از دیگر 
اقدامات عملياتي سازمان مدیریت بحران در شرایط 

كرونا بوده اند.

رصد شهر و شهرداري تهران
رئيس كميسيون شهرسازي و معماري در جلسه 
دیروز با ابــراز رضایت از گزارش هاي ارائه شــده 
در صحن شــورا توسط ســازمان ها و معاونت هاي 
شــهرداري تهران گفت: »رصد عملكرد شهرداري 
تهران قبل از مراسم تحليف آغاز شده بود و اكنون 
مراحل پایاني خود را مي گذراند.« مهدي عباسي 
تأكيد كرد: »افراد آگاه از برنامه و تدوین برنامه بدون 
نگاه به گذشته نمي توانند براي آینده برنامه ریزي 
موفقي داشته باشــند. به عنوان نمونه در جلسات 
گذشــته تذكراتي در حوزه نگهداشــت شهر داده 
شد و اكنون شاهد هستيم برخي از مناطق مشغول 
جبران خألهاي موجود هســتند و اميدواریم آن 
مناطقي كه هنوز كار را با جدیــت آغاز نكرده اند، 

اقدامات اصالحي را شروع كنند.«

تذكرات هشتمين جلسه شوراي شهر تهران
جلسه روز گذشته تذكراتي هم داشــت، در ابتدا 
سخنگوي شوراي شــهر تهران ضمن درخواست 
براي برگزاري جلســه فوق العاده گفت كه در این 
جلسه مي توان خروجي كميسيون ها را بررسي كرد. 
عليرضا نادعلي شهرســتانكي به ارائه گزارش هاي 
متعدد در شــورا هم انتقاد و عنوان كرد كه زمان 
زیادي از شورا به گزارش ها اختصاص داده مي شود. 
مهــدي پيرهادي، رئيس كميســيون ســالمت، 
محيط زیست و خدمات شهري هم در تذكر خود به 
فرانشيز درماني و دارویي كاركنان شهرداري تهران 
اشاره كرد و گفت: »اكثر نيروهاي شهرداري تهران 
دغدغه سالمت دارند و طرحي در شوراي پيشين 
اجرایي شد كه كمي با عجله بود و نياز به بازنگري 
و اصالح دارد.« مهدي اقراریان، رئيس كميسيون 
نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران هم به موضوع 
مقابله با فساد اشاره و عنوان كرد: »شهردار منتخب 
تهران به عنوان چهره ضد فساد كه هيچ خط قرمزي 
در مبارزه با فساد و تبعيض ویژه خواري ندارد باید 
به تخلفات 4ســال گذشــته بپردازد.« سيدجعفر 
تشكري هاشــمي هم در تذكر خود بــا بيان اینكه 
برخي فعاليت ها از سوي بعضي مسئوالن شهرداري 
تهران كه احســاس مي كننــد در مدیریت جدید 
شهري نقشــي نخواهند داشــت، تقریبا رها شده 
است، گفت: »از سرپرست شهرداري تهران تقاضا 
مي شود به فوریت، سرپرســتي از همكاران همان 
واحد منصوب كند تا امور شــهر و ارائه خدمات به 
شــهروندان با جدیت ادامه یابد و شاهد نارضایتي 
شهروندان نباشــيم.« تذكر ناصر اماني هم مربوط 
به ساخت وسازهاي غيرمجاز رخ داده در دوران گذر 
مدیریت بود. او گفت: »مدیران شهرداري و مناطق 
مستنداتي مبني بر ساخت وساز در خيابان سيمون 
بوليوار منطقه5 ارائه داده اند و از این رو درخواست 
دارم سرپرســت شــهرداري تهران به این موضوع 

رسيدگي كند.«

 مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( از پذیرش 41 هزار جان باخته كرونا خبرداد و رئيس سازمان پيشگيري و مدیریت بحران شهرداري تهران در صحن شورا گفت: 
اگر در تهران زلزله بياید 60 درصد سازه هاي شهري آسيب مي بيند

آمارهاي ترسناك از كرونا و زلزله احتمالي

یادداشت

خبر

 انتخاب شيوه زندگي در شهر 
توسط برنامه ريزان يا شهروندان؟ 

   سعيد خال: تاكنون بيش از 40هزار 
متوفي كرونایي در آرامستان پایتخت 

پذیرش شده اند 

   رضا كرمي محمــدي: 60درصد 
سازه هاي شهر در برابر زلزله به شدت 
آســيب پذیر هســتند و 20درصد 
ساختمان با زمين لرزه 6.5ریشتري 

كامال فرو مي ریزند

برنامه ریزي شهري به عنوان یك تخصص از 
اوایل قرن بيستم ظهور كرد. به اعتقاد چارلز 
سيگل، استاد دانشگاه پنسيلوانياي آمریكا 
و نویسنده كتاب »نابرنامه ریزي: شهرهاي قابل زندگي و انتخاب هاي 
سياسي«، این رشته زمينه تفكيك زمين و طراحي خيابان و آزادراه ها 
را فراهم آورد. این اقدامات وضع بسياري از شهرها در آمریكا را نه تنها 
بهبود نداد، بلكه بدتر نيز كرد. به اعتقاد او، ضوابط منطقه بندي و تفكيك 
زمين منجر به آنچنان ترافيكي شــد كه حتي مهندسان حمل ونقل 
نيز از حل آن عاجــز و ناتوان بودند. در واقــع برنامه ریزان حمل ونقل 
خودرومحور با اقداماتشــان محله هاي قدیمــي را كمتر قابل زندگي 
ساختند و محله هاي ساخته شده جدید نيز پياده مدار نبودند. اما جنبش 
ضد آزادراه و پراكنده رویي در دهه هاي1960و1970 منجر به توقف 
طرح هاي بي شماري شــد، چرا كه این نوع برنامه ریزي موجب تخليه 

مراكز شهري و حاشيه نشيني بسيار شد.
امروزه بسياري از دوستداران محيط زیست معتقدند، مشكالت عظيم 
شهرهاي امروزي ناشي از عدم برنامه ریزي درست است. برعكس این 
امر هم صادق اســت چرا كه فراواني مشكالت در شهرها ازجمله رشد 
پراكنده رویي و گستردگي بيش از حد آنها، ازدحام ترافيك، آلودگي 
هوا، شكاف اجتماعي، ناامني و مراكز خرید بزرگ در دل شهرها، نتيجه 
برنامه ریزي اغراق آميز از باال به پایين است. برخي دیگر بر این باورند كه 
شهرها براي مصرف گرایي بيشتر طراحي شده اند و بدین ترتيب، شيوه 
زندگي تحميلي امروز در اكثر شهرهاي بزرگ، هزینه هاي عظيم زندگي 
مصرفي در شهرها را به شهروندان خود تحميل كرده است و آنها را از 
حق انتخاب محل سكونت، محل اشتغال و مدت زمان كار نيز محروم 
كرده است. در این راستا اكثر وقت مردم در كار و آمد و شد بي پایان و 

استرس شهرنشيني مي گذرد.
برنامه ریزان به طور سنتي عادت كرده اند تا مشكالت موجود در شهرها را 
ناشي از عدم برنامه ریزي یا برنامه ریزي نامناسب در شهر بدانند و تالش 
مي شود تا مشكالت موجود شهرها را صرفا از طریق برنامه ریزي حل و 
فصل كنند، اما چارلز سيگل مي گوید: »مردم باید به شهرها به عنوان 
مجموعه اي از مشكالت فني فكر نكنند كه تنها برنامه ریزان باید براي 
آنها راه حل ارائه دهند، بلكه به شــيوه هاي مختلف زندگي در شهرها 
بيشــتر فكر كنند.« تصميم درباره اینكه یك شهر چگونه باید توسعه 
یابد در واقعيت تصميم درباره انتخاب شــيوه زندگي اســت كه باید 
توسط مردم اعالم شود، نه یك مهندس یا برنامه ریز شهري. درحالي كه 
تقاضاهاي مردم امروزه براســاس معيارهاي برنامه ریزان تكنوكرات 
تعبير و ترسيم مي شود و مردم نقش فعالي در برنامه ریزي و شكل شهر 
و توسعه آنها ندارند. چارلز سيگل این مشكل را به نوعي حاصل نظام 
برنامه ریزي مدرن مي داند و براي حل این مشكالت معتقد است كه ما 
باید برنامه ریزي را با مشاركت شــهروندان عادي جایگزین كنيم تا از 
برنامه ریزي »متخصصان تكنوكرات« از باال به پایين دور شویم. آنچه 
ما نياز داریم، شهرهایي است كه با مشــاركت مردم توليد شده اند، نه 
ساختگي! واقعيت این است كه برنامه ریزي بيشتر ممكن است به رشد 
ناپایدار، گسترش حومه شهر و به افزایش وابستگي به خودرو منجر شود. 
او استدالل مي كند كه بعيد است اصالحات برنامه ریزي تكنوكراتيك، 

شهرها و حومه را به شكل قابل توجهي تغيير دهد.
به اعتقاد سيگل، اعمال مستقيم محدودیت هاي سياسي به عنوان یك 
عامل كليدي در ساخت شهرهاي قابل زندگي و روي رشد شهري اثر 
دارد. او معتقد است اعمال محدودیت هاي سياسي نياز به برنامه ریزي را 
تا حدودي كاهش مي دهد و امكان آزادي بيشتر را براي تصميم سازي 
در سطح محلي تقویت و فراهم مي كند. به گفته او اعمال محدودیت هاي 
سياسي روي رشد شــهرها به ایجاد شهرهایي با شيوه هاي متفاوت از 
زندگي منجر مي شود. هرچند مردم به موضوعات فني و بسيار پيچيده 
شهر كم و بيش واقف هستند و باید آن  را به برنامه ریزان واگذارند، اما 
با وجود این، مردم دیگر به دنبال آن نيســتند تا رشد و توسعه شهر به 
كلي تابع انتخاب سياسي باشد. انتخاب رویكرد و سياست ها به مسائل 
شهري از جانب برنامه ریزي و مدیران شهري بسيار اهميت دارد و آنها 
باید به دقت مشخص كنند به دنبال چه نوع شهري هستند و مي خواهند 
چگونه شهري را براي ساكنان خود تدارك ببينند؟ پس مسئله كميابي 
مي تواند نسبت به مسائل نوظهور فراواني كه در شهرها ازجمله شلوغي 
و ترافيك،  آلودگي هوا، امنيت، ایمني، سالمتي... در شهرها پدیدار شده 
از اهميت كمتري برخوردار شود تا مسائل جدید دغدغه هاي مدیران 
و برنامه ریزان شهري شده و در نهایت آنها بتوانند زندگي ساده تر و كم 
استرس تري را براي شهروندان تدارك ببينند. اینگونه شهروندان به 
جاي مصرف بيشتر، زمان بيشتري را همراه با آسایش خاطر در اختيار 

خواهند داشت.

   پرويز سروري: در شرايط كرونايي هستيم و اكنون بيشتر شهروندان براي دفن 
اموات مراجعه مي كنند، اما در ايام پســاكرونا دوباره با مشكل ترافيك روزهاي 
پنجشنبه و جمعه مواجه مي شــويم. قرار بود اقداماتي در غرب، شرق و شمال 

تهران صورت گيرد تا تمركز روي بهشت زهرا شكسته شود.
   سوده نجفي: در بازديدي كه از ســالن تطهير داشتم، متوجه شدم بسياري 
از بانوان زير 30سال كه در سالن تطهير مشغول خدمت رساني هستند به دليل 
جابه جايي اجساد روي سكوي شست وشو دچار مشكالت جسمي شده و جراحي 
ديسك كمر انجام داده اند. باتوجه به پيشرفت هاي علمي بايد بتوانيم اين مشكل 

را حل كنيم.
   حبيب كاشاني: در فاز دوم توسعه بهشــت زهرا حدود 110هكتار افزوده شد 
كه در مدت 10سال ظرفيت آن كامل شد. 160هكتار ديگر هم در فاز بعدي اضافه 
 شد كه با گذشت 12سال در حال تكميل شدن اســت. چه تدابيري انديشيده
 شده براي اينكه بهشت زهرا در فازهاي بعد توســعه پيدا كند و اين نگراني از 

بين برود.
   عليرضا نادعلي: نكته اي كه در اين گزارش بايد مورد توجه قرار گيرد، اينكه 
ارجاع دادن به مرجع و ماخذي فاسق مانند بي بي سي كار اشتباهي است. در يك 
نهاد رسمي جمهوري اسالمي، رسانه اي كه ما آن را فاسق مي دانيم و بسياري از 
حقايق و غيرحقايق را با هم مخلوط مي كند و ارگان رسمي خبري روباه پير است، 

نبايد مرجع معرفي شود.
   جعفر بندي شربياني: درخصوص گســترش فازهاي بعدي بهشت زهرا نبايد 
به فكر افزايش مساحت اين آرامستان باشيم و بايد ظرفيت هاي ديگر تهران را 
بررسي كنيم و ببينيم كه آيا واقعا امكان دارد در چند منطقه شهر تهران يا مناطق 

ديگري جز بهشت زهرا، آرامستان هاي ديگري ايجاد كرد.

   مهدي اقراريان: با توجه به زلزله خيز بودن تهران و بالياي طبيعي كه پايتخت 
را تهديد مي كند، اگر در وضعيت بحران قــرار بگيريم، قطعا فرصت كافي براي 
اينكه اموات را با شرايط مناســبي تدفين كنيم، نخواهيم داشت و نياز به ايجاد 

سردخانه هايي به صورت سيار و همينطور سردخانه هاي دائمي است.
   ميثم مظفر: ايده تحولي اين اســت كه ما بتوانيم در اماكن متبركه محلي و 
ظرفيت هاي سازمان اوقاف در شهر يا از طريق امالك و زمين هاي شهرداري با 
رعايت نكات و استانداردهاي زيست شــهري، توسعه و احداث آرامستان هاي 
محلي را در دستور كار قرار دهيم تا عالوه بر جنبه هاي فرهنگي و معنوي موضوع، 
دسترسي سريع براي زيارت اهل قبور توسط بازماندگان متوفيان در طول هفته 

با سهولت فراهم شود.
   حجت االسالم محمد آقاميري: در خيابان هاي انقالب و شريعتي ساختمان هاي 
بلندمرتبه با عمر باالي 40سال وجود دارد و هيچ گاه سازمان مديريت بحران تاريخ 

انقضاي اين ساختمان ها را اعالم نكرده و درخواست تخريب نداده است.
   ناصر اماني: 2حادثه در تهران در 2دوره مديريت شهري اتفاق افتاد كه اعالم 
كردند بحران نبوده و حادثه بوده اســت؛ يكي حادثه پالسكو و ديگري حادثه 
كلينيك سينا. هر دو يك حادثه معمولي بود، اما براي ما بحران شد؛ چون آمادگي 
نداشتيم. هم اكنون فرونشست زمين در تهران براي مردم يك ناامني رواني شده 
است و از اين رو تقاضا دارم عنوان شود در چارچوب برنامه پنج ساله سوم توسعه 

چه كارهايي انجام و چه برنامه اي براي 2سال آينده پيش بيني شده است.
   سيدجعفر تشكري هاشمي: در زمان وقوع حادثه، راه هاي اضطراري مورد نياز 
است كه پل ها و برج هاي متعددي در مسير راه هاي اضطراري قرار دارند. در شرايط 
بحران، چه تداركاتي براي بازگشايي راه هاي اضطراري درنظر گرفته شده است و 
استان هاي معين تعيين شده براي تهران، از چه امكانات و تجهيزاتي برخوردارند؟

   واكنش اعضاي شوراي شهر تهران به گزارش هاي2سازمان بهشت زهرا و مديريت بحران

ديروز اعضاي هيأت رئيســه كميسيون هاي 
تخصصي شش گانه شوراي ششم شهر تهران 
مشخص و معرفي شــدند. تركيب هر يك از 

كميسيون ها به اين شرح  است:

 تعيين اعضاي 
 هيأت رئيسه 

كميسيون هاي 
شوراي شهر تهران

 كميسيون 
فرهنگي اجتماعي

   اعضــاي كميســيون: 
زهرا شمس احسان، نرگس 
معدني پور، سيداحمد علوي 

و عليرضا نادعلي
   رئيــس كميســيون: 

نرگس معدني پور
   نايب رئيس كميســيون: 
عليرضا نادعلي شهرستانكي

   مخبــر كميســيون: 
زهرا شمس احسان

 كميسيون 
نظارت و حقوقي

   اعضــاي كميســيون: 
پرويــز ســروري، مهدي 

اقراريان و نرجس سليماني
     رئيــس كميســيون: 

مهدي اقراريان
نــايـب رئيــــــس   
كميســيون:  مـــخبر   و 

نرجس سليماني

 كميسيون
 سالمت، 

 محيط زيست 
و خدمات شهري 

   اعضــاي كميســيون: 
مهدي پيرهــادي، مهدي 

بابايي و سوده نجفي
   رئيــس كميســيون: 

مهدي پيرهادي
   نايب رئيس كميســيون:

 مهدي بابايي
   مخبــر كميســيون: 

سوده نجفي

 كميسيون 
شهرسازي و معماري 

   اعضــاي كميســيون: 
مهدي چمران، مهدي عباسي 

و جعفر بندي شربياني
   رئيــس كميســيون: 

مهدي عباسي
نــايـب رئيــــــس   
كميســيون:  مخبــر   و 

جعفر بندي شربياني

 كميسيون 
برنامه و بودجه 

   اعضــاي كميســيون: 
حبيب كاشاني، ناصر اماني، 
احمد صادقي، محمد آخوندي 

و ميثم مظفر
   رئيــس كميســيون: 

محمد آخوندي
   نايب رئيس كميســيون: 

ناصر اماني
   مخبــر كميســيون: 

ميثم مظفر

 كميسيون 
عمران و حمل ونقل

   اعضــاي كميســيون: 
سيدجعفر تشكري هاشمي، 
علي اصغر قائمي و سيدمحمد 

آقاميري
   رئيــس كميســيون: 

سيدجعفر تشكري هاشمي
   نايب رئيس كميســيون: 
حجت االســالم سيدمحمد 

آقاميري
   مخبــر كميســيون: 

علي اصغر قائمي

جي
 گن

يد
سع

ا:  
س ه

عك

سيدمهدي معيني
پژوهشگر مسائل شهري

واكسيناسيون خانواده كاركنان شهرداري تهران از ابتداي هفته آینده 
آغاز مي شود. مدیرعامل شركت شهر ســالم با اعالم این خبر، گفت: 
 »به منظور پيشــگيري و قطع زنجيره ویروس كرونا، واكسيناسيون 
همكاران ما در شــهرداري تهــران، مناطق 22 گانه، ســازمان ها و 
شركت هاي تابعه مدتي است كه آغاز شده و تعداد زیادي از كاركنان 
موفق به دریافت واكسن كرونا شــده اند. طي دو هفته اخير 23هزار 
نفر در شهرداري تهران واكسينه شده اند كه البته ناگفته نماند طي 
ماه هاي اخير كاركنان بهشــت زهرا)س( و پاكبان ها واكســن كرونا 
دریافت كرده بودند واكسيناسيون طبق جدول زمان بندي در حال 

انجام است.« 
حميد چوبينه ادامه داد: »در روزهاي آینده به دستور عليرضا جاوید، 
سرپرســت شــهرداري تهران و صحبت هاي مهدي چمران، رئيس 
شوراي شهر، خانواده كاركنان شهرداري بر اساس نوبت تحت پوشش 
دریافت واكســن قرار مي گيرند و از اول هفته آینده سهميه بندي، 
اولویت بندي و نام نویســي خانواده براساس دســتورالعمل ها انجام 
مي گيرد. همچنين یك ســوم از ظرفيت موضوع واكسيناسيون طي 
تعامل با وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي براي شهروندان، 
یك بخش براي پرسنلي كه تاكنون واكسن دریافت نكرده اند و بخش 
دیگر براي خانواده هاي آنها اختصاص یافته است كه اميدواریم هرچه 

سریع تر واكسيناسيون عمومي انجام گيرد.« 

 آغاز واكسيناسيون 
خانواده كاركنان شهرداري؛ از هفته آينده
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خطوط قرمز پولي
غالمرضا مصباحي مقدم، عضو شوراي فقهي بانك مركزي روز گذشته در همايش يادشده گفت: بانك مركزي مي تواند 
اوراق وديعه منتشر كند و نقدينگي مازاد بانك ها را براي مدتي نزد خود نگه دارد و سپس مراحل الزم را طي كند كه اين 
امر با هدف كنترل تورم و نقدينگي انجام مي گيرد چراكه به گفته او تورم در كشور نگران كننده است و دولت و بانك ها 

بايد استقراض از بانك مركزي و بانك ها را متوقف كنند.
تيرماه سال گذشــته بود كه پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي خبر داد: اين بانك در جهت مديريت رشد 
نقدينگي وكنترل تورم درنظر دارد اوراق وديعه با سررسيد ۲ساله را منتشر كند و پيشنهاد طرح شده در شوراي پول 
و اعتبار براي بررسي و اخذ مصوبه الزم طرح خواهد شد. وي گفته است: هر ۱۰۰هزار ميليارد ريال انتشار اوراق وديعه، 
رشد پايه پولي و نقدينگي را به ميزان ۲.8واحد درصد كاهش خواهد داد. ۲۱مرداد سال گذشته هم شوراي پول و اعتبار 
با انتشار اوراق وديعه توسط بانك مركزي موافقت و اعالم كرد: اين اوراق با سررسيد حداكثر ۲ساله بوده و نرخ آن به 
پيشنهاد بانك مركزي و تأييد شوراي پول و اعتبار و حداكثر معادل نرخ تورم ساالنه تعيين خواهد شد و پرداخت سود 
اين اوراق به صورت 3 ماهه و زمان انتشار آن به تشخيص هيأت عامل بانك مركزي خواهد بود. به گفته مجيد رضايي، عضو 
شوراي فقهي بانك مركزي، هدف از انتشار اوراق وديعه جمع كردن و فريز پول هاي مردم است و با اين اقدام به نوعي بانك 
مركزي اجازه جريان و حركت به اين پول را نداده، زيرا وديعه است نه قرض و هيچ استفاده اي هم از آن نمي شود. وي تأكيد 
مي كند: اين بانك قصد دارد تا جريان نقدينگي مردم را به عنوان امانت نگهداري كند و از جريان نقدينگي خارج شود. اما 

هنگامي كه زمان بازگشت فرا مي رسد به ميزان تورم به آن افزوده مي شود تا ارزش آن حفظ شود.

ث
مك

بازار

سياستگذار پولي از یك عمليات تهاجمي براي  تورم
كنترل رشد پایه پولي خبر داده و ابراز اميدواري 
كرده كه اوراق ودیعه با نرخي حداكثر معادل 
نرخ تورم ساالنه جایگزین اوراق مشاركت شود. به گفته اكبر 
كميجاني، رئيس كل بانك مركزي این سياست كه مقدمات 
آن در دست تهيه است، با هدف مهار پایه پولي و نرخ تورم اجرا 
خواهد شد و جایگزین اوراق مشاركت بانك مركزي مي شود 
كه از سال1379 به عنوان یك ابزار پولي مورد استفاده قرار 
گرفته است. این تنها یكي از 2تصميم مهم بانك مركزي است 
و تصميم مهم تر و فوري تر هفته آینده در نشستي با حضور 
اكبر كميجانــي، رئيــس كل بانك مركزي، سيداحســان 
خاندوزي، وزیر اقتصاد و مسعود ميركاظمي، رئيس سازمان 
برنامه و بودجه گرفته خواهد شــد كه براساس آن پيشنهاد 
بانك مركزي درباره افزایش سقف نرخ سود اوراق بدهي دولت 
و ســقف داالن نرخ ســود در بازار بين بانكي و كاهش زمان 
سررسيد اوراق بدهي دولت به كمتر از یك سال روي ميز قرار 

مي گيرد.
به گزارش همشــهري، هنوز جزئياتي از زمان و ميزان اوراق 
ودیعه كه بانك مركزي قرار اســت منتشر كند، اعالم نشده 
اما چالش اصلي و ابهام درباره نرخ ســود این اوراق از لحظه 
اعالم این خبر زیاد شده، به گونه اي كه برخي بر این باورند كه 
به احتمال زیاد این اوراق با نرخ سود 29درصد منتشر خواهد 
شد. نرخ برآورد شده، تنها نرخ پيش بيني از سوي مركز آمار و 
اطالعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است و 
مشخص است كه سياستگذار پولي هرگز به این نرخ اعتماد 

ندارد و آن را مالك تصميم سازي خود قرار نمي دهد.
گزینه بعدي برآورد نرخ تورم مركز آمار اســت كه هر ماهه 
منتشر مي شــود اما این نرخ پایين تر از نرخي است كه بانك 
مركزي برآورد مي كند اما اجازه انتشــار آن را ندارد. به این 
ترتيب احتمال دارد مالك تصميم  بــراي تعيين نرخ اوراق 
ودیعه محاسبات تورمي بانك مركزي درباره آینده باشد و نه 
گذشته. ابهام اصلي اینجاست كه بانك مركزي پس از اینكه 
نرخ تورم هدف گذاري شده 22درصدي سال گذشته محقق 
نشد، از ابتداي امســال نرخي را به عنوان نرخ هدف گذاري 
شده تورم در سال1400 با وجود گذشت بيش از 5 ماه از سال 
منتشر نكرده وليكن انتظار مي رود كه نرخ اوراق ودیعه مورد 

نظر اكبر كميجاني، نرخ تورم هدف گذاري شده بانك مركزي 
براي ســال آینده خواهد بود كه به این ترتيب احتمال دارد 
اوراق ودیعه با نرخ حداقل 25 و حداكثر 27درصدي منتشر 
شــود. به گفته رئيس كل بانك مركزي، انتشار اوراق ودیعه 
توســط بانك مركزي مصوب شــوراي فقهي بانك مركزي 
اســت كه هدف آن جذب وجوه از عموم مردم با هدف حفظ 
قدرت خرید آنهاست. نكته مهمي كه كميجاني از آن تحت 
عنوان رویكرد جدید در سياستگذاري پولي یاد مي كند، نوعي 
مانع گذاري براي جلوگيري از تامين كســري بودجه دولت 
با استقراض از بانك مركزي اســت كه استارت آن از اواسط 
سال1397 زده شــده و هدف از آن تامين كسري بودجه با 

فروش اوراق مالي اسالمي است.
به گزارش همشــهري، تأخير دولت گذشــته در اســتفاده 
حداكثري از ابزار جدید تامين كســري بودجــه دولت در 
نهایت باعث شد تا نقدینگي روندي صعودي پيدا كند و بانك 
مركزي از خرداد سال گذشته با هدف كنترل رشد نقدینگي 
سياست عمليات بازار باز و تنظيم نرخ سود در بازار بين بانكي، 
تالش براي بهبود ترازنامه بانك ها را كليد زد. رئيس كل بانك 

مركزي دیروز در همایش بانكداري اسالمي در حضور وزیر 
جدید اقتصاد گفت كه با توجه به روند تحوالت بودجه دولت، 
سرعت دادن به فروش اوراق بدهي دولت و ميزان آن بسيار 

ضروري است.
 سال گذشته بالغ بر 126هزار ميليارد تومان از كسري بودجه 
دولت با فروش اوراق بدهي تامين شد اما به گفته كميجاني، 
در سال1400 تاكنون با توجه به محدود شدن فروش اوراق 
مالي اسالمي، تنها 16.5هزار ميليارد تومان از 25هزار ميليارد 
تومان عرضه شده تا دوم شهریورماه به فروش رفته و دولت 
براي تامين كسري بودجه از منابع پرقدرت بانك مركزي در 
قالب تنخواه گردان خزانه استفاده كرده كه نتيجه آن افزایش 
تورم در سال1400 خواهد بود. پيشنهاد مشخص كميجاني 
به دولت این است كه جذابيت و سررسيد اوراق بدهي دولت با 
هدف تحریك تقاضا براي خرید آنها افزایش یابد. او خطاب به 
وزیر اقتصاد گفت كه تداوم فروش اوراق مالي دولت در شرایط 
فعلي در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهي اوراق و افزایش عرضه 
اوراق با تنوع بخشــي به انواع سررســيدها به ویژه سررسيد 
كوتاه مدت )یكساله( و حضور بازارگردان به منظور تضمين 

نقدشوندگي است.

نرخ سود باال مي رود؟
در تازه ترین عمليات اجرایي سياست پولي، بانك مركزي با 
پيش بيني مازاد نقدینگي در بازار بين بانكي عمليات بازار باز را 
در قالب توافق بازخرید معكوس به مبلغ 4هزار ميليارد تومان 
با نرخ سقف داران نرخ ســود به ميزان 22درصد آغاز كرده و 
به نظر مي رسد كه بانك مركزي تصميم دارد سقف نرخ سود 
را باالتر ببرد تا بتواند جلوي تبدیل پایه پولي به نقدینگي را 
بگيرد. به گفته رئيس كل بانك مركزي، رشد نقدینگي و پایه 
پولي در 12 ماهه منتهي به پایان تيرماه1400 به ترتيب به 
39.4درصد و 42.6درصد رســيد. او مي گوید: بر سر تامين 
كسري بودجه دولت با فروش اوراق بدهي 2مانع اصلي وجود 
دارد كه یكي پایين بودن نرخ بازده و دیگري سررسيد طوالني 
این اوراق است كه باعث شده استقبال خوبي از آنها صورت 
نگيرد. او اعالم كرد كه هفته آینده در كميته ویژه اي با حضور 
وزیر اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره رفع موانع 
فروش هرچه بيشتر اوراق بدهي دولت تصميم گيري خواهد 
شد. به نظر مي رسد كه سقف نرخ اوراق به 24درصد و مدت 

سررسيد آن حتي به 6 ماه محدود شود.

آغاز عمليات تهاجمي عليه تورم
رئيس كل بانك مركزي: اوراق ودیعه با نرخ حداكثر معادل تورم ساالنه جایگزین اوراق مشاركت مي شود

همشهري از 2تصميم مهم پولي گزارش مي دهد

افزایش كشتار دام سبك و سنگين  گزارش
همچنــان ادامــه دارد؛ آخریــن 
اطالعات مركز آمار ایران، از افزایش 
49درصدي عرضه گوشت قرمز در كشتارگاه هاي 
رسمي كشور در تير امسال نسبت به تير سال قبل 

حكایت دارد.
به گزارش همشهري، در شــرایطي كه به واسطه 
شيوع كرونا و اعمال محدودیت هاي شدید براي 
رســتوران ها، تاالرها و برگزاري مراسم شادي و 
سوگواري، ميزان مصرف مواد غذایي به ویژه گوشت 
قرمز به ميزان محسوسي كاهش پيدا كرده است و 
همزمان به دليل سقوط قدرت خرید جامعه، سهم 
گوشت قرمز در سبد مصرفي خانوار نيز كمتر شده، 
درحالی كه عرضه گوشت قرمز روند افزایشي دارد.

سياهه كشتار دام
اطالعات منتشــر شده از ســوي مركز آمار ایران 
حاكي از این است كه در تير امسال، وزن گوشت 
قرمز انواع دام هاي ذبح شــده در كشــتارگاه هاي 
رســمي كشــور به 53هزارو883تن رسيده كه 
نسبت به خرداد امســال 5درصد و نسبت به تير 
سال قبل 49درصد افزایش نشان مي دهد. براساس 
این آمارها، طبق روال معمول، ســهم گوشــت 
گاو و گوساله از كشــتارهاي تيرماه بيش از سایر 
انواع دام بوده و در مجمــوع 52.7درصد، معادل 
28هزار و393تن از كل گوشــت عرضه شده در 
این  ماه به كشــتار گاو و گوساله اختصاص داشته 
است. پس از آن گوشت گوسفند و بره با  21هزار 
و196تن معادل 39.3 درصد از كل گوشت عرضه 
شــده در رتبه دوم قرار دارد. گوشــت بز و بزغاله 
با وزن 3هــزار و308تن و ســهم 6.1درصدي و 
گوشت قرمز سایر انواع دام با وزن 986تن با سهم 

1.9درصدی در رتبه هاي سوم و چهارم فهرست 
عرضه گوشت قرمز قرار گرفته اند. مقایسه عملكرد 
كشتارگاه هاي رســمي كشــور در تير1400 با  
ماه مشابه ســال قبل نشــان دهنده این است كه 
مقدار عرضه گوشت گاو و گوســاله در این دوره 
زماني 39درصد، گوشت گوسفند و بره 72درصد، 
گوشــت بز و بزغاله 21درصد، گوشت گاوميش و 
بچه گاوميش 45درصد و گوشت شتر و بچه شتر 

33درصد افزایش پيدا كرده است.

كمبود علوفه و افزايش عرضه گوشت
خشكسالي، گراني و كمبود نهاده هاي دامي كه به 
باال رفتن هزینه تمام شده توليد در بخش دامپروري 
و گاوداري منجر شــده، از قوي ترین عوامل مؤثر 
بر كشــتار روزافزون دام بوده و در این ميان پاي 
دام مولد را نيز به مســلخ باز كرده اســت. ميزان 
بارندگي های كشــور از اول پایيز گذشته تاكنون 
نسبت به دوره مشابه قبلي )پایيز98 تا مرداد99( 
به كمتر از نصف رسيده است. در این وضعيت عالوه 
بر فشار كم  بارشي و خشكسالي به حوزه كشاورزي، 
مدیریت رهاسازي آب از سدها نيز سختگيرانه تر 
شــده و بخش قابل توجهي از حقابه كشاورزان در 
اختيار آنها قرار نگرفته است. نتيجه این دو اتفاق، 
كاهش شدید مرتع و علوفه دیم و آبي و در نتيجه 
افت محســوس خوراك داخلي بــراي دامداران 
بوده، آن هم در شــرایطي كه به دليل مشــكالت 
ارز، تحریم و نظام توزیع، دسترســي دامداران به 
خوراك دام و نهاده هاي دامي وارداتي نيز كاهش 
پيدا كرده و به دليل افزایش شدید قيمت، از تهيه 
آن ناتوان شده اند. در این وضعيت هزینه تمام شده 
توليد دامداري ها به خصوص در حوزه ســنتي و 
نيمه  صنعتي به شــدت دگرگون شده و حتي این 

فعاليت ها را با حاشــيه ســود منفي روبه رو كرده  
اســت؛ به گونه اي كه عمال تداوم فعاليت به كاري 
غيرمعقول بدل شده  است. نتيجه این اتفاق، تمایل 
اجباري دامداران به كشتار دام های مولد سبك و 
سنگين بوده  اســت كه بي توجهي به آن مي تواند 
تبعات ســنگيني براي بازار و حتي امنيت غذایي 
كشور داشته باشد. پيش از این، غالمعلي فارغي، 
عضو كميسيون كشــاورزي اتاق ایران با اشاره به 
وابستگي بيش از 60درصدي صنعت دام كشور به 
علوفه داخلي، نسبت به ناچاري بسياري از دامداران 
براي كشتار دام هاي مولد خود به دليل كمبود علوفه 
هشدار داده بود. به گفته فارغي، گرچه این موضوع 
فعال آثار كاهنده روي قيمت گوشت قرمز دارد، اما 
اثر اصلي خشكســالي بر توليدات دامي از پایيز به 
بعد خود را نشان خواهد داد. او هشدار داده بود كه 
از آبان امسال به بعد بازار گوشت از وضعيت فعلي 
حوزه دام متأثر مي شود و در آن دوره یا باید واردات 
گوشــت قرمز افزایش پيدا كند یا افزایش قيمت 
گوشت قرمز به عنوان یك امر ناگزیر پذیرفته شود.

ارسال گوشت مازاد به سردخانه
عرضه گوشت قرمز در كشتارگاه هاي رسمي كشور 
در حالي با رشد 5درصدي در تير امسال نسبت به 
 ماه قبل حكایت دارد كه در خردادماه نيز آمارهاي 
رسمي از افزایش 69درصدي عرضه گوشت قرمز 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حكایت دارد. این 
روند افزایشي عرضه گوشت قرمز آن  هم در شرایط 
كاهش تقاضاي بازار به واسطه حضور مجموعه هاي 
فعال در حوزه سردخانه و فرآورده هاي گوشتي از به 

هم خوردن مناسبات بازار جلوگيري كرده است. 
رئيــس هيــأت مدیــره انجمــن واردكنندگان 
فرآورده هــاي خــام دامــي مي گویــد: به خاطر 

خشكسالي، روند كشــتار دام هاي سبك سریع تر 
شــده چرا كه با توجه به كمبود علوفه و باال رفتن 
هزینه نگهداري دام، كشــتار ناگزیر اســت؛ اما 
این كشــتار مازاد نياز بازار بوده و توســط برخي 
از مجموعه ها كه ظرفيت خوبي بــراي انجماد و 
نگهداري گوشت یا توليد فرآورده گوشتي دارند، 
براي زماني كه بازار كشش داشته باشد خریداري 
و نگهداري مي شود. فرهاد آگاهي، در گفت وگو با 
همشهري در مورد وضعيت كشتار دام مي افزاید: 
داده هاي مركز آمار ایران در این مورد به واقعيت 
نزدیك اســت و هميشه در شــرایط خشكسالي 
و پایين آمــدن بــازده دامــداري و پرواربندي، 
چنين اتفاقي قابل بروز است. او اظهار مي كند: با 
قيمت هاي اخير گوشــت و هزینه هاي خوراك و 
نگهداري دام، دامداري هاي سنتي و نيمه سنتي 
در كشــور عایدي مناسبي نداشــته اند؛ هرچند 
دامداري هاي صنعتي به دليل دسترسي به منابع 
مالي بيشتر و نظام تأمين خوراك و نهاده از شرایط 
بهتري برخــوردار بوده اند. به گفتــه او، عالوه بر 
خشكسالي و تبعات آن براي خوراك و علوفه دام، 

افزایش قيمت واكســن نيز كه تا چند سال پيش 
با هزینه دولت تأمين مي شــد و حاال باید توسط 
دامدار تأمين شود به بدتر شدن شرایط دامداران 

منجر شده است. 
رئيــس هيــأت مدیــره انجمــن واردكنندگان 
فرآورده هاي خام دامي با اشــاره به كاهش شدید 
قدرت خرید جامعه نيز مي گوید: كاهش ســرانه 
مصرف گوشــت در ایران واقعيت غيرقابل انكاري 
است كه بخشي ناشــي از كرونا و بخشي ناشي از 
گراني گوشــت در برابر قدرت خرید مردم است و 
باید تمهيداتي اندیشيده شــود كه مردم با حفظ 
حاشيه سود معقول توليدكننده و نظام توزیع، قادر 
به خرید گوشت باشند. آگاهي معتقد است: در دوره 
كرونا حداقل 30 تا 40درصد مصرف گوشت قرمز 
در ایران به دليل محدودیت  در فعاليت رستوران ها، 
تاالر ها، كترینگ و همچنين مراســم شــادي و 
سوگواري كاهش پيدا كرده و اگر این كاهش رخ 
نمي داد قيمت فروش گوشت قرمز باوجود افزایش 
فعلي عرضه و كشتار دام، مي توانست تا 50درصد 

باالتر از رقم هاي كنوني باشد.

وزیر اقتصاد در همایش بانكداري اسالمي:

 ناظر و سياستگذار پولي 
از هم جدا شود

وزیر اقتصاد و دارایي مي گوید: مقام ناظر و سياستگذار نباید واحد باشد  كالن
وگرنه امكان نظارت مؤثر فراهم نمی شود. در این شرایط باید به این سمت 
پيش برویم كه سياستگذار براي تعقيب اهداف خود سياست هایي را اتخاذ 
و مقام ناظر، از اجراي درست آنها حصول اطمينان كند؛ این موضوع را باید در قالب الیحه 

قانون بانك مركزي تعقيب كنيم.
به گزارش همشهري، این گفته سيداحسان خاندوزي به معناي آن است كه وزیر جدید 
اقتصاد با نمایندگان مدافع تغيير الگوي سياســتگذاري و نظارت بر بازار پول هماهنگ 
اســت كه در این صورت انتظار مي رود نظارت بر بانك ها و مؤسســات اعتباري از بانك 
مركزي گرفته شود و این نهاد تنها متولي سياســتگذاري پولي در كشور باشد. چنين 
اقدامي به معناي تغيير بنيادین در قانون پولــي و بانكي ایران مصوب1351 خواهد بود 
و بدنه كارشناسي بانك مركزي به شــدت با این تصميم مخالف است و اكبر كميجاني، 
رئيس بانك مركزي هم دیروز از دولت خواســت تا فرصت كافي به این نهاد براي اعالم 

نظر داده شود.
وزیر جدید اقتصاد در نخســتين اظهارنظر خود در یك همایش بانكي به نام بانكداري 
اسالمي، موضع گيري و مطالبات خود را از نظام پولي در 5 محور اعالم و ابراز اميدواري 
كرد كه بتواند با دریافت بازخورد صاحب نظران، برنامه تحول در نظام بانكي را نهایي و 
به اجرا گذارد. محور نخست مورد نظر خاندوزي بانك ها، خلق پول و پشتيباني از توليد 
بود. او گفت: اگر بانك را صرفاً واسطه وجوه تلقي كنيم، قاعدتاً بانك نقش بسيار محدود 
و منفعلي در پشتيباني از توليد پيدا مي كند، ولي اگر بانك را نهادي بدانيم كه 97درصد 
پول و نقدینگي كشور را منتشــر مي كند و به موارد مصرف آن تخصيص مي دهد، آنگاه 
تصویر تغيير مي كند و مي توانيم بپرسيم بانكي كه با بدهكار كردن خود، پول خلق كرده 
است مابه ازاي آن كدام دارایي ها را اكتساب كرده و تركيب ترازنامه اش را چگونه تغيير 

داده است.
او با طرح دوگانه ساختن یا تخریب ناشي از قدرت خلق پول توسط بانك ها گفت: فقط 
كميت پول و نقدینگي نيست و كيفيت خلق پول هم مهم است و بانك ها باید به نحوي 
هدایت و اداره شوند كه نقش ســازنده پول را در كانون توجه قرار دهند. وزیر اقتصاد با 
طرح مسئله حكمراني شركتي در بانك ها و نظارت بر آنها افزود: قاعده گذاري و اجراي 
قواعد حكمراني شركتي از برنامه هاي محوري ما در وزارت امور اقتصادي و دارایي است و 
خوشبختانه هم اكنون الیحه اي براي این منظور در وزارتخانه تهيه شده است كه با قوت 

بيشتری پيگيري خواهد شد.
وزیر اقتصاد و دارایی با به چالش كشيدن سازوكار نظارت بر بانك ها گفت كه باید به این 
سمت پيش برویم كه سياستگذار براي تعقيب اهداف خود سياست هایي را اتخاذ و مقام 
ناظر، از اجراي درست آنها حصول اطمينان كند. این موضوع را باید در قالب الیحه قانون 

بانك مركزي تعقيب كنيم.
مدل كســب وكار بانك ها هم محور بعدي صحبت هاي وزیر اقتصاد بود كه براساس آن 
خاندوزي نسبت به سبك وثيقه گيري بانك ها براي دادن تسهيالت انتقاد كرد و گفت: 
باید اعطاي اعتبار و تسهيالت بر مبناي شایستگي اعتباري پرداخت شود. او ادامه داد: 
گاهي مقررات ما بانك ها را مي ترساند كه به این سمت بيایند؛ براي آنها راحت تر است كه 
همچنان تسهيالت بدهند و وثيقه بگيرند؛ درحالي كه براي تأمين مالي زنجيره ارزش ما به 
خط اعتباري نياز داریم نه به تسهيالت. هزینه خط اعتباري بسيار كمتر از تسهيالت است 
و پرداخت هزینه زماني فعال مي شود كه منابع بانكي استفاده مي شود. تفكيك نهادي و 
كاركردي در بانكداري ازجمله مطالبات دیگر وزیر اقتصاد بود و به گفته او، دليلي ندارد 
نرخ سياستي بانك مركزي براي بانك تجاري برابر بانك توسعه اي باشد، بلكه با تنظيم 
و سياستگذاري تفكيكي مي توانيم همزمان كاركردهاي توسعه اي، تجاري و... را به نحو 

موفقيت آميزي ایفا كنيم.

بانك ها عدالت محور مي شوند
وزیر اقتصاد بر ضــرورت فراگيري مالي اشــاره و تأكيد كرد: نظــام بانكي وثيقه محور 
ثروتمندان را به فقرا ترجيح مي دهد و منابع مالي را از كساني سلب مي كند كه بيشترین 
نياز را به آن دارند. وي خاطرنشان كرد: درواقع، شكل كنوني كسب وكار بانكي، نسبت 
به نابرابري و فقير و غني نه تنها بي تفاوت نيست، بلكه اغنيا را به فقرا ترجيح مي دهد و 

نابرابري را تعميق مي كند.
او گفت كه براي تغيير این وضعيت در وزارت اقتصاد مقدمات تدوین سند ملي فراگيري 
مالي آماده شده و براي ایجاد اجماع ملي در این خصوص، پيشنهادي براي هيأت وزیران 

ارسال شده است.

درخواست بانك مركزي از دولت و مجلس
اكبر كميجاني، رئيس كل بانك مركزي در واكنش به تصميم مجلس و دولت براي اصالح 
قوانين بانكي گفت: اصالح قوانين مي تواند بستر مناسبي را براي ارتقاي استقالل بانك 
مركزي، تقویت نظارت بانك مركزي بر بانك ها و بهبــود حكمراني بانكي فراهم كند؛ 
از این رو بازنگري در قوانين بانكي به ویژه قانون پولي و بانكي كشور )مصوب تيرماه1351( 
و قانون عمليات بانكي بدون ربا )بهره( مصوب شهریورماه1362 همواره از دغدغه هاي 
اصلي نهادهاي تصميم ساز اقتصادي كشور بوده اســت. وي افزود: بانك مركزي تهيه 
و تدوین متن الیحه اي را بــا بهره گيري از همه تجارب موجــود )از جمله پيش نویس 
لوایح و طرح هاي موجود(، تعامل مؤثر با مجلس و استفاده مفيد از نظرات نمایندگان و 
كارشناسان بانكي و سایر صاحب نظران در دســتور كار قرار داده است. رئيس كل بانك 
مركزي از نمایندگان مجلس درخواست كرد تا فرصت الزم را براي تدوین و ارائه الیحه 
مناسب از سمت بانك مركزي و دولت )با همكاري مؤثر نمایندگان مجلس(، با توجه به 

تأكيدات مقام معظم رهبري فراهم كنند.

 درپي منتفي شدن افزایش قيمت تایر
سازمان حمایت اعالم كرد: 

با گرانفروشي الستيك 
برخورد مي شود 

واكنش هــاي منفي به اعــالم خبر افزایــش 15درصدي قيمت 
الستيك باعث شد این درخواست توليدكنندگان از سوي سازمان 

حمایت مورد موافقت قرار نگيرد. 
به گزارش همشهري، پس از اعالم خبر اعمال افزایش 15درصدي 
روي قيمت تایرهاي توليد داخلي كشور، فروشندگان به سرعت 
نسبت به این خبر واكنش نشان دادند و اعالم كردند كه بازار این 
كاال به هيچ عنــوان براي قيمت هاي باالتر كشــش ندارد. رئيس 
اتحادیه فروشندگان الستيك و روغن، آن زمان در واكنش به این 
خبر اعالم كرد كه بازار تایر در كماست و درحالي كه عرضه بسيار 
شرایط مساعدي دارد و بعضا تایر زیر قيمت مصوب عرضه مي شود، 

تقاضا بسيار كم است. 
داوود سعادتي نژاد، ظرفيت تمامي انبارهاي تایر را تكميل عنوان 
كرد و گفت كه انتشــار اخبار افزایش قيمت، همين تعداد اندك 
مشــتري را نيز از بازار دور مي كند و اثر منفــي روي بازار خواهد 
گذاشت، چرا كه فروشگاه هاي تایر براي تسویه با توليدكنندگان، 
باید خریدهاي قبلي خود را به فروش برسانند. واكنش هاي بازار 
به خبر گران شدن الستيك، سازمان حمایت را بر آن داشت تا با 
وجود ارسال مستندات توليدكنندگان مبني بر رشد هزینه توليد 
و ضرورت افزایش قيمت براي حفظ توان توليد، با این درخواست 
مخالفت كند. این سازمان در نامه اي به شركت هاي توليدكننده 
تایر، بر ضرورت رعایت »وجاهت قانونــي جهت هرگونه افزایش 
قيمت وفق ضوابط عمومــي قيمت گذاري مصوب هيأت تعيين و 
تثبيت قيمت ها« تأكيد و اعالم كرده كه افزایش 15درصدي قيمت 

الستيك خودرو منتفي شده است. 
در نامه سازمان حمایت تأكيد شده كه با گرانفروشان قطعا برخورد 
خواهد شد. در این نامه درباره تصميات توليدكنندگان نيز آمده 
است: این سازمان در راســتاي اجراي وظایف ذاتي و نيز به جهت 
نظارت بر رعایت مفاد تصميمات اتخاذ شــده مرتبط از ســوي 
كارگروه تنظيم بازار، نســبت به پيگيري موضوع از طریق انجام 
مكاتبه با كليه شــركت هاي توليدكننده تایر اقدام كرد و ضمن 
درخواســت توضيح از صحت و كيفيت انجام این موضوع و لزوم 
ارسال اســناد و مدارك مرتبط از سوي شركت هاي توليدي تایر، 
هرگونه افزایــش قيمت برخالف ضوابــط عمومي قيمت گذاري 
مصوب هيأت تعييــن و تثبيت قيمت ها را فاقــد وجاهت قانوني 
دانســت كه درصورت احراز انجام آن با شركت هاي متخلف برابر 

مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.

شتاب عرضه گوشت در بازار كم تقاضا
آمارها از تداوم روند صعودي كشتار دام حكایت دارد؛ آن هم در شرایطی كه به خاطر كرونا و كاهش قدرت 

خرید جامعه، عمال مصرف گوشت در جامعه كمتر شده است

گفت وگوی اكبر كميجانی، رئيس كل بانك مركزی با احسان خاندوزی، وزير اقتصاد در حاشيه همايش بانکداری اسالمی
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روز گذشــته وزارت صنعــت بــا صدور  بورسكاال
ابالغيه اي هرگونه خریدوفروش سيمان 
خارج از بورس كاال را ممنوع و اعالم كرد: 
تمامي واحدهاي توليدكننده ســيمان كــه تاكنون در 
بورس كاال پذیرش نشده اند باید ظرف 2هفته در بورس 
پذیرش و اقدام به عرضــه محصول كنند. این ابالغيه در 
شرایطي صادر شد كه از 2هفته پيش تالش دالالن براي 

خروج سيمان از بورس كاال افزایش یافته بود.
به گزارش همشــهري، قطع رانت، دالالن ســيمان را 
عصباني كرده و آنها را بر آن داشته است كه از طریق فشار 
به دولت زمينه خروج سيمان از بورس كاال را فراهم كند. 
برخي خبرها نشان مي دهد كه ظرف مدت كوتاهي كه 
دولت فعاليتش را آغاز كرده است البي هاي گسترده اي 
از سوي دالالن براي خروج سيمان از بورس كاال آغاز شده 
اســت و همه اینها به این دليل است كه با عرضه سيمان 
در بورس كاال از خرداد ماه امسال تاكنون یك رانت بزرگ 

كه در اختيار واسطه هاي سيمان بود، حذف شده است. 
در طول چند سال گذشــته به دليل مشكالتي كه براي 
صنعت سيمان به وجود آمده بود یك شبكه گسترده از 
واسطه ها شــكل گرفته بود كه كنترل بازار سيمان را در 
اختيار داشت. این گروه حتي از طریق سيستم حمل و نقل 
نبض توليد و فروش برخي از كارخانه هاي سيمان را در 
اختيار گرفته بود و با خرید مدت دار سيمان از كارخانه ها 
با قيمت هایي كه خود تعييــن مي كردند، بخش عمده 
درآمد را نصيب خــود كرده بود و قيمت هــاي بازار نيز 
عمدتا تحت نفوذ این واســطه ها بود، اما از زمان عرضه 
سيمان در بورس كاال بساط دالالن برچيده شد و به این 
موضوع منجر شــد كه نفع اصلي، نصيب توليد كننده ها 
و مصرف كننده ها شــود. به همين دليل اغلب مدیران 
كارخانه هاي توليد كننده سيمان در گفت وگو با رسانه ها 
به صورت مستقيم و غيرمستقيم رضایت خود را از عرضه 

سيمان در بورس كاال اعالم كرده بودند. 
با وجود این از 2هفته پيش و همزمان با آغاز به كار دولت 
جدید تالش هاي تازه اي از سوي شــبكه واسطه ها آغاز 
شده بود تا بار دیگر سيســتم توزیع و عرضه سيمان را 
به روش قبل بازگردانند. این موضوع صبح روز گذشــته 
واكنش رئيس كميسيون اقتصادي مجلس را برانگيخت 
و او از دولت خواســت در برابر فشــار ها ایستادگي و مر 
قانون را اجرا كند. محمدرضا پورابراهيمي با بيان اینكه 
مخالفت برخي افراد با حذف داللي و واسطه گري و عرضه 
محصوالت در بــورس كاال به دليل رانتي اســت كه طي 
سال هاي گذشته به دليل نبود شفافيت به دست آورده اند، 
گفت: در مدت كوتاهي كه سيمان در بورس كاال عرضه 

شده است، شــاهد صدور چندین هزار كد خریدار براي 
سيمان هستيم تا از این پس مصرف كنندگان در سراسر 
كشور به جاي مراجعه به افرادي خاص، خودشان به طور 
مستقيم از توليدكننده، سيمان بخرند. او از دولت خواست 
ُمر قانون را اجرا كند و تأكيد كرد: فعاالن بازار ســرمایه 
هيچ چيزي غير از اجراي مر قانون نمي خواهند؛ مر قانون 
نيز مشــخص بوده و آن، خارج شــدن كاالها از شمول 

قيمت گذاري دولتي پس از ورود به بازار سرمایه است.

ممنوعيت مبادالت غيربورسي
همزمان با افزایش فشارها به دولت براي خروج سيمان از 
بورس كاال و درخواست رئيس كميسيون اقتصادي، روز 
گذشــته وزارت صنعت به چالش ها پایان داد و با صدور 
ابالغيه اي هر نوع معامله ســيمان خارج از بورس كاال را 
ممنوع اعالم كرد. اسد اهلل كشــاورز، معاون امور معادن 
و صنایع معدني وزارت صمت در ابالغيه اي به روســاي 
ســازمان صنعت و معدن و تجارت 31استان اعالم كرد: 
هرگونه خرید و عرضه سيمان خارج از بورس كاال ممنوع 
بوده و كليه واحدهاي توليدكننده ســيماني كه تاكنون 
در بورس پذیرش نشــده اند باید ظرف 2هفته در بورس 
پذیرش و اقدام به عرضه محصول كنند. براســاس این 
ابالغيه تمامي مصرف كنندگان ســيمان سراسر كشور 

نيز باید ظرف 2هفته اقدام به دریافت كد بورسي كنند.

مخالفان از نبود شفافيت سود می برند
پيش از این محســن عليــزاده، عضو ناظــر مجلس در 
شــوراي عالي بورس هم درباره دیــدگاه مجلس براي 
عرضه ســيمان در بورس كاال گفته بود: مجلس موافق 
100درصدي عرضه ســيمان در بورس كاالست؛ چراكه 
عرضه كاالها در بورس كاال یكــي از مهم ترین اقداماتي 
اســت كه مي توان آن را براي جلوگيري از ایجاد رانت، 
مبارزه با فساد و توزیع عادالنه كاالها در كشور در دستور 
كار قرار داد و به مرحله اجرا رساند. او درباره مقاومت هایي 
كه براي عرضه ســيمان در بورس كاال انجام مي شــود، 
گفته بود: هميشه وقتي قرار است محصول جدیدي در 
بورس كاال عرضه شود، شاهد مقاومت افرادي هستيم كه 
سال ها از شفاف نبودن مبادالت سنتي سود برده اند و این 
افراد امروز نيز در مقابل شفافيت اقتصادي از مسير بازار 
سرمایه ایســتاده اند. به گفته او، اكنون برخي واحدهاي 
توليدي مجبور به خرید سيمان با قيمتي بسيار باال از بازار 
هستند كه باید شرایطي فراهم شــود تا این واحدها نيز 
هرچه سریع تر براي خرید سيمان از بورس كاال اقدام كنند 

تا بازار به تعادل كامل برسد.

رونــد نزولي بازار ســهام در  سهام
مبادالت روز گذشته هم ادامه 
یافت و شــاخص كل بورس 
تهران براي سومين روز متوالي با یك نزول 
سنگين مواجه شد. این در حالي است كه به 
غير از افت قيمت دالر، شــایعه افزایش نرخ 
بهــره اوراق بدهــي نيــز منجر بــه ترس 
ســهامداران و خروج 3500ميليارد تومان 

نقدینگي از بازار سهام شده است.
به گزارش همشهري، روند نزولي شاخص كل 
بورس تهران كه از روز یكشنبه هفته جاري 
آغاز شده دیروز هم ادامه یافت و شاخص كل 
بورس تهران بار دیگر با یك افت ســنگين 
نزدیك به 28هــزار واحد كاهش یافت. این 
نزول به دنبال آن اتفــاق افتاد كه قيمت هر 
دالر آمریكا از روز یكشنبه شروع به نزول كرد 
و از محدوده 28هزار و     300 تا به 27هزار 
و 300تومان در مبادالت دیروز رسيد؛ با این 
حال به نظر مي رســد نزول قيمت دالر تنها 
علت افت شاخص هاي بورس نبوده است و 
بروز شــایعاتي در بازار در مورد افزایش نرخ 
بهره نيز به روند نزولي بازار سهام دامن زده 
اســت؛ به طوري كه با افزایش این شایعات 
ميزان خروج نقدینگي از بازار سهام افزایش 
یافت و در مقابل ميزان ورود نقدینگي به بازار 
اوراق با درآمد ثابت با افزایش مواجه شــد. 
این موضوعي بود كه دیروز رئيس كل بانك 
مركزي نيز به صورت تلویحي در سي و یكمين 

همایش بانكداري اسالمي به آن اشاره كرد.

جریان نقدینگی، معکوس شد
آمار ها نشــان مي دهد در 3 روز گذشــته 
سهامداران حقيقي بيش از 3500ميليارد 
تومان نقدینگي از بازار سهام خارج كرده اند 
و بخشــي از این نقدینگي را وارد بازار اوراق 
بدهــي و صندوق هــاي ســرمایه گذاري 
كرده اند. این اطالعات نشــان مي دهد كه 
حجم سرمایه گذاري در بازار اوراق بدهي و 
صندوق هاي سرمایه گذاري در 2 روز گذشته 
بار دیگر یكباره با رشــد چند برابري مواجه 
شده و روزانه به بيش از 210ميليارد تومان 
رسيده است؛ این در حالي است كه از زمان 
صعود شــاخص هاي بــورس در خرداد ماه 
امسال حجم سرمایه گذاري در اوراق بهادار 
با درآمد ثابت با كاهش مواجه شــده بود و 
نقدینگــي از اوراق بدهــي و صندوق هاي 
ســرمایه گذاري با درآمد ثابت در حال ورود 
به بــورس بود. این معكوس شــدن جریان 
نقدینگي ظرف چند روز گذشــته به معناي 
آن است كه ســرمایه گذاران دوباره ترجيح 
داده اند بخشــي از نقدینگي خود را صرف 
خرید اوراق بهادار با درآمــد ثابت كنند. به 
لحاظ ادبيات مالي زماني كه شــاخص هاي 
بورس نزول مي كنند بخشــي از نقدینگي 
صرف خرید اوراق كم ریســك تر مي شود 
و اصطالحــا وارد پاركينگ پول مي شــود؛ 
این اتفاق در شــرایطي افتاد كه ظرف 3 ماه 
گذشته یكي از دالیل رشد بازار سهام ورود 
نقدینگــي از اوراق با درآمد ثابــت به بازار 

ســهام بود، اما حاال به نظر مي رسد جریان 
نقدینگي دوباره به سمت بازار اوراق بدهي 
معكوس شده است و نقدینگي بار دیگر در 
حال انتقال به پاركينگ پول اســت. اما چرا 
حجم سرمایه گذاري در بازار اوراق بدهي و 
صندوق هاي ســرمایه گذاري با درآمد ثابت 

ظرف چند روز گذشته افزایش یافته است؟

افزایش نرخ بهره 
روند خروج نقدینگي از بازار ســهام ظرف 
3 روز گذشته در شرایطي بيشتر شده است 
كه به موازات افت قيمت دالر، شایعاتي نيز 
در مورد افزایش نرخ بهره اوراق بدهي در بازار 
سهام شدت گرفته است؛ گویا سهامداران به 
این نتيجه رســيده اند كه به زودي نرخ بهره 

اوراق بدهي افزایــش مي یابد و این موضوع 
منجر به افت شــاخص هاي بورس خواهد 
شــد؛ به همين دليل بار دیگر ســهامداران 
درحال مهاجرت به پاركينگ پول هستند. 
برخي خبر ها حاكي از آن اســت كه دولت 
جدید خيلي سریع دست به  كار شده است 
تا نرخ بهره اوراق بدهي را در بازار تا ســطح 
29درصد یعني به ميــزان تورم پيش بيني 
شده ســاالنه، افزایش دهد. این به آن دليل 
است كه دولت جدید در تالش است اوال از 
طریق سياســت هاي انقباضي، نرخ تورم را 
كاهش دهد و دوما كسر بودجه شدید دولت 
را تامين كند. مهم ترین ابــزار براي كاهش 
ســریع نرخ تورم، ابزار هاي مالي هستند و 
گویا تيم اقتصادي دولت، عزم خود را جزم 

به دنبال افزایش فشار دالل ها به دولت براي خروج سيمان از بورس كاال، وزارت صنعت با 
شاخص كل بورس تهران دیروز براي سومين روز متوالی با افت سنگين به كار خود پایان دادصدور ابالغيه اي هرگونه خریدوفروش سيمان خارج از بورس كاال را ممنوع كرد

كرده است كه براي كنترل تورم، اوراق بدهي افزایش نرخ بهره، ترس جدید بازار سهامخرید و فروش سيمان خارج از بورس كاال ممنوع شد
جدید با نرخ بهره 29درصد بفروشد. این نرخ 
مطابق با پيش بيني وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي از ميزان تورم ساالنه در اسفند ماه 
سال جاري است و حاال قرار است اوراق جدید 
با این نرخ فروخته شــوند و ظاهرا نرخ بهره 
سایر اوراق نيز در آینده با نرخ تورم تطبيق 

پيدا خواهند كرد.
این موضوعي است كه روز گذشته رئيس  كل 
بانك مركزي هم تلویحا به آن اشاره كرد و به 
نوعي شایعات مطرح شده در مورد افزایش 

نرخ بهره اوراق مالي را تقویت كرد.
اكبر كميجاني، رئيــس  كل بانك مركزي 
دیروز در ســي ویكمين همایش بانكداري 
اسالمي در این  باره گفت: انتشار اوراق ودیعه 
توسط بانك مركزي و بازپرداخت در سررسيد 
با نرخي حداكثر معادل نرخ تورم ســاالنه از 
دیگر اقدامات انجام شــده در بانك مركزي 
است كه در شــوراي پول و اعتبار تصویب 
شده، اما تاكنون به كار گرفته نشده است. او 
در مورد زمان انتشار این اوراق گفت: در حال 
تهيه مقدمات كار هستيم و اميدواریم امسال 
براي مهار پایه پولي و نــرخ تورم از این ابزار 
استفاده كنيم و این جایگزین اوراق مشاركت 
بانك مركزي است كه از سال هاي79 به بعد 
به اجرا گذاشته شده است. این سخنان نشان 
مي دهد یكي از دالیل نزول بورس ظرف چند 
روز گذشته در كنار افت 1000توماني قيمت 
دالر، برنامه هاي بانك مركزي براي افزایش 
نرخ بهره اوراق مالي اســالمي است. از نظر 
اقتصادي افزایش نرخ بهره اوراق بدهي اگرچه 
ابزار مؤثر براي كنترل پایه پولي اســت، اما 
به طور قطع منجر به افت شدید شاخص هاي 
بورس خواهد شد و ریســك جدیدي براي 

بازار سهام تلقي مي شود.

رب گوجه فرنگي مردادماه دومين افزایش  سوپرماركت
قيمت خــود طي نيمــه اول امســال را 
پشت سر گذاشت و قيمت هركيلوگرم آن 
به 31هزار تومان رســيد. به گزارش همشــهري، اوایل 
اردیبهشت امسال همزمان با آزاد شــدن صادرات رب 
گوجه فرنگي قيمت این كاال 10تا 20درصد افزایش یافت 
و بعضي از برندها قيمت هاي محصوالت خود را بين یك تا 
3هزار تومان باال بردند. قيمت قوطي هاي 800گرمي به 
19تا 20هزار تومان رسيد و شيشه هاي 700گرمي بسته 

به برند بيــن 17تا 20هزار تومان قيمــت خوردند كه با 
احتســاب این نرخ ها، قيمت هر كيلوگرم رب تا پيش از 

افزایش دوباره قيمت ها 25هزار تومان بود. 
افزایــش 25درصدي اخيــر اما قيمت هــر كيلو رب را 
به بيش از 30هزار تومان رســانده اســت. قيمت جدید 
قوطي هاي فلزي 800گرمــي هم اكنون 25هزار تومان 
و قيمت شيشــه هاي 600تــا 700گرمي بيــن 24تا 
25هزارو600 تومان تعيين شده است. درصد رشد قيمت 
رب گوجه هرسال براساس هزینه هاي توليد، متغير بوده 

و به طور مثال تابستان 98این كاال افزایش حدود یكصد رب گوجه فرنگي  به كيلویي 31هزار تومان رسيد
درصدي قيمت را تجربه كرد اما در سال 99رب نسبت به 
سایر اقالم كنسروي تغييرات قيمت بسيار كمي داشت. 

دبير سندیكاي صنایع كنسرو اوایل امسال در گفت وگو 
با همشــهري از تغييرات قيمت این كاال بعد از یك دوره 
تثبيت قيمت خبر داده بــود كه این گفته تــا امروز با 
45درصد افزایش قيمت به تحقق پيوســته است. سال 
گذشــته فراواني گوجه بازار را متعادل تر كرد و با وجود 
افزایش قيمت دیگر مولفه هاي توليد ازجمله ورق فوالد، 
دستمزد و هزینه حمل ونقل، درصد كمي از تغيير قيمت 

را براي رب گوجه فرنگي در سال 99شاهد بودیم.

قيمت بعضي انواع رب گوجه فرنگي در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند
1۳.۰۰۰شيشه ۳۴۰ گرميسحر

2۳.9۰۰شيشه ۶۸۰ گرمياصالت
11.7۰۰شيشه ۵۰۰ گرميكامروز
2۴.9۰۰قوطي ۸۰۰ گرميمكنزي
2۵.۰۰۰قوطي ۸۰۰ گرميتبرك

2۰.۶۰۰قوطي ۸۰۰ گرميرازدانه سحرخيز
11.۴۰۰قوطي ۴۰۰ گرميفاميال

1۶.۵۰۰شيشه 7۰۰ گرميگلدن ويو
11.۴۰۰قوطي ۴۰۰ گرمياويال

1۳.۵۰۰قوطي ۴۰۰ گرميروژين
2۴.۵۰۰شيشه ۶9۰ گرميمكنزي
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 نيمه اول تير امسال بود كه با شيوع سویه 
دلتاي ویروس كرونا، موج پنجم این بيماري گزارش

در كشور آغاز شد. افتادن از یك موج بيماري 
به موجي جدیدتر كه ویژگي هاي خطرناك تري هم داشت، 
شرایطي دشوار و البته طوالني را براي بيماران و كادر درمان 
پدید آورد. با همه سختي ها اما این موج هم در حال پایان 
است و حاال 22 استان  روند نزولي كرونا را طي مي كنند؛ 
درحالي كه 4استان چهار محال و بختياري، كهگيلویه و 
بویراحمد، لرستان و قزوین در نقطه ثبات ابتال و بستري 
قــرار دارنــد و در 5اســتان كردســتان، كرمانشــاه، 
آذربایجان شــرقي، آذربایجان غربي و زنجان هنوز ابتال و 
بســتري كرونا همچنان حالت صعودي دارد. پایان پيك 
پنجم درحالي كه سویه جدید الندا پشت دروازه هاي كشور 
است، شاید چندان خوشحال كننده نباشد؛ موضوعي كه 
نشان مي دهد پایان یك پيك پایان بيماري نيست، بلكه 
آغاز ورود سویه اي جدید است و براي مصون ماندن از آن 

باید همچنان بحراني بودن شرایط را باور كرد.

البرز در شيب نزول بيماري
با اینكه البرز یكي از اســتان هایي است كه روند كاهشي 
ابتال به كرونا در آن آغاز شده است، اما در شبانه روز گذشته 
189نفر دیگر در بيمارستان هاي این استان بستري شده  و 
26نفر هم فوت كرده اند. سخنگوي علوم پزشكي البرز درباره 
وضعيت كنوني این استان به همشهري مي گوید: حدود یك 
هفته است كه روند كرونا در استان به تثبيت رسيده و پس 
از آن كاهشي شده است؛ هرچند این سير نزولي درصورت 
رهاشدن پروتكل ها از ســوي مردم و مسئوالن مي تواند 

روند عكس یابد.
مهرداد بابایي با بيان اینكه سویه جدید بيماري مي تواند 
وضعيت آینده بيماري را در اســتان تحت تأثير قرار دهد 
و خطرنــاك كند، مي افزاید: شــيوع ســویه  دلتا تجربه 
قابل توجهي براي سيستم بهداشتي استان بود؛ زیرا تصور 
نمي كردیم این موج تا این اندازه گسترده و ميزان بستري و 
مرگ این قدر زیاد شود. با این حال وضعيت بحراني ویروس 
دلتا تجربيات خوبي براي ما داشت كه مهم ترین آن افزایش 

تجربه كادر درمان و پيداكردن 
استراتژي هایي مانند آموزش 
پزشــكان، درمان ســرپایي 
و ایجاد بخش هاي بســتري 
موقت براي تزریق داروهاي 
بيمارستاني بيماري بود. این 
تجربيات كمــك مي كند در 
موج هاي بعدي بهتر بيماري 
را درمان و با آن مقابله كنيم.  

روند نزولي كرونا در اردبيل
شــمار جان باختگان و افراد 
بستري مبتال به ویروس كرونا 
در اردبيل، یك ماه پس از طي 
روند افزایشي، در روزهاي اخير 
در مســير نزولي قرار گرفته 
است. در ادامه وضعيت قرمز 

كرونا، شمار مبتالیان جدید كرونا در استان با 44نفر كاهش 
نسبت به یك هفته قبل به 145نفر و شمار مجموع افراد 
بستري همزمان نيز با 83 نفر كاهش نسبت به اول این ماه 
به 814 نفر تنزل داشته است. به گفته شهرام حبيب زاده، 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 
استان، با وجود این شمار مبتالیان كرونا در استان نسبت 
به جمعيت استان همچنان باالست و با پرهيز از دورهمي 
و عادي انگاري بيماري كوویدـ 19 و اســتفاده مستمر از 
ماسك توسط شهروندان باید به حفظ وضعيت كاهشي 

بيماري كمك كرد.

كاهش 700نفري بيماران در گلستان 
10روز است از تاخت و تاز كرونا در موج پنجم شيوع این 

بيماري كاسته شــده و ازدحام بيماران در مراكز درماني 
استان نيز كم كم رو به كاهش است. در 10روز اخير حدود 
700نفر از تعداد بيماران بستري در مراكز درماني استان 
كم شده، اما همچنان تعداد بيماراني كه نياز به مراقبت هاي 
ویژه دارند، باالست. تداوم روند كاهشي شيوع كرونا موجب 
كاهش محسوس تعداد بستري شــدگان و مراجعه هاي 
سرپایي شده، ولي آمار فوتي ها كه قبل از شيوع موج پنجم 
به 2تا 3مورد در روز رسيده بود، همچنان 2رقمي است. با 
فروكش كردن تب تند كرونا در گلستان با كاهش 51نفري 
آمار بيماران بستري، تعداد این بيماران به 1328نفر رسيده 
و ميزان ترخيصي از بستري ها پيشي گرفته است. تداوم این 
شرایط مي تواند به بهبود وضعيت بيمارستان ها و بازگشت 
آرامش نســبي به كادر درمان استان كمك كند. موضوع 
نگران كننده اما بي تفاوتي برخي از شهروندان در روزهایي 
است كه هنوز موج پنجم شيوع كرونا ادامه دارد. در گرگان 
هنوز هم تعداد زیادي از شهروندان اعتقادي به استفاده از 

ماسك ندارند.  

بوشهر در آرامش
فراز و فرود ابتالي مردم بوشهر به كرونا در سال 1400چنان 
زیاد بود كه مردم این اســتان كمتر 
تفاوتي بين موج 4و 5بيماري احساس 
كردند. حاال اما با نزولي شــدن شيب 
بيماري وضعيت در این استان كمي 
آرام شده است و كادر درمان و مردم 

مي تواند كمي نفس بكشند.
رئيــس علوم پزشــكي بوشــهر به 
همشــهري مي گوید: ماننــد دیگر 
استان هاي جنوبي كشور موج پنجم 
كرونا در بوشهر هم با فاصله بسيار كمي 
از موج چهارم آغاز شد و شرایط بحراني 
مدت ها ادامه داشــت. اكنــون روند 
كاهشي با یك حالت ثابت مدتي است 
آغاز شده و مبتالیان كروناي استان از 
هزار نفر در روز به 300نفر رسيده است. 
سعيد كشميري با بيان اینكه مهم ترین 
نشانه فروكش كردن موج هم همين 
كاهش تعداد مبتالیان و به تبع آن كاهش تعداد بيماران 
بستري در استان اســت، مي افزاید: اورژانس هاي استان 
شاهد كاهش 50درصدي مراجعه هستند و پيش بيني ما 
این است كه روند كاهشي در استان ادامه داشته باشد. وي 
یكي از دالیل كاهش مراجعه را افزایش واكسيناسيون افراد 
در بوشهر مي داند و مي گوید: هم اكنون 40درصد از جامعه 
هدف در استان یك دوز و 20درصد 2دوز واكسن زده اند 
و افزایش افراد واكسن زده استان مي تواند به بهبود شرایط 
كمك كند. رئيس علوم پزشكي بوشهر با تأكيد بر اینكه 
موج هاي چهارم و پنجم بدون فاصله و فرصت و استراحت 
براي كادر درمان اتفاق افتاده است، مي گوید: پيش بيني 
من این است كه موج ششــم هم اتفاق خواهد افتاد، اما 
دست كم درباره بوشهر به دليل افزایش واكسيناسيون و 

بهبود آب وهوا و امكان تهویه هوا، این موج خسارت كمتري 
به بار خواهد آورد.

  تثبيت روند در 4استان
موج پنجم كرونــا در چهارمحال و بختيــاري، قزوین، 
كهگيلویه وبویراحمد و لرستان به اوج خود رسيده است؛ 
روندي كه نشان مي دهد این استان ها با حفظ همين شرایط 
مي توانند وارد روند نزولي بيمــاري و از موج پنجم خارج 
شوند. به گفته مجيد شيراني، رئيس دانشگاه علوم پزشكي، 
خدمات درماني و بهداشتي چهارمحال و بختياري تعداد 
بيماران سرپایي استان در هفته  گذشته ثابت مانده است و 
به نظر مي رسد ظرف یكي 2هفته آینده نيز تعداد بيماران 

بستري به ثبات برسد و استان از قله موج پنجم عبور كند.

صعود كرونا در 5استان
استان هاي غرب و شمال   غرب كشور دیرتر از دیگر نقاط 
ایران به سویه دلتاي ویروس كرونا آلوده شدند و به همين 
دليل موج پنجم هنوز در آ نها به ثبات نرسيده یا كاهشي 
نشده اســت. بحران در 5استان كردســتان، كرمانشاه، 
آذربایجان هاي شــرقي و غربي و زنجان ادامــه دارد. در 
كرمانشاه افزایش 132درصدي مبتالیان نسبت به پيك 
قبل نگران كننده است. این استان همچنان در حال صعود 
به قله پنجم كروناســت و هر روز ركورد جدیدي از تعداد 
بيماران بستري ثبت مي شود. در آذربایجان شرقي كرونا 
روزانه جان 26نفر را مي گيرد و به گفته سيمين خياط زاده، 
مدیر گروه پيشگيري از بيماري هاي واگير دانشگاه علوم 
پزشــكي تبریز، از 4هزار نمونه، نتایج بيش از 1500نفر 
مثبت شده اســت. در زنجان هم 649 بيمار كرونایي در 
بيمارستان ها بستري هســتند و به گفته پرویز قزلباش، 
رئيس دانشگاه علوم پزشكي زنجان موارد مثبت سرپایي 

استان طي هفته هاي گذشته روند افزایشي یافته است.
وضعيت در كردســتان هم به همين شــكل است و در 
هفته هاي گذشته همچنان با صعود شمار مبتالیان روبه رو 
هســتيم. آذربایجان غربي هم وضعيتي صعودي دارد و 
به گفته رئيس كارگروه اطالع رساني ستاد دانشگاهي مقابله 
با كرونا در آذربایجان غربي، استان هم اكنون در اوج پيك 
قرار دارد. علي احمد آقاپور با بيان اینكه براي بهبود شرایط 
فقط 2راهكار واكسيناسيون و رعایت پروتكل ها را پيش رو 
داریم به همشهري مي گوید: مشكل اصلي توليد بيماري 
است و بدون رعایت پروتكل ها ویروس مدام انتقال مي یابد. 
وي با بيان اینكه تعداد فوتي هاي اســتان در شــبانه روز 
گذشته 30نفر و نسبت به روزهاي قبل با افزایش مواجه بوده 
است، مي گوید: با رعایت بيشتر و افزایش واكسيناسيون 

اميدواریم به زودي از موج پنجم خارج شویم.
  

موج ششــم كرونا اجتناب ناپذیر به نظر مي رسد و آنطور 
كه مسئوالن بهداشتي بر آن تأكيد مي كنند فقط 2عامل 
تسریع واكسيناســيون و رعایت پروتكل هاي بهداشتي 
مي  تواند آن را كنترل كند؛ 2موضوعي كه همكاري و پيوند 

مردم و دولت را طلب مي كند.  

 زندگي در سياه چادرها به 
طبيعت بسته است، به آب و پيگيری

خاك و خورشــيد و باران. 
مصائب ایل در سال هاي خشكي بيشتر 
مي شود. امسال هم كه آســمان با هيچ 
كجاي این سرزمين مهربان نبود، زندگي 
براي ایالت عشایر ســخت تر از قبل شد. 
حاال فقط كوچ و قشالق نيست كه دغدغه 
اهالي كوچنده ایالم شده است. بي آبي هر 
روز بيشــتر از قبل مي شــود، حتي در 
كبيركوه. جایي كه هميشــه مأمن ایل و 

دام هایش بوده است.

نگراني عشاير از تشنگي دام ها
خداداد یكي از عشــایر منطقه كبيركوه 
است. او با بيان اینكه خشكسالي، مراتع را 
از بين برده است، به همشهري مي گوید: 
به آب دسترسي نداریم و آب توزیع شده 
كفاف نمي دهد. فكــر مي كردیم هرچه 
به آخر تابســتان نزدیك تر شویم شرایط 
بهتر مي شود، اما نشد. گراني نهاده هاي 
دامپروري از یك ســو و بي آبي از سوي 
دیگر به مشكالت مان اضافه مي كند. ایل 
اســت و همين دام ها، نمي دانيم چه در 

انتظارمان است.
آنچه خداداد مي گوید را حاجي حســن 
تكرار مي كنــد. او یكي از بــزرگان ایل 
اركوازي اســت كه در چوار اقامت دارند. 
حاج حسن مي گوید: شكر خدا برایمان آب 
مي آورند. سعي مي كنند مشكلمان را حل 
كنند، اما آب خيلي كم است. آبرساني به 
ما را باید حداقل هفته اي یك بار یا 10روز 
یك بار انجام دهند، اما خب ماشــين هم 
ندارند. ظاهرا آب هم همه جا كم اســت. 
عجيب هم نيست. خودمان هم مي بينيم 
كه باران نمي بارد، امــا نمي توانيم به این 
حيوانات زبان بســته بگویيم آب نيست، 
علوفه نيســت. نمي توانيم اینهــا را هم 
بفروشــيم. آن وقت چطور نان بخوریم؟ 

زندگي كه فقط همين روزها نيست.
او ادامه مي دهد: همين چيزها كه اتفاق 
مي افتد، جوان ها از طایفه جدا مي شوند 
و به شهر مي روند، اما اوضاعشان آنجا هم 
بهتر نمي شود. خدا را شكر هنوز به مرحله 
تلفات احشام نرســيده ایم، اما شنيده ام 
طایفه هایي دام هایشــان تلف مي شود یا 

آنها را مي فروشند.

1200ميليارد تومان، سهم توليد عشاير 
ايالم 

در ایالم عشــایر 11درصــد از جمعيت 
اســتان و 5درصد از جمعيت كل عشایر 
كشور را تشــكيل مي دهند كه در قالب 
9736خانوار در مناطق عشایري استان 
زندگي مي كنند. همچنيــن بنابر اعالم 
اداره كل امور عشایر این استان، جمعيت 
دام عشایر، 65درصد جمعيت دامي استان 
و با یك ميليون  و400هــزار دام 6درصد 

جمعيت دامي كشور را شامل مي شوند.
مدیركل امور عشــایر ایالم درباره نقش 
عشایر در اقتصاد این اســتان مي گوید: 
جمعيت بزرگ عشــایر ایــالم در زمينه 
توليد گوشت قرمز، روغن حيواني، كشك، 
صنایع  دستي، شــير و ... فعاليت دارند و 
ساالنه حدود 90هزار تن توليدات عشایر 
شامل 8500تن گوشــت قرمز، 465تن 
روغن حيواني، 418تن كشك، 27هزار 
تن شــير، 108تن عسل، 1668تن پشم 
و180هــزار مترمربع صنایع  دســتي از 
بافته ها و منسوجات خودشان را وارد بازار 

مصرف مي كنند.
فرشــاد یاســمي با بيان اینكــه ارزش 
مادي توليدات عشــایر اســتان حدود 
1200ميليارد تومان اســت، مي افزاید: 
البته 65درصد توليد عشــایر مربوط به 
توليد گوشت قرمز است كه این عدد براي 

كشور نيز اهميت زیادي دارد.

آبرساني با 15تانكر
مدیــركل امــور عشــایر ایــالم درباره 

وضعيت خشكســالي و تأثير آن بر توليد 
و اقتصاد عشایر و همچنين شيوه آبرساني 
می گوید: تالش دولت براي آبرســاني و 
كاهش عوارض خشكســالي به عشــایر 
انجام مي شود. آبرساني به عشایر مناطق 
مختلف با 15تانكر انجام مي شــود كه با 
توجه به خشكسالي هاي اخير این ميزان 
كفاف عشایر اســتان را نمي دهد. البته 
تالش مي كنيم به طور مرتب هر 10روز 
آب كافي در اختيارشــان قرار بگيرد، اما 
مي دانيم ناكافي است. اميدواریم بتوانيم 
آبرســاني به عشایر اســتان را به صورت 
هفتگي انجام دهيم، اما براي تحقق این 
مهم ضروري است سایر دستگاه ها ازجمله 
سازمان برنامه و بودجه و ستاد مدیریت 
بحران، همكاري الزم را دراین باره انجام 

دهند.
یاســمي اضافــه مي كنــد: متأســفانه 
خشكســالي تامين علوفه عشــایر را با 
مشــكل مواجه كرده و هميــن موضوع 
موجب شده است عشایر استان به فروش 
دام هاي حذفي خود اقــدام كنند. البته 
برخي رســانه ها مطرح كردند كه عشایر 
ایالم دام هاي مولد خود را مي فروشند كه 
اینطور نيست. در 5 ماه اول امسال یعني 
تا آخر مرداد حدود 4هزار تن نهاده دامي 

بين عشایر استان توزیع شده است.

ارائه تسهيالت
مدیركل امور عشایر ایالم با تأكيد بر اینكه 
اقتصاد عشایر براي ایالم بسيار مهم است، 
تصریــح مي كند: اقدامات گســترده اي 
براي تامين رفاه عشایر این استان انجام 

مي شود.
یاســمي توضيــح مي دهد: بــا توجه به 
خشكسالي گســترده و گراني نهاده ها و 
مشكل گســترده در تامين علوفه، دولت 
تسهيالتي به ویژه با هدف كمك به محيا 
شدن علوفه دامي در نظر گرفته است. به  
ازاي هر دام 500هزار تومان تســهيالت 
پرداخت مي شــود كــه به ایــن منظور 
سال گذشــته 4ميليارد و امسال 3 و نيم 
ميليارد تومان اعتبار درنظر گرفته  شده 
است. متقاضيان مي توانند براي اخذ این 

تسهيالت به ما مراجعه كنند.

كمبود اعتبار فاز دوم آبرساني 
مشــكالت آب براي بخش قابل  توجهي 
از عشایر این اســتان در حالي ادامه دارد 
كه با پایان هفته نخســت شهریور، اداره 
كل امور عشــایر اعالم كرد: فاز نخست 
تامين آب آشــاميدني عشــایر درگه و 
بانكول شهرســتان ایوان افتتاح شده و 
آب آشــاميدني 165خانــوار كوچنده با 
جمعيتي معــادل 10هــزار و54نفر در 
7كانون تامين شــده اســت. امــا براي 
تكميل فاز دوم این طرح اعتباري معادل 
107هزار ميليون ریال هزینه الزم است. 
با ایجاد شبكه آبرساني و تاسيسات ثابت 
در مناطق عشایر درگه و بانكول، آبرساني 
سيار در این مناطق حذف شده و بخشي 

از مشكالت تامين آب حل شده است.

  
بنا بر آمار منتشــر شــده از ســوي این 
دستگاه، عشــایر استان ســاالنه حدود 
465تن روغن حيواني به ارزش اقتصادي 
54ميلياردو350ميليون تومان، 26هزار 
و815تن شــير، 8500تن گوشت قرمز، 
1668تن پشــم و 3167تن محصوالت 
باغي توليد مي كنند. هر سال بخش زیادي 
از توليدات با قيمت هاي كمتر و به صورت 
فله از ســوي دالالن خریداري مي شده 
است. امســال خشكســالي و مشكالت 
دامپروري به ویژه در تامين علوفه، دالالن 
را به سمت خرید دام هاي عشایر با قيمت 
ارزان سوق داد؛ بنابراین در روزهاي پایاني 
خرداد، دســتورالعملي از سوي سازمان 
عشایري كشور به استان هاي داراي اقوام و 
ایالت كوچنده رسيد كه دام مازاد از عشایر 
خریداري شــود. این خریــد فقط براي 
دام هاي مازاد و حذفي اســت و مشمول 

دام هاي مولد نمي شود.

4 استان در نقطه ثبات ابتال و بستری و 5 استان همچنان در روند صعودی بيماری كرونا قرار دارند، البته شرایط در 
تمامی استان ها شكننده  است و نگرانی از شروع موج ششم كرونا وجود دارد

عشایر، 11درصد جمعيت استان ایالم را تشكيل مي دهند 
و سهم قابل توجهي در اقتصاد آن دارند 

گزارش 2بالي خشكسالي  به جان عشایرایالم افتاد عبور 22 استان از پیک پنجم

5شهر آذربايجان شرقي در وضعيت قرمز آبي

 نامش ناصر اســت و از اهالي روســتاي آغچه رود در هشــترود 
آذربایجان شرقي. مي گوید، 6ماه اســت روزي نيم ساعت هم آب 
ندارند و وقتي هم آب وصل می شود، فقط مي توان چند ليوان از آن 
پر كرد. ناصر مي گوید، ماه هاست وضعشان همين است و نه فقط 
آبي براي خوردن، بلكه حتي براي دام و زمين هم ندارند. او معتقد 
است، انسان با كمبود آب فقط سختي نمي كشد، همه  چيزش را با 

هم از دست مي دهد.
عذرا، اهل روستاي پاراالر، كمي دورتر از آغچه رود است. شرایط 
براي عذرا و دیگر روستایيان سخت تر است. او مي گوید: قطعي آب 
در روستا گاهي 2،3روز طول مي كشد. از ترس به محض اینكه آب 
مي آید، همه شروع به ذخيره مي كنند؛ به طوري كه فشار آب كم 

مي شود. هر جاي خانه را نگاه كنيد، ظرف آب است.
عذرا ادامه مي دهد: ما كه پایين روســتا هســتيم آب با فشار كم 
بهمان مي رسد، اما در باالدست روستا فشار آب كفاف نمي دهد. 
همســایه ما تعداد زیادي گوسفند داشــت، اما  ماه گذشته نصف 
گوسفندهایش را فروخت؛ زیرا نه فقط آب خوردن، بلكه آب براي 

دام و علوفه هم نداریم.

سرانه باالي مصرف 
نبود آب در آذربایجان شــرقي اما فقط داســتان این روســتاها 
نيست. بنا بر اعالم ســازمان آب و فاضالب، 243روستا و 5 شهر 
آذربایجان شرقي در وضعيت قرمز آبي قرار دارند و حتي تبریز، مركز 
استان نيز با توســعه اي كه پيدا كرده از چالش آب بي امان نمانده 
است؛ موضوعي كه مدیرعامل شركت آبفاي آذربایجان شرقي دليل 
آن را كاهش بارندگي، افت سفره هاي آب زیرزميني، كاهش ذخيره 

سدها و رواناب ها و سرانه باالي مصرف آب مي داند.
شركت آب منطقه اي اســتان به عنوان متولي تامين آب در همه 
حوزه ها، 86درصد مصرف آب را به بخش كشاورزي نسبت مي دهد 
درحالي كه حدود 60درصد از سهم كشاورزي استان هدر مي رود 
و راندمان آبياري فقط 46درصد است؛ یعني بخش بزرگي از آنچه 
مي تواند تشنگي ساكنان این منطقه را كم كند در خطوط آبياري 
كشاورزي یا بنا به گفته مدیرعامل آبفا در شبكه هاي فرسوده توزیع 

آب هدر مي رود.
مدیرعامل شركت آب و فاضالب آذربایجان شرقي مي گوید: فقط 
در تبریز ميزان مصرف آب 5400ليتر بر ثانيه اســت كه در زمان 
پيك به 5700ليتر برثانيه مي رسد. مردم مي توانند با رعایت الگوي 
مصرف و با 15- 10درصد صرفه جویي كه حدود 570ليتر در ثانيه 
معادل 30چاه آب مي شود به رفع تنش آبي كمك كنند تا از این 
مرحله عبور كنيم؛ زیرا در وضعيت خطرناكي قرار داریم و با ریسك 

كمبود آب در پایيز و زمستان هم مواجه هستيم.
عليرضا ایمانلو، ميزان توليد آب كل استان را 9مترمكعب و ميزان 
مصرف را هم 8/5مترمكعب مي دانــد و مي افزاید: هر فرد بيش از 
230ليتر در شــبانه روز آب مصرف مي كند كــه در پيك مصرف 
حدود 250ليتر مي شود كه باالتر از استاندارد كشور و جهان است.

هدررفت آب توليدي 
مدیرعامل شــركت آب و فاضالب آذربایجان شــرقي همچنين 
درباره هدررفت آب در اســتان در بخش خانگي توضيح مي دهد: 
11/5درصــد آب به دليل پوســيدگي و خرابي شــبكه و لوله ها 
و 18/5درصد در نتيجه انشــعاب غيرمجاز هدر مــي رود. براي 
جلوگيري از هدررفت آب زون بندي كل شــهر، تعدیل فشــار و 
تعویض لوله هاي پوسيده مورد توجه و همچنين اصالح شبكه در 

حال پيگيري و انجام است.
اما مدیرعامل شــركت آب منطقه اي این استان به عنوان دستگاه 
متولي تامين آب، وضعيت را بحراني تر مي داند و مي گوید: از ابتداي 
ســال آبي 1400-1399 با كاهش 25درصدي بارش و نزوالت 
آسماني و همچنين كاهش 40درصدي رواناب ها مواجه بوده ایم. 
در همان ابتداي شروع گرما، ميانگين دما افزایش 1/1درجه اي را 
نشان داد، اما مخازن سدهاي ما هم دچار كاهش 15 تا 20درصدي 

در ذخایر بود.
یوســف غفارزاده با بيان اینكه 3حوضه آبریز ارس، ســفيدرود و 
اروميه با مشــكل جدي كمبود آورد مواجه هســتند، مي افزاید: 
همچنين افت آب هاي زیرزميني دشت مرند، دامنه هاي شمالي 
سهند، دشت تسوج و شبستر-صوفيان بحراني است. البته با اتخاذ 

تمهيدات الزم روند بهبود در این آبخوان ها آغاز شده است.
غفارزاده بخش عمده اي از مشــكل تامين آب آشــاميدني را در 
رشد روزافزون كالنشــهر مي داند و مي گوید: گســترش تبریز، 
خشــكي دریاچه اروميه، افت غيرمعمول تراز آب هاي زیرزميني 
و وارد كردن خســارت جبران ناپذیر به آبخوان ها از دالیل اصلي 
تنش موجود است. این نكته را نباید فراموش كنيم كه سرانه آب 
تجدیدپذیر استان حدود 1064مترمكعب تخمين زده مي شود 
كه این رقم بســيار كمتر از اســتانداردهاي تعریف شده جهاني 
یعني 7هزار مترمكعب و همچنين كمتر از ميانگين كشوري یعني 

1950مترمكعب است.
او افزایش ظرفيت آبرســاني با اصالح خط آبرساني نهند به طول 
7كيلومتر، افزایش ظرفيت ایستگاه شماره 5 آبرساني خط زرینه، 
ساخت رینگ مخازن تبریز، صدور پروانه حفر چاه جدید آشاميدني 
براي شهرها و روســتاهاي داراي تنش كه از ســوي شركت آبفا 
انجام مي شود، ذخيره سازي آب آشاميدني تحت پوشش سدهاي 
ستارخان، سهند، علویان تا آخر پایيز براي كاهش ریسك تامين 
آب، انسداد چاه هاي غيرمجاز و نصب كنتور هوشمند بر چاه هاي 
مجاز را طرح هاي در دست اجرا براي مقابله با تنش هاي آبي استان 

اعالم مي كند.

ستاره حجتي
خبرنگار

مــوج پنجــم كرونــا در 
چهارمحــال و بختياری، 
و  كهگيلویــه   قزویــن، 
بویراحمد و لرستان به اوج 
خود رسيده اســت و این 
اســتان ها با حفظ همين 
شرایط می توانند به زودی 
وارد روند نزولی بيماری و از 

موج پنجم خارج شوند

 فاطمه ميرزايي  
خبرنگار

 حميده پازوكي
خبرنگار

س
 فار

س:
عك

واكسيناسيون كافي نيست، كشور را قرنطينه كنيد

ورود كاروان پناهجویان افغانستاني به سيستان و بلوچستان كه 
اكنون از وضعيت قرمز خارج شده هم بر نگراني ها افزوده است. 
این روند كنوني مهاجرت مي تواند وضعيت كرونایي سيستان و بلوچستان را به وضعيت 
قرمز تغيير جهت دهد و بار دیگر شعله هاي پاندمي كرونا از این استان به استان هاي 
مجاور و سپس به سراسر كشور منتقل شود. با توصيفي كه از كم و كيف واكسيناسيون 
و روند جابه جایي ها در مرزهاي شرقي ایران و حضور گونه الندا در كشورهاي همسایه 
و همچنين ميزان رعایت پروتكل ها در جامعه رفت، شبح پيك ششم كرونا با ویروس 
الندا بر سر ایران است. نمودارهاي تحليل روند كرونا در تهران به عنوان حوزه نفوذ 
كل كشور حكایت از این مسئله مهم دارد كه با وجود افت نسبي ابتال و مرگ ومير در 
تعدادي از استان هاي كشور به دليل تعطيلي نسبي 6روزه اخير، وضعيت كرونا در تهران 
حالت سينوسي به خود گرفته و تهران تاكنون از قله پيك پنجم عبور نكرده است. در 
روزهاي آینده پيش بيني مي شود روند ابتال و مرگ وميرها در تهران به همراه دیگر 
شهرهایي كه همچنان پيك پنجم صعودي است، ادامه داشته باشد. تأثير سفر هاي 
انجام شده در تعطيالت، عروسي  هاي پيش از آغاز محرم و كم توجهی در برخی از 
مراسم  عزاداري محرم هنوز در كشور سر باز نكرده و پيش بيني مي شود در روزهاي 
پایاني شهریور و مسافرت هاي دوباره، افزایش بيماران كرونایي در آینده شدت گيرد و 
در نتيجه، پيك جدید بيماري یعني خيز ششم بيماري این بار حاصل تركيب مرگبار 
دلتا و الندا، كشور را فرا گيرد. براي پيشگيري از پيك ششم بيماري كرونا و جلوگيري از 
تلفات بيماري كرونا در این پيك كه گسترده تر از پيك قبلي خواهد بود، واكسيناسيون 
سریع و گسترده امكان پذیر نيست. پيك پنجم كرونا توسط مقامات سالمت دست كم 
گرفته شد و فراموش كردن فاجعه پيك پنجم مقدمه اي براي فاجعه بعدي یعني پيك 
ششم بيماري خواهد بود. ایران از برنامه واكسيناسيون جهاني 10ماه عقب افتاده 
است. ایمني جمعي در كشور درصورت واكسينه شدن حداقل 80درصد جمعيت در 
بازه كوتاه چند ماهه ممكن است و طوالني شدن واكسيناسيون پاسخگوي وضعيت 
فعلي كشور از نظر پيك ششــم بيماري نخواهد بود. حتي اگر هم به فرض محال، 
واكسيناسيون سریع انجام شود، چون واكسن با تأخير اثر مي كند، الجرم كشور باید 

بدون فوت وقت قرنطينه شود تا بتوان كرونا را كنترل كرد.

ادامه از 
صفحه اول
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  استان هاي خوزستان، آذربایجان شرقي، اصفهان 
و تعداد دیگری از استان ها، به دليل كمبود واكسن 
كرونا، با روند ُكند واكسيناســيون مواجه شده اند. با 
اینكه اعالم مي شود با آغاز به كار دولت سيزدهم، روند 
واردات واكسن به كشور سرعت بيشتري گرفته، اما 
باال رفتن آمار واكسيناسيون و در مقابل، نبود واكسن 
به تعداد كافي، توزیع واكسن در بسياري از شهرهاي 
كشور یا متوقف شده یا بسيار ُكند است؛ اتفاقي كه احتماال در روزهاي 
آینده براي تعداد بيشتري از اســتان هاي كشور رقم مي خورد و آنها را با 
صفر شدن ذخيره واكسن مواجه مي كند. آخرین محموله واكسن كرونا، 
پنجشنبه گذشته وارد كشور شد و با ترخيص ۲ميليون و۲۲0هزار دوز 
واكسن چيني، تعداد واكسن هاي وارداتي از مرز ۲8ميليون دوز گذشت. 
اما درحالي كه قرار بود روال واردات واكسن ها به صورت هفتگي ادامه داشته 
باشد، دومين هفته شهریور به هفته بدون واكسن براي وزارت بهداشت 
تبدیل شد. عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزارت بهداشت ظهر دیروز با 
تأیيد این مطلب گفت: »در هفته جاري واكسن جدیدي وارد نشده و قرار 
است محموله جدید، اواخر هفته وارد شود.« البته مسئوالن هالل احمر 
به عنوان اصلي ترین بازوي واردكننده واكسن ها به كشور از ورود محموله 
5ميليون دوزي در هفتــه آینده خبر مي دهند. براســاس اعالم وزارت 
بهداشت، از مجموع واكســن هاي وارداتي به اضافه واكسن بركت هم تا 
ظهر دیروز بيش از ۲7ميليون و500هزار دوز تزریق صورت گرفته است 
و با این اوصاف تا ورود واكسن هاي جدید، ذخيره وزارت بهداشت براي 
توزیع واكسن در تهران و دیگر استان هاي كشور كمتر از یك ميليون دوز 
خواهد شد. همين موضوع سبب شد تا بر تزریق واكسن دوز دومي هاي 
بركت و سينوفارم تمركز و تزریق واكسن براي دوز اولي ها متوقف شود. 
حاال در این ميان، خبري هم از واردات واكسن آسترازنيكا نيست و صفر 
شدن موجودي این واكسن در برخي از نقاط كشور منجر شده تا سالمندان 

براي دریافت دوز دوم سرگردان شوند.
  

دليلواردنشدنواكسنازسويهاللاحمر
محمدحسن قوسيان مقدم، دبيركل جمعيت هالل احمر درباره وارد نشدن 
واكسن هاي جدید در هفته جاري به همشــهري توضيحاتي مي دهد. 
به گفته او، تا پيش از این محموله هاي وارداتي از سوي هالل احمر به طور 
تقریبي یك ميليون و500هزار دوز در هفته بود اما پنجشنبه گذشته این 
رقم افزایش پيدا كرد و بيش از ۲ميليون و۲00هزار دوز واكسن وارد شد. 
این مســئول با تأكيد بر اینكه از یكشنبه هفته آینده، به صورت هفتگي 
5ميليون دوز واكسن وارد كشور مي شود، درباره وقفه در واردات واكسن 
مي گوید: »قرار است تغييرات فني در این واكسن ها صورت بگيرد تا در 
جابه جایي ناشي از افزایش ميزان آنها، مشكلي وجود نداشته باشد. تا پيش 
از این ممكن بود كه هر ویال شامل یك سي سي حجم مایع واكسن باشد، 

اما حاال این ميزان در ویال ها افزایش پيدا مي كند.

واكسيناسيون،واردفاز4ميشود
در شرایطي كه هنوز تكليف بســياري از دوز دومي ها مشخص نيست و 
صف انتظار گروه هاي سني پایين تر، طوالني تر مي شود اما معاون بهداشت 
وزارت بهداشت خبر مي دهد كه كشــور وارد فاز 4واكسيناسيون شده 
است؛ در این فاز براي افراد زیر۶0سال واكسن تزریق مي شود. به گفته او، 
در فاز چهارم، حدود 4۲ميليون نفر قرار مي گيرند كه نزدیك به 85ميليون 
واكسن نياز دارند. رئيسي این را هم اضافه مي كند كه از هفته آینده واكسن، 
به طور مستمر به ميزان قابل توجهي وارد كشور خواهد شد؛ یعني هفته اي 
5ميليون دوز: »حداقل ۲0ميليون واكسن در شهریور و حدود 30ميليون 
واكسن در مهر وارد كشور مي شود، این محموله ها، سرعت واكسيناسيون 
را باال مي برد.« به گفته این مسئول، هم اكنون به طور ميانگين روزانه ۶40 
تا ۶50 هزار دوز واكسن تزریق مي شود كه در آینده این ظرفيت ۲برابر 

مي شود.

هفته بدون واردات واكسن
 دبيركل جمعيت هالل احمر: از یكشنبه هفته آینده

به صورت هفتگي 5ميليون دوز واكسن وارد كشور مي شود

گزارش روز

بررسي ها از تاثير كرونا  بر مغز و سيستم عصبی  حكایت دارد. گفته مي شود 
رابطه مستقيمي ميان پيشرفت بيماري و اختالالت روان در بيماران مبتال 
به كرونا وجود دارد .  افسردگي، اضطراب و استرس پس از حادثه و مشكالت 
عروقی شــایع ترین اختالالت روان بيماران مبتال به كووید- 19 است

همشــهري در گفت وگو با متخصصان حوزه روان، بيماري هاي عفوني و 
بيماران بهبودیافته، از آسيب هاي روان پس از ابتال به كرونا گزارش مي دهد

كابوسآيسييو
 هيچ كس به طور دقيق نمي تواند آمــاري از تعداد 
مبتالیان به كرونا ارائه دهد. تعــداد آنها دیگر فراتر 
از اعداد است، آنهم در شــرایطي كه جمعيت بسيار 
باالیي در كشــور بيش از دو بار در یك ســال و نيم 
گذشته درگير این ویروس شــده اند. بر اساس اعالم 
وزارت بهداشت، در حال حاضر، 7 هزار و 879 نفر از 
بيماران مبتال به كووید19 در بخش های مراقبت های 
ویژه بيمارســتانها تحت درمان قرار دارند؛ این افراد 
حاال وخيم ترین شرایط را تجربه مي كنند، تعدادي 
از آنها به زودي در فهرســت فوتي ها قرار مي گيرند و 
تعدادي با آسيب هاي متعدد جسمي و روحي روانه 
خانه مي شوند. ســخنگوي وزارت بهداشت پيش از 
این گفته بود كه 50 درصد از بيماران مبتال به كرونا 
در آي ســي یو جانشان را از دســت مي دهند و فشار 
این مرگ ها بر ســایر بيماران مضاعف شــده است. 
قبل از این، جليل كوهپایه زاده، رئيس دانشگاه علوم 
پزشكی ایران از افزایش ضریب اشغال بيمارستان های 
روان پزشــكی در دوران كرونا خبر داده بود. به گفته 
او، با شيوع و شــدت  كرونا، بيش از ۲5 درصد از افراد 
جامعه درگير اختالالت روان شــناختی شدند. البته 
اغلب این اختالالت روان شــناختی از قرنطينه های 
پياپی خانگی نشات می گيرد و در حالت های خفيف تا 
شدید خود را نشان می دهد. فراتر از جمعيت عمومي 
جامعه، بيماران بستري شده در بخش مراقبت هاي 
ویژه بيمارســتان ها، اوضاع وخيم تري از نظر روان را 
تجربه مي كنند. آنها روزهــا و هفته هاي طوالني در 
بخشي بستري بودند كه هر روز خبر مرگي مي آید.. با 
افزایش روزانه نزدیك به 40 هزار بيمار جدید و شلوغ تر 
شدن بخش مراقبت هاي ویژه، متخصصان حوزه روان، 
نگران شــرایط روحي این بيماران در كنار وضعيت 
جسمي شان هستند؛ موضوعي كه در پژوهش ها هم 
به اثبات رسيده اســت. محققان بریتانيایي پيش  از 
این، با بررسي سابقه پزشكي ۲50 هزار نفر كه در ۶ ماه 
گذشته در آمریكا مبتال به كرونا شده اند، به این نتيجه 
رسيدند كه احتمال ابتال به اختالالت روان - عصبي  در 
این افراد بيشتر شده است. آنها مي گویند كرونا را نباید 
تنها یك بيماري تنفسي در نظر گرفت، چرا كه مغز و 
رگ هاي آن را هم درگير مي كند. پژوهشگران دانشگاه 
آكسفورد متوجه شــده بودند كه مبتالیان به كرونا 
بيشتر در معرض افسردگي، زوال شناخت، سایكوز یا 

روان پریشي و سكته مغزي قرار مي گيرند.
  

بازگشتبيماريهايكنترلنشدهدرموقعيتهاي
دشوار

مریم رسوليان، روانپزشك است و درباره تأثيراتي كه 
ابتال به كرونا بر روان افراد مي گذارد، توضيح مي دهد. 
او به همشهري مي گوید: »به طور كلي، بيماري هایي 
كه احتمال مرگ در آنها وجود دارد، براي مبتالیان، 
استرس و اضطراب زیادي به همراه مي آورد؛ چرا كه 
فرد از مرگ و ناتواني ناشي از ابتال، نگران است. حاال 
هم با شيوع ویروس كرونا، در بسياري از افراد مبتال این 
احساس ایجاد مي شود؛ چرا كه این ویروس مي تواند بر 
تمام اعضاي بدن ازجمله  قلب، دستگاه گوارش، مغز، 
كبد و كليه تأثير بگذارد و همين درگير كردن اعضاي 
مختلف بدن، عوارض جسمي و رواني زیادي براي افراد 
دارد.« براساس اعالم این روانپزشك، به طور طبيعي، 
تأثيراتي كه كرونا  بر مغز مي گذارد، اختالالت رفتاري 
یا همان مشكالت روان است كه مي تواند حتي  بعد از 
بيماري  هم ادامه داشته باشــد.  نكته  دیگري كه این 
روانپزشك به آن اشاره مي كند، تأكيد مكرر رسانه ها 
بر خطرناك بودن بيماري است؛ این تأكيد عالوه بر 
جنبه آگاهي بخشي، منجر مي شود تا ميزان استرس 
و اضطراب هم در افراد بيشتر شود. مجموعه چنين 
شرایطي، موقعيت بسيار پراســترس و ناامني ایجاد 
مي كند كه مي تواند زمينه  بروز اختالالت روان شود؛ 
هر چند كه   رسانه اي شدن خبرها، گریزناپذیر است. 
به گفته این متخصص اعصاب و روان، بررســي هاي 
متعدد و گسترده اي در ارتباط با كووید-19 و اختالالت 
روانپزشكي در دنيا و البته در ایران انجام شده است. 
یكي از بررســي هاي مهم در این باره، مقاله اي است 
كه در نشریه لنست منتشر شده اســت.  از مجموع 
۲3۶ هزار نفری كه در این پژوهش بررســی شدند، 
34درصد در ۶ ماه پس از تشخيص مثبت بودن ویروس 
كرونا، دچار اختالالت عصبي یا رواني شده اند. اینگونه 
اختالالت در 13 درصد از این افراد براي نخستين بار 
تشخيص داده شد. بررسي ها نشان داد، این عدد براي 
كساني كه به دليل ابتال به كرونا، در بيمارستان بستري 
بودند، بســيار بيشتر شده اســت.14 درصد از افراد 
مورد مطالعه دچار اختالالت خلقي و 17 درصد دچار 
اضطراب بودند. این دو مشكل شایع ترین پيامدهایي 
عصبي در افراد مورد بررسي بود. در مجموع 7 درصد 
از كساني هم كه به دليل كرونا د ربيمارستان بستري 

شده بودند، در ۶ ماه سكته مغزي كردند.

رابطهمستقيمميزانپيشرفتبيماريبااختالالت
روان

براســاس اعالم رســوليان، از ميان تمام بخش هاي 
بيمارستان، ميزان شــيوع اختالالت روانپزشكي در 
بخش مراقبت هاي ویژه بسيار بيشتر است. به استناد 

زیادي براي بروز این مشــكالت در مغز وجود دارد 
كه از مهم ترین آنها خود ویروس و حمله اي اســت 
كه به قسمت هاي مختلف عصبي وارد مي كند. بروز 
این مشكالت و نشانه ها هم فقط مربوط به بيماراني 
نيست كه شدت بيماري در آنها زیاد باشد یا در بخش 
آي سي یو بستري شده باشــند.« به گفته شكوهي، 
بســتري افراد در بخش مراقبت هاي ویژه، استرس 
زیادي براي بيماران ایجاد مي كند و معموال مشكالتي 
مثل تغيير در سيســتم ایمني، ترشح غدد برون ریز 
و درون ریز را همراه دارد. حتــي تعداد روزها و مدت 
زمان بســتري افراد در آي سي یو هم تأثيرات مهمي 
بر اعصاب محيطي و قدرت عضالني بيمار مي گذارد 
كه اغلب منجر به ایجاد ضعــف در كاركرد عضالت 
اندام هاي مختلف آنها مي شود. براساس اعالم رئيس 
بخش عفوني بيمارستان لقمان، هرچه تعداد روزهایي 
كه یك بيمار، به دستگاه ها به ویژه لوله هاي تنفسي 
متصل است، بيشتر باشد، مشكالت جسمي و عوارض 
ناشي از آن هم بيشتر خواهد شد. آنها در دوره بستري، 
تغذیه مناسبي هم ندارند و همين موضوع حال روحي 

و جسمي شان را وخيم تر مي كند.

مرگهايمداومدرآيسييوها،ترسبيماران
راباالميبرد

بر اســاس اعــالم این متخصــص عفوني، مشــكل 
بيماران مبتال به كرونا كه در بخش مراقبت هاي ویژه 
بيمارستان ها بستري مي شوند، این است كه معموال 
۶0درصد ریه آنها درگير شده اســت، خود بيمار هم 
از این موضوع آگاه اســت، به هميــن دليل با توجه به 
خبرهایي كه قبال شنيده و مرگ بيماران با این ميزان 
درگيري ریه، در او هم احســاس ترس از مرگ ایجاد 
مي شود. همين موضوع، فرد را دچار مشكالت جدي 
عصبي و اختــالل روان مي كند.  شــكوهي مي گوید: 
»بخش های مراقبت هاي ویژه در بيمارستان هاي كشور 
از استانداردهاي الزم برخوردار نيستند و فاصله بيماران 
با یكدیگر در حد یك پرده است. آنها به راحتي یكدیگر 
را مي بينند و متوجه وخامت حال همدیگر مي شوند، 
بنابراین وقتي یكي از آنها جانش را از دســت مي دهد، 
بيماران دیگر، در جریــان قرار مي گيرند و این موضوع 
بر روحيه آنها تأثيرات منفــي مي گذارد.« به گفته این 
متخصص بيماري هاي عفوني، هرچــه تعداد افراد در 
بخش مراقبت هاي ویژه بيشــتر باشد، بيماران بيشتر 
شاهد چنين اتفاقاتي هستند. باالرفتن ميزان استرس، 
روند بهبودي آنها را تحت تأثير قرار مي دهد: »تضعيف 
روحيه تأثير بسيار زیادي بر روند بيماري و نجات بيمار 
از مرگ دارد. البته به همه اینهــا باید موضوع دیگري 
را هم اضافه كــرد و آن، نبود امكان دیــدار بيماران با 
خانواده هایشان اســت. این موضوع احساس ناراحتي، 
تنهایي و درماندگي مضاعفي در بيماران ایجاد مي كند. 
از سوي دیگر، كادر درمان آنقدر مشغول و خسته است 
كه نمي تواند پاسخ درستي به سؤاالت بيماران بدهد و 
همين موضوع ترس و نگراني آنها و بي اطالعي از وضعيت 
خانواده هایشان را بيشتر مي كند.« به گفته شكوهي، 
هزینه هاي درمان، مشكالت اقتصادي، بيكاري، كمبود 
دارو و دردســرهایي كه خانواده ها براي تامين سرم و 
دارو متحمل مي شــوند، باز هم فشار مضاعف دیگري 
است كه بيماران در بيمارســتان ها تجربه مي كنند. 
خيلي از بيماران، در خانــه مبتالیان دیگري دارند كه 
از سالمتي شــان بي خبرند و هيچ كس هم نيست تا به 
آنها گزارشي از وضعيت خانواده بدهد. همه اینها روي 

هم شرایط نامطلوب روحي براي بيماران رقم مي زند.

بخشمراقبتهايويژه؛منبعاسترسواضطراب
محمدرضا هاشــميان، فوق تخصص آي ســي یو 
بيمارستان مسيح دانشــوري و استادتمام دانشگاه 
علوم پزشكي شهيدبهشتي هم به وضعيت روحي 
و رواني بيماران بستري شــده در بيمارســتان ها 
اشــاره مي كنــد و بــه همشــهري مي گویــد: 
»مشكالت مختلفي مثل اضطراب ميان بيماران، 
ترس از محيط آي ســي یو، مشــكالت تنفسي و 
تحت تأثير قرار گرفتن ارتبــاط عاطفي بيماران و 
خانواده هایشان، خستگي و كار مفرط كادر درمان، 
درمان هاي ناموفق و... منجر مي شود بيماران بخش 
مراقبت هاي ویژه با مشــكالت روحــي متفاوتي 
روبه رو شوند. ارتباط بين پزشك معالج با بيماران 
بخش مراقبت هاي ویژه ارتباط بسيار مهمي است 
كه به دليل ســرعت انتقال بيماري نمي تواند مثل 
قبل از شــيوع كرونا برقرار شود، گاهي این ارتباط 
به صورت مجازي انجام مي شــود تا در حد امكان 

استرس كمتري به بيمار وارد شود.« 
به گفته هاشــميان، موضوع مهم در پاندمي هایي 
مثل كرونا افزایش مرگ ومير اســت كه استرس و 
اضطراب بيماران بستري شــده در آي سي یو را باال 
مي برد: »به طــور كلي بخــش مراقبت هاي ویژه، 
پراسترس است. از یك طرف، خود بيماران نگران 
ازدست دادن جانشان هستند، از سوي دیگر، كادر 
درمان یعني پزشــكان و پرســتاران به دليل تردد 
زیاد و آلودگي محيط به ویروس، استرس را تجربه 
مي كنند. مجموع اینها هم منجر به تخریب روحيه 

بيماران و كادر درمان این بخش مي شود.«

نتایج همان مقاله منتشــر شــده در نشریه لنست، 
 4۶.5درصد افــرادي كه به دليل شــدت بيماري  در 
آي سي یو بستري شــده اند، یكي از انواع اختالالت 
روانپزشكي را تجربه كرده اند. در این ميان، ۲5.8درصد 
بستري شده ها در آي سي یو براي نخستين بار دچار 
چنين عالئمي شده اند؛ یعني با اینكه شيوع اختالالت 
روانپزشكي در افراد بستري شده در آي سي یو نسبت 
به مبتالیان به كووید-19، یك سوم )30درصد( بوده، 
اما بروز اختالل روانپزشكي براي آنها كه نخستين بار 
چنين تجربه اي داشته اند، نسبت به غيربستري هاي 
آي ســي یو،  50درصد باال رفته اســت.  این یافته ها 
نشان دهنده  ارتباط مستقيم ميان شدت بيماري كرونا 
و عالئم رفتاري و رواني ناشي از آن است: »البته این 
 موضوع در تمام موقعيت هاي سخت دیده مي شود؛ 
مثال در كارهاي پژوهشي ســالمت روان  كه در مورد 
سيل انجام شد، شــاهد  رابطه مستقيمي بين سطح 
آبي كه در خانه هاي مردم باال آمده بود با ميزان عالئم 
روانپزشكي در خانواده ها بودیم؛ یعني اگر سطح آب 
سيالب در منازل 30سانت یا  یك متر بود، شيوع عالئم 
و اختالالت روانپزشكي هم متناســب با آن شدت و 

ضعف داشت.«
براساس اعالم این روانپزشك، 3نوع اختالل افسردگي، 
اضطراب و استرس پس از حادثه PTSD  شایع ترین 
اختالالتي اند كه در مبتالیان به كووید-19 دیده شده 
است. در اختالل استرس پس از حادثه  )در اینجا كرونا( 
شنيدن خبر بيماري شــخص دیگر یا شدت گرفتن 
 احتمال ابتالي   خود فرد، مي تواند باعث بروز استرس 
بيشتر در او شود؛ یعني هر موضوع مربوط به بيماري، 
سبب تكرار خاطره  دردناك و تجربه شدید استرس در 
فرد بيمار خواهد شد. به گفته این روانپزشك، در چنين 
موقعيت هایي مانند  شيوع پاندمي كرونا، نگراني هاي 
جانبي زیادي هم در بين افراد وجود دارد؛ مانند ترس از 
مبتال كردن دیگران یا انتقال ویروس از سوي دیگران، 
وحشت از مرگ، ترس از طرد شدن و تنها ماندن در 
مدت ابتال به بيماري هم مســائلي است كه  استرس 

زیادي براي افراد ایجاد مي كند.

فاصلهگذاريفيزيكي،نهاجتماعي
رسوليان مي گوید: »تنها ماندن و دور شدن اطرافيان 
و همچنين نداشتن عيادت كننده، در گروه ترس ها 
و اضطراباتي است كه فرد بيمار تجربه مي كند. افراد 
با توجه به ظرفيت هاي رواني و شخصيتي كه دارند، 
به شــكل هاي متفاوتي به این موضوع واكنش نشان 
مي دهند. البته هم اكنون، چنين مشكالتي به دليل 

شرایط بيماري از طرف  جامعه پذیرفته شده، اما باز 
هم ناراحت كننده و آسيب زاســت. به غيراز عوارض 
جسمي   بيماري، تغيير سبك زندگي ناشي از آن هم 
خود عاملي اســت كه منجر به بروز اختالالت روان و 
استرس بيشتر در مبتالیان مي شــود.« به گفته این 
روانپزشك، بهتر است  نسبت به كاربرد بعضي عبارات 
مانند »فاصله گذاري اجتماعي« دقت بيشتري شود  و 
به جاي آن از  »فاصله گذاري فيزیكي«  استفاده  شود؛ 
یعني  در دوران كرونا نبایــد فاصله گذاري اجتماعي 
به معناي كم شــدن روابط باشــد و فقط باید فاصله 
فيزیكي مناسب را رعایت كرد. به اطرافيان بيماران 
هم توصيه مي شود به هر طریقي كه مي توانند به بيمار 
توجه و محبت كنند تا كمتر احســاس تنهایي كند: 
»مردم با رعایت فاصله فيزیكي نباید ارتباطات عاطفي 
را از همدیگر دریغ كنند؛ چون تأثير بسيار مهمي بر 
سرعت بهبود یافتن بيماري دارد. وقتي فردي بعد از 
بيماري كرونا دچار اختالالت روانپزشكي شود،  حتما 
نياز به مداخله و  درمان دارد. عالئم اختالل افسردگي 
مانند نااميدي، كاهش عالیق و انرژي، اختالل خواب 
و اشتها، ســبب پایين آمدن ميزان مراقبت افراد از 
خودشان مي شــود و در نهایت مسير بهبودي فرد را 

طوالني مي كند.«

اضطرابوافسردگي؛شــايعترينعوارضابتال
بهكرونا

حميد یعقوبي، دانشيار روانشناسي باليني دانشگاه 
شاهد و رئيس مركز مشاوره دانشگاه صنعتي شریف 
هم درباره عوارض مربوط به ســالمت روان بيماران 
مبتال به كرونا، توضيحاتي مي دهد. به گفته او، كرونا 
بيماري نسبتا ناشــناخته اي اســت، به ویژه از نظر 
تأثيرات روان شناختي و اختالالتي كه در اعصاب و مغز 
مبتالیان ایجاد مي كند. البته هنوز تحقيقات در زمينه 
مشــكالتي كه كرونا براي مغز و روان ایجاد مي كند، 
كامل نشده است، بنابراین باید منتظر تأثيرات عوارض 
غيرجســماني این ویروس در آینــده ماند. یعقوبي 
مي گوید: »به استناد نتيجه بررسي هایي كه تاكنون 
انجام شده، این بيماري مي تواند گيرنده هاي مغزي 
و همچنين انتقال دهنده هــاي عصبي را تحت تأثير 
قراردهد. بنابراین مي تواند تأثيرات منفي نورولوژیك 
و مغزي-عصبي بر فرد داشته باشد، تا جایي كه ممكن 

است در فرد فراموشي ایجاد كند.« 
براساس اعالم این روانشناس، اضطراب و افسردگي از 
شایع ترین عوارض بيماري كروناست: »در مبتالیان 
شاهد دو نوع افسردگي هستيم كه یكي ناشي از ترس 

است و دیگري ناشي از مرگ. البته در این ميان به دليل 
تأثيرات ویروس بر گيرنده هاي مغزي، فرد احساس غم 
و اندوه، بي انگيزگي و بي حوصلگي مي كند.« براساس 
اعالم رئيس مركز مشــاوره دانشگاه صنعتي شریف، 
تأثيرات روان شناختي كرونا بر مبتالیان 3گونه است؛ 
یكي جنبه مثبت دارد و ۲گونه دیگر، منفي اســت. 
یكي از جنبه هاي منفي آن درگيري هاي هورموني 
است. بنابراین مبتالیان به كرونا، نباید ترس و هراس 
مضاعفي نســبت به ابتال به افسردگي داشته باشند. 
یعقوبي  در توضيح بيشتر مي گوید: »این افسردگي 
»درون زاد« و مغزي است كه با توجه به تأثيرات كرونا بر 
مغز شدت و ضعف پيدا مي كند و اغلب با برطرف شدن 
كرونا، این نشانه ها هم از بين مي رود. البته اگر شدت 
آن زیاد باشــد، فرد باید به متخصص مراجعه كند.« 
به گفته او، افسردگي ثانویه ناشي از این بيماري، مربوط 
به مشكالت روان است كه بر اثر عوارض جانبي كرونا 
مانند گراني، بيكاري، تنهایي، ترس از ابتالي مجدد به 
بيماري و... به وجود مي آید. یعقوبی درباره دیگر تاثير 
روان شــناختی كرونا می گوید: »جنبه سوم بيماري 
كه مي تواند مثبت باشد و بيش از همه در افرادي كه به 
نوع شدید بيماري دچار مي شوند، دیده مي شود، ایجاد 
احساس رشد و پذیرش در بيمار است. بررسي هاي ما 
نشان داده، برخي از بيماران، ترس از مرگ در اثر ابتال 
به كرونا را به گونه اي تجربه مي كنند كه منجر به رشد 
شخصيت شان مي شود. یعني پس از بهبودي و پشت 
سر گذاشتن وضعيت وخيمي كه با آن دست و پنجه 
نرم كردند، به شناخت جدیدي از زندگي مي رسند و 
معناي دیگري به زندگي خودشان و اطرافيان مي دهند. 
به گفته رئيس مركز مشاوره دانشگاه صنعتي شریف، 
این افراد »رشد پس از ســانحه« را تجربه مي كنند و 
متوجه مي شوند باید كمتر زندگي را به  خود و دیگران 
سخت بگيرند. بنابراین سعي در لذت بردن بيشتر از 

زندگي مي كنند.«

بروزمشكالتعروقيدرمغزمبتاليانبهكرونا
ماجرا اما تنها به تحليل هاي متخصصان روان محدود 
نمي شــود، متخصصان عفوني هم بر تأثيرات كرونا 
بر روان افراد از نظر ساختار هاي فيزیولوژیكي تأكيد 
مي كنند. شــروین شــكوهي، رئيس بخش عفوني 
بيمارستان لقمان كه درگيري مستقيمي با بيماران 
مبتال به كرونــا دارد، به این موضوع اشــاره مي كند. 
به گفته او، كرونا تغييرات و مشــكالت متعددي در 
عروق مغز مبتالیان ایجاد مي كند كه اغلب مشكالت 
متعدد رواني هم براي بيماران به دنبال دارد: »دالیل 

مونا40ساله،يكيازبيمارانياســتكهچندماهپيش،پسازابتالبهكرونا،دربخش
مراقبتهايويژهيكيازبيمارستانهابستريشد.اووهمسرشپزشكاند،بااينحال
تجربهبسيارسختيازبستريشدندربيمارستاندارد؛تجربهعجزوناتوانيواستيصال
كهتأثيرزياديبررونددرمانشداشــت.اوبههمشهريميگويدبااينكهدورهسختي
دربيمارستانگذراندهبود،اماوقتيبرايادامهدرمانبهخانهبازگشته،ازترسانتقال
ويروس،ارتباطشراباخانوادهقطعكرده؛اتفاقيكهمنجربهاحساستنهاييمضاعف
دراوشدهاست:»يكيازمشكالتيكهپسازابتالبهكروناايجادميشود،بسيجشدن
همهبرايپيداكردنمقصراست.اينكهچهكسياينويروسراواردخانوادهكرده.همين
موضوعاحساسگناهوعذابوجدانزياديبهفردتحميلميكندواسترسشراباال
ميبرد.«موناكهبهدليلوخامتحال،فاصلهزياديبامرگنداشــته،ميگويدكهاين

احساسرابسياريازبيمارانتجربهميكنند.
مرتضي45سالههيچوقتتصورنميكرد،كروناگريباناوراهمبگيرد،حتيوقتيمبتال
شدبازهمباورنميكرديكروزدربخشمراقبتهايويژهبيمارستانبستريشود:»به

يكبارهخودمراباحالوخيمدربيمارستانديدم،حتييكتختخاليهمپيدانميشد،
ديدنخودمدراينوضعيتوخانوادهامكهبرايپيداكردنتختمستأصلشدهبودند،
وحشــتيدرجانمانداختوباخودمگفتمهمانشبجانمراازدستميدهم.تنفس
برايمسختشدهبود،وقتيهمپسازساعتهاتالشتختبرايمخاليشدوزيردستگاه
قرارگرفتم،ديگرمرگرابهچشمخودديدم.«مرتضيميگويدكهكرونادرچندساعت،
بيماررادربدترينوضعيتقرارميدهدوهمانزماناستكهآدماحساسميكندچقدر
زندگيبيارزشاست:»منقبالتجربهاستفادهازداروهايآرامبخشداشتم،وقتيكرونا
گرفتم،مشكالتروحيامبيشترشد،بههميندليلپزشك،داروهاياعصابوروان
قويتريبرايمتجويزكرد.ازنظرروحيبههمريختهبودموابتالبهكروناشوكبزرگي
برايمبود.«بهگفتهمرتضي،هنوزهمباگذشتهفتههاازبستريشدنش،دچارتپشقلب

مداوم،ترسازمرگوبيخوابيهايشبانهاست.
سعيدوخانوادهاش،باهممبتالبهكروناشدند.پيشازآن،2نفرازدوستانشبهدليل
ابتالبهكروناجانشانراازدستدادهبودندوهمينموضوعسببشدتابهمحضابتال،
نگرانجانخودوخانوادهاششود.داروهاييكهبراياووخانوادهاشتجويزشدهبود،
پيدانميشد،اگرهمپيداميشد،بسيارگرانبودواوتواناييپرداختهزينههارانداشت.

خريداينداروهاازبازارآزادفشارروانيمضاعفيبهاوواردكرد.آنهابرايطيكردندوره
درمان،مشكالتزياديداشتند.خانوادهپدرياشازآنهادوربودند،تهيهغذاوخريد
نيازهايروزمره،برايشانسختبود،شرايطشانآنقدرنامناسببودكهبرايبيكارنماندن
وداشتندرآمد،خودوهمسرش،باوجودابتالبهبيماريدرخانه،كارميكردندتاازپس
هزينههايزندگيبرآيند.حاالسعيدميگويدكهازصبحتاشب،اضطرابشديديدارد،
استرسرهايشنميكند،باشنيدنخبرابتاليديگرانبهاينبيماري،دچاروحشت

ميشود.آنهاازخانهخارجنميشوندتادوبارهمبتالنشوند.
نخستينواكنشمريمبهابتالبهكرونا،انكاربود.اوبهنشانههايابتاليشتوجهينميكرد،
امادرنهايتباشديدترشدنعالئم،ناچاربهخانهنشينيشد:»تنهاييمراآزارميدهد،
هنوزباآنشرايطكنارنيامدهبودمكهباوخيمشدنحالم،سرازآيسييودرآوردم.آنجا
ديگربرايمآخردنيابود.بهمحضبستريشدنباخودمگفتمكهزندهبيروننميآيم.
بهشدتمضطربشدهوحتيبرايمرگآمادهشدهبودم.«بهگفتهاو،بهدليلباالبودن
اضطراب،دربيمارستانبهاوداروهايآرامبخشوضدافسردگيزياديدادهشد،اماحاال
اوميگويدكهمصرفاينميزاندارودرآنمدت،منجربهايجادمشكالتزياديازنظر

روحيوروانيدردورانبعدازرهاييازكروناشدهاست.

ث
مك

بيمارانچهميگويند؟


مريمسرخوش
خبرنگار

آمار واكسن هاي وارد شده به كشور

ميزان وارداتنوع واكسن

۲۲ميليون و۳۵۰هزار دوزسينوفارم )چين(

يك ميليون و۴۵هزار دوزاسپوتنيك )روسيه(

۵ميليون و6۴هزارو61۰ دوز آسترازنيكا )ژاپن، كره جنوبي و ايتاليا(

1۲۵هزار دوز بهارات )هند(

* تا پنجشنبه ۴شهريورماه، ۴1محموله واكسن وارد كشور شده است.

آمــار مبتالیــان  دیروز

31319
واكســن های تزریق شــده)دوز(

۲750158۶
آمــار جان باختگان دیروز

۶43
كل آمــار جان باختگان

107794

يكتافراهاني
خبرنگار
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دریچه فوت و فن نوشتن )16(

درگذشت برگستورم 
نويسنده مشهور كودكان 

گونيال برگستورم، نویسنده سوئدي و تصویرگر 
مشــهور كتاب هاي كودك و خالق شــخصيت 
الفي اتكينز، پــس از تحمل یــك دوره بيماري 
در 79ســالگي از دنيا رفت. به گزارش اكتواليته، 
گونيال برگستورم، نویسنده سوئدي و تصویرگر 
مشهور كتاب هاي كودك كه بيشتر براي انتشار 
مجموعه كتاب هاي كودك با شخصيت محوري 
»آلفونس ابرو« شناخته مي شد؛ مجموعه اي كه 
در ایران با عنوان الفي اتكينز شــناخته مي شود. 
»الفي اتكينز« نام یــك مجموعه كتاب كودك 
به نویســندگي برگســتورم اســت كه از سال 
1972ميليون ها نســخه از آن در سراسر جهان 
به فروش رفته اســت. براساس همين كتاب یك 
مجموعه انيميشــن 16قسمتي ســاخته شد و 
در ایران نيز چندیــن بار به نمایــش درآمد و از 

تون هاي  ر كــــــا
پرطرفــدار دهــه 
گونيــال  60بــود. 
برگســـــتورم در 
گوتنبرگ سوئد  زاده 
شد و در همان جا در 
رشته روزنامه نگاري 
تحصيل كرد. او پس 
از چندین سال كار 

روزنامه نــگاري در روزنامه هاي ســوئدي نظير 
داگم نيهتر و آفتونبالدت در سال 1971با انتشار 
كتاب »پدر ميا دیوانه مي شــود« قدم به دنياي 
نویسندگي گذاشت. كتاب هاي او به 30زبان دنيا 
ترجمه شــد و مجموع آثارش بيش از 5ميليون 
نسخه در سوئد و 4ميليون نسخه در كشورهاي 
دیگر به فروش رسيده است. فيلم هاي سينمایي 
و تلویزیوني متعدد و پرشماري نيز از روي آثارش 
ساخته شــد و كارهاي او به صحنه تئاتر هم راه 
یافتند كه بســياري از آنها با كارگرداني خود او 
به نمایش درآمدند. گونيال برگســتورم در یك 
مصاحبه در ســال 2017درباره موفقيت آثارش 
گفته بــود: »من از این موفقيــت چيزي متوجه 
نمي شوم و اصال نمي خواهم هم چيزي درباره اش 
بدانم. مثل خيلي از نویسندگان دیگر، اعتماد به 
نفس پایيني دارم. زماني كه چيزي مي نویسم و 
یا تصویرگري مي كنم، احساس مي كنم در خانه 

خودم هستم؛ در امنيت و آرامش.«

4 عنصر بنيادي داستان

وقتي داستان مي نویسيد، درحقيقت قرار و مداري ضمني با خواننده مي گذارید؛ 
یعني با همان چند صفحه نخست داستان، به طور ضمني به خواننده مي گویيد نوع 
و سبك و سياق داستانتان چيست و خواننده هم طبيعتا درمي یابد كه چه توقعي 
از داستان شما داشته باشد و در سراسر قصه، دنبال چه ساختار و ساختماني باشد. 
اما براي نوشتن، دانستن اینكه چند نوع داستان داریم مهم است؟ پيش از هر چيز 
الزم است تقسيم بندي هایي را كه تاكنون از داستان خوانده اید فراموش كنيد. در 
اینجا و در این نوشته نمي خواهم درباره انواع داستان هاي ادبي، دانشگاهي، علمي-

تخيلي، پليسي، مهيج، تاریخي و غيره بنویسم. مي خواهم به 4عنصر بنيادي كه 
در همه داستان ها وجود دارد، منتها شدت و ضعف آنها متفاوت است بپردازم. نوع 
تعادلي كه باید در هر داستان بين این عناصر برقرار باشد، مشخص مي كند كه 

شخصيت پردازي در داستان چگونه باید شكل بگيرد.
و آن 4 عنصر؛ محيط، خبر، شخصيت و حادثه است.

محيط، جهان پيرامون شــخصيت یعنــي مناظر، فضــاي داخل خانه، 
محيط فرهنگي كه شخصيت را پرورده و شــخصيت درقبال آن واكنش 

نشان مي دهد و دیگر موارد اطراف او، از آب و هوا گرفته تا قوانين و... است.
خبر، همان اطالعاتي محسوب مي شود كه قرار است خواننده كشف كند یا 
پس از خواندن داستان از آنها مطلع شود. شخصيت، ماهيت یك یا چند نفر 
از افراد داستان است و شامل رفتار و علل كارهایي است كه انجام مي دهند. 
شخصيت معموال برداشتي كلي درباره ماهيت انسان را هم ارائه مي دهد یا 
ما را به سمت چنين برداشتي سوق مي دهد. حوادث، در هر داستان اتفاقات 
و علل پشت سر آنهاســت. این عناصر معموال وجوه مشترك زیادي با هم 
دارند. مثال شخصيت الف بخشي از محيط اطراف شخصيت ب را هم تشكيل 
مي دهد، یا احتمال دارد عنصر خبر در یك داستان، شامل اطالعاتي درباره 
ماهيت یك شخصيت هم باشد. یا شاید منظور از كشف خبر در یك داستان، 
افشاي برخي از جنبه هاي یك محيط، حادثه اي كه درست فهميده نشده 
یا نادیده گرفته شده یا ماهيت یك شخصيت باشد. حوادث داستان را هم 
معموال یا محيط به وجود مي آورد یا شخصيت ها مي آفرینند و باز خبري كه 
از خواننده در داستان كشف مي كند، ممكن است همان حادثه قصه باشد. 
این عناصري كه كوتاه و مختصر درباره آنها نوشتم، با درجه هاي متفاوتي 
در همه داستان ها وجود دارند و هر عنصر، ساختمان ضمني خود را به وجود 
مي آورد. به این معنا كه اگر حضور یكي از عناصر در داستاني برجسته تر و 
پررنگ تر باشد، ساختمان خاص آن نيز شكل كلي داستان را عيان مي كند. 
مثال اگر شما داستانتان را با قتلي شروع كنيد و بيشتر به شخصيت هایي 
بپردازید كه درپي كشف عامل، علت و نحوه انجام جنایت هستند، خواننده 
طبعا توقع دارد كه تا نویســنده به این سؤال ها پاســخ قانع كننده نداده، 
داستان ادامه داشته باشــد. درواقع او توقع داستاني خبري را از شما دارد. 
اما اگر داستان را با زندگي همسر مرد قرباني جنایت شروع كنيد و به تأثير 
ناگهاني و طاقت فرساي فروپاشي زندگي یك فرد بپردازید، خواننده هم به 
حق توقع دارد داستاني را كه در آن ساختمان شخصيت اصل است بخواند و 
زندگي زن بيوه اي را از آغاز تا هنگامي كه جایگاهي مقبول و نوین در زندگي 

اجتماعي مي یابد، دنبال كند.

  استالين
»اســتالين« زندگينامه جامــع ژوزف 
 اســتالين، رهبر شــوروی، از كودكی تا 
مرگ اوست. ادوارد رادزینسكی، نویسنده 
كتاب، چند زندگينامــه دیگر هم درباره 
شــخصيت های تاریخی روســيه نوشته 
است و همچنين به نوشتن نمایشنامه هم 
شهرت دارد. او در نوشتن این زندگينامه 
از اسناد و مداركی فوق محرمانه استفاده 
كرده كه پيش از فروپاشــی شوروی در 
دسترس نبوده اند و این گونه از چند راز 

بزرگ، از جمله راز مرگ اســتالين پرده برداشــته 
است. رادزینسكی، بي آنكه دست به تحریف وقایع بزند، روایتی نسبتاً 
دراماتيك از زندگی استالين و تاریخ روسيه در آن سال ها ارائه می دهد. 
چنان كه خود رادزینسكی می گوید، هدفش بيش از نمایش شخصيت 
استالين، توصيف زمانه ای بوده كه دیگر گذشــته و از یاد رفته است. 
آبتين گلكار، استالين را مستقيماً از زبان روسی به فارسي ترجمه  كرده 

است. این كتاب ســال1394 برنده جایزه كتاب سال شده است. نشر 
ماهي به تازگي چاپ جدید این كتاب خواندنــي را در 700صفحه  به 

بهاي 180هزار تومان منتشر كرده است.

  بی قراری 
»بي قــراري« نوشــته زلفــی ليوانلی را 
زینب عبدی گلزار به فارسي برگردانده 
و به تازگي از سوي نشر ماهي منتشر شده 
اســت. در این كتاب، ملك نــاز دختری 
ایزدی اســت كه از چنگال داعشــيان 
گریخته و به اميد آزادی و زندگی جدید 
به تركيه پناهنده شــده است. در كمپ 
پناهندگان سوری در ماردین با پسری 
ترك آشنا می شــود كه برای كمك به 

كمپ آمده اســت. حســين و ملك ناز به هم 
دل می بازند. عشقی ممنوع ميان حسين مسلمان و ملك ناز ایزدی كه 
اهالی ماردین گمان می برند شيطان پرست است به وجود مي آید. رمان 
با مرگ حسين در آمریكا توسط اسالم ســتيزان تندرو آغاز می شود و 
ورود خبرنگاری از استانبول كه خودش اهل ماردین است و حسين را 
از كودكی می شناخته. حاال او می خواهد بداند چه اتفاقی برای حسين 

افتاده و چرا به آمریكا رفته و آنجا كشــته شده است و... نشر ماهي این 
كتاب 184صفحه اي را به بهاي 23هزار تومان منتشر كرده است.

  در ميان گمشدگان 
كتاب »در ميان گمشــدگان« به عنوان 
كتابی دلهره آور و اثر »دن شاون« داستان 
مردها، زن ها و كودكانــی را كه در خارج 
از رویای آمریكایی زندگــی می كنند به 
اشــتراك می  گذارد. دن شــاون از منظر 
روان شناختی، شخصيت هایي می آفریند 
و در این حين به تأثيــر خيره كننده ای 
می رسد. هر داستان با شوخ طبعی ظریف 
و پررمز و راز و همچنين فراوان از شگفتی 
و نبوغی حيرت انگيز خودنمایی می كند. 

داستان های دن شاون هميشه در بين بهترین 
داستان های كوتاه آمریكایی قرار دارند. »در ميان گمشدگان« به عنوان 
یكی از 10كتاب برتر سال توسط انجمن كتابخانه های آمریكا و همچنين 
به عنوان كتاب برجسته سال توسط نيویورك تایمز نامگذاری شده است. 
نشر ماهي این كتاب را با ترجمه اميرمهدي حقيقت در 192صفحه به 

بهاي 25هزار تومان منتشر كرده است.

 فرزام شيرزادي

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي:

 مميزي بايد به دست اصحاب انديشه باشد

محمدمهدي اســماعيلي، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي دولت 
سيزدهم در نخستين سفر و جلســه كاري و رسانه اي خود به 
اصفهان ســفر كرد. وي در نشســتي با تعدادي از هنرمندان و 
اهالي فرهنگ، رسانه و قرآن و عترت در اتاق بازرگاني در نزدیكي 
پل تاریخي خواجو حضور یافــت. گزیده اي از صحبت هاي وي 

درخصوص كتاب، مميزي و... در ادامه مي آید.
  فضاي فرهنگي و هنري باید به سمت تصميم گيري گروه هاي 
نخبه در هر حوزه برود. مميزي اگر مي خواهد اتفاق بيفتد، باید 
به دست اصحاب فكر و اندیشه باشــد. ما قرار نيست این كار را 

انجام دهيم. كشور ما سرشــار از نخبه هاي حوزه هاي مختلف 
است و یك سليقه نباید معيار باشد.

  از معدل نخبگي فرهنگي و هنري كشور جهت ارتقاي فرهنگ 
و هنر بهره مي گيریــم. درها را باید باز كرد. شــنيدن صحبت 
نخبگان آموزنده است و از جریان فرهنگ و هنر در تمام كشور 
حمایت خواهيم كرد. در دوره آقاي رئيسي حتما باید یك روند 

مشعشع فرهنگي و هنري رقم بخورد.
  كرونا چالش هاي بسياري را در حوزه موسيقي، تئاتر و سينما 
و همه حوزه هاي فرهنگي ایجاد كرده اســت. واكسيناســيون 
فعاالن این حوزه سریع تر باید انجام شــود. در گام اول تسهيل 
و حمایت دولت از اهالي فرهنگ و هنر نســبت به آسيب هاي 
وارده به عمل خواهد آمد. همچنيــن جهش قابل توجهي را در 
حوزه فرهنگ و هنر شاهد خواهيم بود و این از قول هاي اصلي به 
اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه است. مسائل مربوط به بيمه هم 

به سرانجام خواهد رسيد.
  كل بودجه فرهنگ و هنر، نســبتي با تجارت ها ندارد و این 
باید اصالح شــود. برخي، هنرمندان و اهالي فرهنگ را درباره 
برنامه هاي وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي دچارسوء تفاهم 
كردند؛ اما ما تمامي نقدهاي سازنده را خواهيم شنيد و استفاده 

خواهيم كرد.

 نمايشگاه كتاب اوكراين
حضوری برگزار می شود 

نمایشگاه بين المللي كتاب اوكراین امسال به صورت نسخه فيزیكي از سوم تا 
پنجم سپتامبر )12تا 15شــهریور( برگزار خواهد شد. به گزارش پابليشينگ 
پرسپكتيو، آخرین بار این نمایشــگاه در سال 2019به صورت فيزیكي برگزار 
شده بود.  مسئوالن نمایشگاه كتاب اوكراین مي گویند: امسال با درنظرگرفتن 
مكان هاي عمومي بــراي بازدیدكنندگان، فضاهــاي تخصصي براي مالقات 
ناشــران و برنامه هاي معرفي كتاب نيز خواهند داشــت. قرار اســت امسال 
150برنامه تخصصي درباره صنعت چاپ و نشــر كتاب در اوكراین و سراسر 
جهان برگزار شود.  براساس پيش بيني ها و آمارهاي ثبت شده انتظار مي رود، 
70ناشر از كشور اوكراین در این نمایشگاه حاضر شوند كه شعار »صميميت از 

نو براي احياي دوباره نمایشگاه« انتخاب شده است.

تازه هاي نشر
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دیگه چه خبر؟

  امسال براي اربعين اعزام داريم؟
فرصت چنداني تا اربعين حســيني باقي نمانده و پرســش اغلب 
زائران این اســت كه آیا امســال مي توانند در این مراسم آیيني 
شركت كنند؟ به گزارش ایسنا، صحبت اهلل رحماني، معاون عتبات 
عاليات ســازمان حج و زیارت در این باره گفــت: ایران درصورت 
پذیرفتن عراق، آمادگي اعزام زائران را براي اربعين دارد. او با بيان 
اینكه عراق هنوز هيچ گونه دســتورالعملي به صورت رسمي براي 
اربعين امسال صادر نكرده اســت، افزود: براي هر تعداد زائري كه 
براي اعزام اعالم كنند، آمادگي ثبت نام وجود دارد و موكب ها نيز 
آماده ارائه خدمات هستند. اگر اعالم كنند تنها افرادي كه 2دوز 
واكسن دریافت كرده اند مجاز به اعزام هستند، انتخاب زائران بين 
این دســته از افراد صورت خواهد گرفت. رحماني ادامه داد: اگر 
قرار به اعزام زائران باشــد طي 2روز مي توان براي 500هزار نفر 
ویزا صادر كرد و درصورت مجوز عراقي هــا، امكان صدور ویزا در 
سفارت عراق، كنسولگري مشهد، خوزستان و كرمانشاه نيز وجود 
دارد. چنانچه شرایط فراهم شود، ویزا طبق توافق گذشته 2كشور 

رایگان خواهد بود.

  وعده حل مشكل فوق العاده ويژه معلمان
فوق العاده ویژه با ميانگين 21 تا 2۷درصدي معلمان كه قرار بود 
در مرداد ماه پرداخت شود از سوي ســازمان برنامه و بودجه لغو 
شد كه اعتراض معلمان را در روزهاي اخير به همراه داشت. حاال 
پایگاه اطالع رساني دولت از تشــكيل جلسه اي با حضور معاونين 
وزارت آموزش و پرورش، دیوان محاســبات كل كشور و سازمان 
برنامه و بودجه درخصــوص پرداخت فوق العــاده ویژه معلمان 
خبر داده و اعالم كرده اســت: »مبناي برقــراري این فوق العاده 
ویژه بند10 ماده68 قانون مدیریت خدمات كشــوري، با رعایت 
مصوبه شماره1380۹1 / ت 5000 هه مورخ 15اسفند۹3، هيأت 
وزیران براي مشــمولين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور 
با ميانگين 21 و تا ســقف 2۷درصد، براساس بند الف تبصره12 
قانون كل كشور است كه مقرر شــده پس از رفع مغایرت احكام 
صادره، افزایش فوق العاده ویژه مشمولين مفاد مصوبه یادشده، در 
شهریور ماه سال1400 اعمال شود. همچنين مابه التفاوت حقوق 
فروردین تا مرداد1400 نيز همزمان با حقوق و مزایاي شهریور ماه 

پرداخت خواهد شد.« 

  حذف محدوديت جنسيت براي پذيرش داوطلبان دستياري
مركز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از 
حذف محدودیت جنسيت در پذیرش داوطلبان چهل وهشتمين 
دوره آزمون پذیرش دستيار تخصصي خبر داده و اعالم كرده است: 
»با اصالح دفترچه راهنماي انتخاب رشته چهل وهشتمين آزمون 
دستياري پذیرش آزمون دوره تخصصي جنسيت پذیرش دانشجو 
در تمامي رشته هاي علوم پزشــكي به جز رشته زنان و زایمان كه 
مختص زنان است، پذیرش رشته ها به زن و مرد اصالح مي شود.«

 داغ بزرگ؛ كار بزرگ
محمد اطيابي، يكي از كاسبان بازار تبريز است كه طی 2 ماه مادر، برادر و يكي از دوستانش را بر اثر كرونا از دست 
داده، مي گويد: در كنار رنج از دست دادن عزيزانش، نمي تواند روزهايي را كه براي پيدا كردن برخي داروها 
و دستگاه اكسيژن ساز سرگردان درخيابان ها مي گشته را فراموش كند. اين شد كه بعد از فوت آنها تصميم 
مي گيرد دستگاه اكسيژن سازي را  كه خريده بوده به بيماران بدحال كرونايي امانت  دهد. » اين موضوع را وقتي 
با برخي از كسبه بازار در ميان گذاشتم، ابراز تمايل كردند كه دستگاه هاي بيشتري بخريم و به نيازمندان امانت 
بدهيم. تا به حال با مدد نيكوكاران، 7دستگاه 5 و10ليتري اكسيژن ساز خريداري كرديم كه سه تاي آنها را به 
شهرستان ورامين در استان تهران فرستاديم.« آنها در اين بحران، قدم هاي ديگري هم براي بهبود شرايط 
درمان بيماران برداشته اند. »معتمداني در درمانگاه ها و بيمارستان ها داريم كه بيماران بدحال نيازمندی را 
كه نمي توانند هزينه داروها را بپردازند به ما معرفي مي كنند تا بتوانيم كمك شان كنيم. كم نيستند افرادي 
كه به خاطر بحران اقتصادي يا طوالني شدن بيماري، پس اندازي براي هزينه هاي درمان ندارند.« او ترجيع بند 
صحبت هايش اين است كه »هدف همه ما يك چيز است؛ از مرگ كسي كه عزيز يك خانواده است، جلوگيري 

كرده و غمي از غم ها كم كنيم،  اي كاش كرونا تمام شود.«

 معلمان و دانش آموزان مدرسه اي در مشهد با كمك نيكوكاران
 300 كپسول اكسيژن تهيه و به شكل رایگان در اختيار 

بيماران نيازمند كرونایي مي گذارند

مدرسه واقعی اینجاست

نرگس آمري زاده
خبر نگار

تازه نهم شــهریور اســت اما درهاي 
مدرسه باز است؛ هم مدیر آمده، هم گزارش

معلمان و دانش آموزان. البته نه براي 
كالس تابستاني و ثبت نام و مسابقات؛ بنا هم ندارند 
كه قوانين و پروتكل هاي بهداشتي را زیر پا بگذارند و 
مدرسه را زودتر از موعد باز كنند. مدرسه را كرده اند 
پایگاه توزیع كپسول اكســيژن به مردمي كه كرونا 
نفس شان را بریده و راه گلویشان را بسته است. مثل 
زمان جنگ، مثل آن روزها كه عراق بمب هایش را 
مي ریخت روي سر شهرها و مدرسه شده بود پناهگاه 

مردم.
كروناي هندي كه آمد نفس كشيدن سخت تر شد، 
آنقدر كه در این روزها پزشكان پابه پاي رمدیسيور، 
اكتمرا، فاوا پيراویر، متيل پردنيزولون و امثال آنها، 
براي بيماران كرونایي، دســتگاه اكسيژن ســاز یا 
كپسول  اكسيژن هم تجویز مي  كنند. این شده كه 
مردم كفش آهني به پا كرده و از این داروخانه به آن 
داروخانه و از این فروشگاه تجهيزات پزشكي به آن 
فروشــگاه براي پيداكردن یكي از این دو دستگاه 
مي گردند. هزینه یك دستگاه اكسيژن ساز 5ليتري 
در بازار لوازم پزشكي تهران، دست كم 20ميليون 

تومان و هزینه كپسول اكسيژن 10ليتري دست كم 
2.5ميليون تومان است.

اگر بيمار بدحال باشد باید برود دنبال اكسيژن ساز 
و اگر بخت یارش باشــد و ریه هایش كمتر درگير 
بيماري شده باشد، مشكلش با كپسول هاي اكسيژن 
حل مي شود. اســتفاده از كپسول هم البته چندان 
ارزان نيســت؛ چراكــه خانواده هــا مجبورند 2 تا 
3كپسول در خانه داشته باشند و مرتب كپسول هاي 
خالي شده را براي پركردن به مراكز خاصي ببرند كه 
آن هم خود هزینه مجزایي دارد. در این ميان برخي 
دالالن تجهيزات پزشكي فرصت را غنيمت شمرده 
و اجاره كپسول و دســتگاه را نجومي باال برده اند. 
در روز گذشــته، هزینه یك اكسيژن ساز 5ليتري 
براي 2هفته بين 3 تــا 5ميليون تومان و 10ليتري 
براي 2هفته 6 تــا 10ميليون تومان بوده اســت. 
ارائه دهندگان خدمات اجاره دستگاه هاي اكسيژن، 
براي اجاره كپسول 10ليتري نيز هفته اي 500هزار 

تا یك ميليون تومان قيمت مي دهند.
مدیر، معلمان و دانش آموزان مدرسه استعدادهاي 
درخشان هاشمي نژاد)3( در مشهد وقتي اوضاع را 
اینگونه سخت و پراســترس براي بيماران كرونایي 
دیدند، دســت به كار شــدند و اول خودشان پول 
گذاشــتند و چند كپســول خریدند و به بيماران 
نيازمند دادند، بعد كم كم نيكــوكاران وارد ميدان 

شدند و هزینه خرید كپســول هاي جدید را قبول 
كردنــد. حــاال در حياط مدرســه هاشــمي نژاد 
300كپسول اكسيژن كوچك و بزرگ كنار هم به 
صف ایستاده اند تا به سرعت برسند به دست بيماران 

بدحال مشهد و روستاهاي اطراف.
رضا حاجي اســماعيلي، نماینده شــوراي معلمان 
مدرسه در این باره مي گوید: »مدرسه براي ما فقط 
محل آموزش دروسي كه به ما و دانش آموزان تكليف 
مي شود، نيست. در همه این سال ها كه كشور دچار 
بحران هاي مختلف مثل ســيل، زلزله، فقر و حتي 
حوادث چهارشنبه سوري شده، فوري ستاد بحراني 
تشــكيل دادیم و به اندازه خودمــان تالش كردیم 
كه خدماتي را رایگان ارائه دهيم؛ این خودش یك 
درس مهم به بچه هاست. اگر ســيل و زلزله بوده، 
كمك هاي دانش آموزان، خانواده هایشــان و حتي 
اهالي محل را جمع كرده ایم و به  دست مردم بالزده 
رسانده ایم، هرجا از طریق همكاران در مدارس دیگر 
متوجه شــدیم كه دانش آموزان حاشيه شهر دچار 
سوءتغذیه هستند، مواد غذایي تهيه كرده و به آنها 
ســپردیم تا هفته اي دوبار غذاي مناسب براي این 
كودكان و نوجوانان تهيه كنند. در چهارشنبه سوري 

از بچه هاي مدرســه پول ترقه و نارنجك هایي كه 
مي خواستند بخرند را به دلخواه جمع كردیم و با آن 
دو ویلچر براي مركز معلوالن فياض بخش خریدیم.«
آنها هر روز صبح به مدرســه مي آیند، كپسول هاي 
خالــي را از بهبودیافتگان مي گيرند و كپســول پر 
تحویــل بيماران مي دهنــد. حتي اگر نياز باشــد 
خودشان این كپســول ها را با ماشين شخصي شان 
به دست بيماران بدحال مي رســانند. »سه اتفاق 
همزمان بــا اوج گرفتــن كرونا در مشــهد درباره 
اكسيژن ساز و كپسول اكســيژن رخ داد؛ اول اینكه 
به شدت گران شد و بخش زیادي از مردم توان خرید 
آن را ندارند، دوم اینكه دالالن قيمت اجاره ها را باال 
برده اند و از بيماري مردم كاسبي مي كنند و در كنار 
این دو، سيستم نامناسب توزیع هم باعث شده مردم 
دچار ســرگرداني و معطلي در تهيه این دستگاه ها 
شوند كه به واسطه این سه علت، برخي مردم فرصت 
درمان را از دست مي دهند. این شد كه با همفكري 
رضا ناظري، مدیر سابق مدرســه تصميم گرفتيم 
متناسب با این بحران در مدرســه قدمي برداریم. 
نتيجه این شــد كه در عرض 25روز 200كپسول 
10ليتري و 100كپسول 40ليتري در مدرسه داریم 

كه رایگان در اختيار بيماران مي گذاریم.«
كمك  اعضاي مدرســه به تحویل كپسول اكسيژن 
محدود نمي شــود، آنها در تهيه دارو و مواد غذایي 
هم به خانواده هاي كرونازده كمك مي كنند. »اعالم 
كرده ایم كه اگر كسي توان تهيه دارو ندارد یا در خانه 
دچار كمبود غذا یا مواد غذایي شده، بگوید تا ما این 
كار را براي او انجام دهيم. بســيج شده و داروهاي 
كمياب را پيدا مي كنيم. حتي در بحث هزینه دارو یا 
غذا هم اگر كسي نيازمند باشد، كمك مي فرستيم.«
حاال 18هزار و 3۹4نفر از مردم مشهد عضو كمپين 
»تامين اكســيژن بيماران كرونایــي« در یكي از 
پيام رسان ها هســتند و در تهيه كپسول اكسيژن 
با مسئوالن مدرســه همكاري مي كنند. »خيلي از 
بهبودیافتگان كپسول شــان را رایگان نزد ما امانت 
گذاشتند تا به بيماران بدهيم، بعضي ها خودجوش 
و بدون هيچ چشمداشتي در جابه جایي كپسول ها 
تا مركز پمپاژ اكســيژن به ما كمك مي كنند. عده 
دیگري برایمان ماسك و مواد غذایي مي آورند تا به 
نيازمندان تحویل دهيم. مردم نشان دادند اگر جایي 
احساس صداقت و شفافيت كنند، حتي در شرایط 

بد دست هم را مي گيرند.«
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 طرح حمایت از حقوق كاربران فضاي 
مجازي و خدمات پایه كاربردي پس از اینترنت

آنكــه بــا رأي نماینــدگان مجلس 
مشمول اصل 85قانون اساسي شــد، براي بررسي و 
تدوین به كميسيون فرهنگي واگذار شد. با این حال، با 
آغاز جلسات بررســي صالحيت وزرا و رأي اعتماد به 
هيأت دولت، بررسي این طرح متوقف ماند. درحالي كه 
ایــن روزها بعضي رســانه ها در گفت وگــو با بعضي 
كارشناسان تالش مي كنند كه این طرح را مفيد و حتي 
اشتغال زا جلوه دهند، اما بخش عمده اي از متخصصان، 
كارشناسان، كسب وكارهاي مجازي و كاربران عادي، 
همچنان بــا این طــرح مخالفنــد و آن را به چالش 
مي كشند. موافقان براي موجه جلوه دادن این طرح به 
قوانين كشورهاي اروپایي و آمریكایي اشاره مي كنند. 
به عنوان مثال بر خارج نشدن داده هاي كاربران از كشور 
تأكيد مي كنند كه البته تقریبا هيچ كس با این موضوع 
مخالف نيســت، اما درباره محدود شدن پلتفرم هاي 
خارجي كه در این طرح عنوان شــده، پاسخی ارائه 
نمي دهند. از ســوي دیگر، از آنجا كــه وزیر جدید 
ارتباطــات موضع گيري خاصي در مــورد این طرح 
نداشته، بعضي گمانه زني ها حاكي از این است كه دولت 
از طریق رایزني با نمایندگان، احتماال این موضوع را در 
قالب الیحه تقدیم مجلس خواهــد كرد. با این حال، 
اطالع رساني درباره فرایند بررسي این طرح، این روزها 
به حداقل رسيده و مردم در انتظار خبرهاي جدید در 
این مورد هستند. تالش خبرنگار همشهري هم براي 
گفت وگو با سخنگوي كميســيون فرهنگي مجلس 
به منظور دریافت اطالعــات جدید در این مورد ناكام 

ماند.

ادعاهاي بدون مستند
ظاهرا چند روز پيش، عبــاس مرادي كه از طراحان 
و مدافعان طرح صيانت اســت، در یكي از اتاق هاي 
كالب هاوس از حذف ماده 17و تبصره 2ماده 28طرح 
صيانت خبر داده اســت. پوریا آســتركي، تحليلگر 
شــبكه هاي اجتماعي در گفت وگو با همشهري، در 
واكنش به این موضوع مي گوید: »حتي اگر ماده 17و 
تبصره 2ماده 28طرح حذف شــده باشد، هيچ گونه 
مستندي در این مورد منتشر نشده است.« به گفته 

او »هنوز مردم نمي دانند كه كدام نسخه از طرح در 
كميسيون در حال بررسي است«. به طور خالصه، 
ماده 17 می گوید كه ســهم ترافيــک خدمات پایه 
كاربردی داخلی باید از خارجی ها بيشتر باشد و ميزان 
ترافيک خارجی ها توسط كميسيون تنظيم مقررات 
تعيين می شــود. همچنين تبصره 2 مــاده 28 به 
خارجی ها 4 ماه فرصت داده تا مجوز فعاليت بگيرند 
و نماینده قانونی معرفی كنند و اگر جایگزین مناسب 
داخلی معرفی نشــد تا یک سال مسدود نمی شوند. 
عالوه بر این اگر ظرف 8 ماه، وزارت ارتباطات موفق به 
معرفی جایگزین داخلی نشد، سازمان برنامه و بودجه 
مكلف است بودجه الزم را كه منابع آن در تبصره ذكر 
شده، در اختيار مركز ملی فضای مجازی قرار دهد تا 

این مركز راسا در این خصوص اقدام كند.

تركيب كميسيون ویژه
این در حالي اســت كه با وجود اعالم تشــكيل یک 
كميسيون ویژه براي بررســي طرح صيانت، هنوز 
كمترین اطالعي در مورد شكل گيري این كميسيون 
و اسامي اعضاي تشكيل دهنده آن در دست نيست. 
به طوري كه لطف اهلل ســياهكلي، عضو كميسيون 
صنایع و معادن مجلس با اشــاره بــه اینكه گاهي 
در زمينه اصل هشــتادوپنجي شــدن یک طرح، 
نمایندگان بد عمل كردند و قانون ضعيفي تصویب 
شده است، مي گوید: »براي اینكه بررسي این طرح 
به خوبي صورت بگيرد، اول اعــالم كردیم كه نباید 
كميسيون فرهنگي مســئوليت این كار را به عهده 
بگيرد و 5تا 6كميسيون را درگير بررسي این طرح 
كردیم. همچنين قرار شد 23 نفر از این كميسيون ها 

براي حضور در كميســيون ویژه انتخاب شوند كه 
این موضوع یک فرصت مناسب است.«  سياهكلي 
همچنين به این نكته اشاره مي كند كه طرح صيانت 
نواقص بسياري دارد و باید این نواقص برطرف شود. 
او مي گوید: »افرادي كه مي خواهند در این فضا كار 
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي كار سياســي 

كنند، باید از امنيت خاطر برخوردار باشند.«

ضرورت ارائه الیحه
نماینده قزوین همچنين با اشاره به اینكه طرح هاي 
مجلس، به ميزان كافــي داراي آن قدرت، تخصص، 
دقت و ظرافت هاي قانوني كه همــه زوایا را درنظر 
بگيرد، نيستند، مي گوید: »قانون حوزه فضاي مجازي 
باید در قالب الیحه به مجلس عرضه شــود، چراكه 
نماینده ها در حوزه هاي تخصصي فعاليت نكرده اند.«  
سياهكلي همچنين به این موضوع اشاره مي كند كه 
نمایندگان ایده اي به ذهنشــان رسيده و با كمک و 
تحقيق دیگران ســعي مي كنند این طرح به قانوني 
خوب تبدیل شود، اما وقتي قانون به صورت الیحه به 
مجلس ارسال شود، از پایه و اساس بادقت و به صورت 
تخصصي تدوین مي شــود. او در بخــش دیگري از 
سخنان خود به گفت وگو با وزیر جدید ارتباطات در 
كميسيون صنایع مجلس اشاره مي كند و مي گوید: 
»ما در كميسيون به آقاي زارع پور گفتيم كه بهترین 
كار این است كه او در حوزه فضاي مجازي الیحه اي 
را به مجلس ارائه دهد. او هم در این زمينه موافق بود 
و همراهي كرد. البته قبــول كنيد تهيه الیحه براي 
فضاي مجازي كار سختي است. این فضا جدید است 

و ما هم تازه با این فضا آشنا شدیم.«

برخی شنيده ها حكایت از آن دارد كه ماده 17و تبصره 2ماده 28طرح  صيانت حذف شده است

بر اساس قوانين جدید منتشر شده توسط 
اداره ملی مطبوعات و انتشــارات چين گيم

)NPPA( كــه ناظــر و تنظيم كننــده 
محتوای بازی های ویدئویی در این كشور است، كودكان 
و نوجوانان زیر18 سال در این كشور تنها تا 3ساعت در 
هفته اجازه انجام بازی هــای آنالین ویدئویی را خواهند 
داشــت. به گزارش سی ان بی ســی، این حركت، ضربه 
ســنگين دیگری به غول هــای بازی ســازی چينی از 
 )NetEase( »تا »نت ایــز )Tencent( »تنســنت«
به حساب می آید كه امسال با هجوم مقررات دست وپاگير 
در زمينه های مختلف از موضوع ضــد انحصار گرفته تا 
حفاظت از داده ها مواجه شده اند. این امر سرمایه گذاران 
را به وحشت انداخته و ارزش سهام فناوری چين را تحت 
تاثير قرار داده است. بر اســاس اعالميه ترجمه شده در 
مورد قوانين جدید، افراد زیر18 ســال اجازه دارند یک 
ساعت در روز بين ســاعت8 تا 9شب، بازی های آنالین 
ویدئویی انجام دهند. ضمن اینكه تعطيالت آخر هفته و 
تعطيالت رسمی نيز شامل این محدودیت ها خواهد بود. 
این قوانين به عنــوان راهی برای محافظت از ســالمت 
جسمی و روانی كودكان اعالم شده است. این قوانين برای 
شــركت هایی كه خدمات بازی آنالین را به افراد زیر18 
سال ارائه می دهند، اعمال می شود و توانایی آنها را برای 
خدمت رسانی به چنين كاربرانی در خارج از ساعت تعيين 
شــده محدود می كند. همچنين این شركت ها مجاز به 
ارائه خدمات بــه كاربرانی كه با مشــخصات غيرواقعی 
ثبت نام كرده اند نيستند. جدیدترین قوانين NPPA مدت 
زمان بازی بچه ها را به ميزان قابل توجهی كاهش می دهد. 
بر اساس قوانين ســال2019، افراد زیر18 سال در اكثر 
روزها مجاز بودند یک ســاعت و نيم در روز بازی كنند. 
 دانيل احمد، تحليلگر ارشــد شــركت نيكــو پارتنرز 
)Niko Partners(، یک شــركت تحقيقاتی در حوزه 
بــازار، در ایــن خصــوص می گوید:»امــروزه بيش از 
110ميليون كودک در چيــن بازی های ویدئویی انجام 
می دهند و ما انتظار داریم محدودیت های جدید منجر به 
كاهش تعداد بازیكنان و كاهش زمان و هزینه صرف شده 
در بازی توسط افراد زیر18 سال شود. با این حال، ما انتظار 
نداریم كه این كاهش هزینه ها تأثير قابل مالحظه ای بر 
شركت های بازی ساز داشته باشد، زیرا محدودیت زمان و 
هزینه در حال حاضر برای افراد زیر18 ســال در 2سال 

گذشته نيز در نظر گرفته شــده بود. بنابراین، انتظار ما 
اكنون این است كه وضع چنين قانونی تأثير مالیم تری بر 
نرخ رشد كلی داشته باشد، زیرا هزینه  كرد افراد زیر سن 
قانونی در حال حاضر كم بوده اســت.« شركت تنسنت 
پيش تر اعالم كرده بود كه درآمد فروش بازی به بازیكنان 
جوان تر در چين رقم چندان باالیی نيست. در 3ماهه دوم 
سال جاری ميالدی، 2/6درصد از دریافت ناخالص فروش 
بازی در چين از بازیكنان زیر16 سال بوده است. تنسنت 
در بيانيه ای اعالم كرد كه الزامات جدید را اجرا كرده و از 
قوانين جدید پشتيبانی خواهد كرد. غول بازی ساز چينی 
در ماه های اخير اقداماتی را برای جلوگيری از تخلف در 
مقررات، انجام داده بود. در ماه ژوئيه، این شركت الزامی را 
به گيمرها ارائه داد تا اسكن تشخيص چهره را در تلفن 
خود انجام دهند تا از بزرگسال بودن آنها اطمينان حاصل 
شود. پكن مدت های مدیدی اســت كه نگران اعتياد به 
بازی در بين جوانان این كشــور بوده و برای 14سال تا 
سال2014 كنسول های بازی برای حدود 14سال ممنوع 
بودند و سایت وابسته به دولت در این ماه مقاله ای منتشر 
كرد كه بازی های آنالین را »تریاک« ناميد و خواســتار 
محدودیت های بيشتر در این خصوص شد. البته مقاله 
خيلی سریع از روی وب ســایت حذف شد و بعدا با تيتر 
جدیدی منتشر شــد كه عبارت »تریاک« دیگر در آن 
مشاهده نشد. این موضوع اما نگرانی های بسياری را در 
بين سرمایه گذاران ایجاد كرد كه محدودیت های بيشتری 
در زمينه بازی ها اعمال خواهد شــد كــه البته به نظر 
می رسد گام های نخستين در این خصوص برداشته شده 
است. به گفته رســانه های دولتی، حدود 62/5درصد از 
كودكان چينی اغلب به صــورت آنالین بازی می كنند و 
13/2درصد از كاربران زیر سن بازی های موبایلی بيش از 

2ساعت در روز مشغول انجام بازی های موبایل هستند.

محدودیت زمانی كودكان چينی برای بازی های آنالین
بر اساس قانونی جدید افراد زیر 18  سال در چين تنها 3 ساعت در 

هفته حق انجام بازی های آنالین را دارند
پيگيري طرح صيانت در سكوت خبري

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

عمادالدین قاسمي پناه
خبر نگار

به سوی آینده

عبور تلگرام از مرز یك ميليارد دانلود

پيام رسان تلگرام به جدیدترین اپليكيشني تبدیل شد كه ميزان دانلود 
آن در سراسر جهان از مرز یک ميليارد عبور كرده است. این برنامه كه 
كارش را از اواخر سال2013اســتارت زده، اصلي ترین رقيب واتساپ و 
فيسبوک مسنجر است. این شــركت توانست در ميان خشم عمومي از 
به روزرساني اخير سياست حفظ حریم خصوصي واتساپ، حضور خود 
را در بازار تقویت كند چراكه بسياري از كاربران واتساپ تصميم گرفتند 
به سمت تلگرام حركت كنند؛ پيام رساني كه حدود 2سالي مي شود كه 
در ایران فيلتر شده است. تلگرام همچنين ویژگي هاي جدیدي ازجمله 
تماس تصویري گروهي، اشــتراک گذاري صفحه با صدا و تجربه چت 
صوتي به روز شده را كه به جذب كاربران بيشتر و جدید كمک مي كند، 
در ماه هاي اخير معرفي كرده است. وب ســایت تک كرانچ با استناد به 
داده هاي شركت »سنسور تاور« گزارش داده كه هفته گذشته تلگرام از 
مرز یک ميليارد دانلود در سراسر جهان عبور كرده است. سایر برنامه هاي 
موجود در فهرست ميلياردي ها، شــامل واتساپ به عنوان رقيب بزرگ 
تلگرام و همچنين مسنجر فيسبوک، اینستاگرام، اسنپ چت، اسپاتيفاي 
و نتفليكس است. »سنســور تاور« گزارش داده است كه هندوستان با 
22درصد از نصب هاي مادام العمر بــه بزرگ ترین بازار اینترنتي تلگرام 
تبدیل شده است. پس از هند، روسيه و اندونزي 2 بازار اصلي این برنامه 
هستند كه به ترتيب 10و 8درصد از كل دانلود و نصب را به خود اختصاص 
داده اند. همچنين تلگــرام در نيمه اول ســال2021به 214ميليون و 
700هزار نصب رسيده است كه نســبت به 133ميليون گزارش شده 
در مدت مشابه سال گذشته ميالدي، 61درصد افزایش ساالنه را نشان 
مي دهد. توجه به این نكته ضروري است كه تعداد نصب هاي گزارش شده 
توسط »سنسور تاور« بيانگر كاربر فعال برنامه نيست. با این حال، تلگرام 
سال گذشته اعالم كرد كه ماهانه حدود 500ميليون كاربر فعال دارد. در 
اوایل ماه جاري ميالدي، روزنامه تجاري »نيكي آسيا« با استناد به پلتفرم 
تجزیه و تحليل App Annie گزارش داد كه تلگرام در ســال2020به 
هفتمين اپليكيشــن پردانلود جهان تبدیل شــد. یكي از دالیل اصلي 
موفقيت روزافزون تلگرام در ماه هاي اخير، احساس منفي كاربران نسبت 
به واتساپ بوده است. عالوه بر سياست هاي اخير واتساپ كه مدت ها مورد 
انتقاد و نكوهش كارشناسان و كاربران بود، ایرادهاي فني بسيار، خصوصا 
در بخش دسكتاپ آن، باعث شده تا بسياري از كاربران كوچ به تلگرام را 

در دستور كارشان قرار دهند.
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بزرگ ترین چالش ماه هــاي پيش رو در 
محيط زیســت انساني كشــور افزایش آاليندهها

آالینده هاي جوي اســت كــه دامنگير 
45ميليون نفر جمعيت شهرنشين كشور خواهد شد. اما 
در چنين شرایطي باید چه رویكردي از سوي مسئوالن 
محيط زیستي كشــور اتخاذ شــود و راه فرار از چنين 

شرایطي چگونه است؟
آلودگي هوا سال هاست كه در كالنشهرهاي بزرگ جهان 
رواج دارد و مدیریت آن با شاخص هاي متعدد و اقدامات 

همپوشان صورت مي گيرد.
سولماز احدي، كارشــناس واحد پایش شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران، در این باره به همشهري مي گوید: 
 نباید فراموش كرد كه آلودگــي هوایي كه طي ماه هاي 
پيش رو در بيشتر شــهرهاي بزرگ كشور نظير تهران، 
مشهد، اصفهان، تبریز، اراك، قم و كرج رخ مي دهد بر پایه 
آالینده هاي احتراق پایه شكل مي گيرد كه حمل و نقل از 

مهم ترین منابع توليد و پراكنش آن است.
به گفته احدي، نشریه AIRUSE در یكي از شماره هاي 
اخير خود به راهكارهاي بــه روز و مهم كاهش آلودگي 
ناشي از حمل و نقل در شــهرهاي جهان پرداخته است. 
از مهم ترین اقدامات در حال اجرا در شــهرهاي بزرگ 
جهان كه نوعا درگير آلودگي هوا هســتند مي توان به 
»توســعه مناطق كم انتشار«، »ســاخت پاركينگ«، 
»كاهش ســفرهاي شــهري«، »كاهش ریزگردهاي 
موجود در معابر«، »بهبود و توسعه حمل و نقل عمومي« 
و »ارتقاي فناوري هاي در دســترس مردم« اشاره كرد. 
این اقدامات هم اكنون در 8كالنشــهر جهاني درگير با 

آلودگي هوا، یعني بارسلون، فلورانس، آتن، پورتو، ميالن، 
مكزیكوسيتي، دهلي و پكن در حال انجام است و با توجه 
به زیرســاخت هاي موجود در شهرهاي كشور و حضور 
دولت و مدیران شــهري جدید مي تواند مورد استفاده 

قرار گيرد.
طبق مصوبه ســال 95هيــأت وزیــران، اجراي طرح 
مناطق كم انتشــار )LEZ( باید در 8كالنشــهر كشور 
اجرایي شود و این طرح به همراه برخي اقدامات نظير 
مدیریت بسته سفر، بهبود و توسعه حمل و نقل عمومي 
و افزایش زیرساخت هاي دولت الكترونيك در دستوركار 
مدیران ملي و شهري قرار دارد. بنابراین مي توان الگوي 
شــهرهاي بزرگ جهــان را كه با مصوبات و شــرایط 
موجود شهرهاي كشــور همخواني دارند، مدنظر قرار 

داد و اجرا كرد.

توسعهمناطقكمانتشار
  محدودكردن دسترسي وسایل 
نقليه به مركز شهرها در مناطق با 
بيش از 100هزار نفر ســاكن در 
بارسلون، بيش از 15هزار نفر در 
فلورانس و پورتو و بيش از 40هزار 

نفر در ميالن، مكزیكوسيتي، دهلي و پكن.
  دریافت هزینه مستقيم از ماشين هاي شخصي تحت 
عنوان عوارض ورود به شهر، محدودكردن تردد وسایل 
نقليه در مناطق خاص شهرهاي بارسلون، فلورانس، آتن، 

پورتو و ميالن.
  دســته بندي خودروها براســاس ميزان انتشار براي 
اعمال محدودیت هاي ترافيكي كه هم اكنون در 220شهر 
اتحادیه اروپا استفاده مي شــود. این اقدام ورود وسایل 
نقليه شخصي از سایر شــهرها را در بارسلون، ميالن و 

مكزیكوسيتي كاهش مي دهد.
  كاهش عوارض بزرگــراه و هزینه هاي پاركينگ براي 

وسایل نقليه كم انتشاردر بارسلون.
  توسعه و اولویت بخشــي به طرح دسترسي نامحدود 
به خودروهاي الكتریكي و كم انتشار در محدوده مشخص 
به نام حلقه سبز آتن كه ورود سایر خودروها به آن محدود 

به روزهاي زوج یا فرد است.
  افزایش دفعات بازرســي و معاینه فني وسایل نقليه 
عمومي در بارســلون، فلورانس، آتــن، پورتو و ميالن 
به منظور اطمينان از اینكه موتورهاي در حال استفاده، 

كنترل كننده هاي عملكردي و نگهداري مناسب دارند.
  آزمون تصادفــي خودروها، به ویــژه كاميون ها براي 
اطمينان از قرارگيري انتشــار آنهــا در محدوده مجاز 

شهرهاي فلورانس و پورتو.
  جلوگيري كامل از ورود تریلي ها به شهر دهلي.

ساختپاركينگ
  ساخت پاركينگ هاي جدید در 
تقاطع هاي خطــوط حمل ونقل 
عمومي اصلي قطار و ایستگاه هاي 
مترو در حومه شهرهاي بارسلون، 
فلورانس، آتن و پورتــو با تعرفه 
كمتر به منظور ترویج اســتفاده تركيبــي از خودروي 

شخصي و حمل ونقل عمومي.
  افزایــش هزینــه پاركينــگ در مراكز شــهر براي 
غيرســاكنان و هزینه هاي كم براي خودروهاي سبز در 

شهرهاي بارسلون، فلورانس و پورتو.
   ارائه خدمات پاركينگ چندنرخي، به ویژه نرخ باال در 

ساعات اوج ترافيك در پورتو.

كاهشسفر
  افزایش مساحت مناطق مختص 
عابــران و دوچرخه ســواران. 
گسترش پاركينگ هاي دوچرخه، 
تجهيزات تعویض دوچرخه، برنامه 
اشتراك گذاري دوچرخه و بهبود 
نقاط تقاطعي ایستگاه دوچرخه با سایر وسایل حمل و نقل 
عمومي شهرهاي بارسلون، فلورانس، آتن، پورتو و ميالن.

  كاهــش اتومبيل هــاي تك سرنشــين و تعــداد 
سفرهایشان با ترویج به اشتراك گذاري خودرو، تغيير 
مود به سمت حمل ونقل عمومي و دوچرخه سواري در 

بارسلون، پورتو، فلورانس و ميالن.

كاهشريزگرددرمعابر
   نظافت معابر شهرهاي بارسلون، 
آتــن و ميــالن:  ایــن كار 7 تا 
10درصد به صــورت روزانه براي 
كاهش انتشار گردوغبار جاده اي 
مؤثر است و باید قبل از ساعات اوج 
ترافيك صبح یعني 6-5صبح و بيشتر در طول دوره هاي 

خشك پس از 10روز بدون بارش، انجام شود.
  تعمير و نگهداري مناســب خيابــان و جاده ها براي 
كاهش ســهم ذرات معلق ناشي از فرســایش جاده در 

بارسلون، آتن و ميالن.

بهبودوتوسعهحملونقلعمومي
  ارتقا و نوســازي مداوم ناوگان 
حمل و نقل عمومــي اقتصادي، 
دوستدار محيط زیست و سریع تر 
در بارسلون، فلورانس، آتن، پورتو، 

ميالن و دهلي.
  گسترش پوشش مكاني اتوبوس ها و بهبود قيمت آنها 
به منظور كاهش زمان انتظار و تعویض خط در بارسلون، 

پورتو، فلورانس، مكزیكوسيتي و دهلي.
  توسعه راه آهن بين شهري و ایستگاه هاي تقاطعي بين 
مودهاي مختلف حمل و نقل عمومي در بارسلون، پورتو، 

مكزیكوسيتي و دهلي.
  ســاخت ترمينال در خارج از محدوده شهري و ایجاد 
زیرساخت ریلي براي حمل ونقل كاال به داخل شهر كه 
در بسياري مواقع توســط كاميون حمل مي شوند، در 

شهرهاي بارسلون، ميالن و آتن.
  بازگشــت ماليات بر درآمد از طریق جمع آوري اوراق 
قرضه حمل ونقل عمومي بارســلون كه باعث جذابيت 

اقتصادي حمل و نقل عمومي مي شود.
  رایگان كردن حمل ونقل عمومي بارسلون در شرایط اضطرار.

  كاهش زمان ســفر با اتوبوس ها در فلورانس از طریق 
ایجاد خطوط ویژه.

  افزایش جذابيت حمل و نقل عمومي از طریق نظافت 
مداوم ناوگان، فراهم كردن اینترنت در طول مسير، ظاهر 
مرتب و باكيفيت و ارائه اطالعات در مورد مسيرها و زمان 
سفر از طریق اپليكيشن و وب ســایت، بهبود وضعيت 

ایستگاه ها در فلورانس و پورتو.
  اســتفاده از كارت هــاي الكترونيكي با بســته هاي 
تشــویقي براي پرداخت هزینه حمل و نقل عمومي در 

فلورانس و ميالن.

ارتقايفناوري
  اختصاص یارانه یا مشوق مالي 
براي نوسازي و اســقاط وسایل 
نقليه و جایگزیني با خودروهاي 
یورو 6 و یورو 5 در بارسلون، آتن، 

مكزیكوسيتي و دهلي.
  اعطاي یارانه و مشوق براي نوسازي، نصب فيلترهاي 
ذرات، اســقاط و نوســازي، حمایت از تعویض قطعات 
خودروهاي دیزلــي یا تعویض موتــور به منظور تغيير 
سوخت و یا برقي شدن در شــهرهاي پورتو، بارسلون، 

ميالن، فلورانس، آتن، دهلي و پكن.
  جایگزیني موتورســيكلت دوزمانه بــا چهارزمانه در 

شهرهاي بارسلون، فلورانس، آتن و دهلي.
  اختصاص یارانه براي افزایش ســهم تاكســي هاي 

هيبریدي  و گازسوز در بارسلون و آتن.
  ترویج خودروهاي گازسوز، هيبریدي و الكتریكي در 

فلورانس، ميالن، مكزیكوسيتي و دهلي.
  گازسوزكردن و نوســازي اتوبوس هاي بين شهري در 

بارسلون، آتن و دهلي.
  توسعه زیرساخت و توليد وســيله نقليه الكتریكي و 

كاهش سهم خودروهاي دیزلي در بارسلون و پورتو.

گزارش همشهري از راهكارهاي كاهش آلودگي هوا در 8كالنشهر جهان كه در ایران نيز قابل اجراست

خبرهاي كوتاه6درس جهاني براي كاهش آلودگي هوا

سيدمحمدفخار
خبر نگار

   لزوم پرداخت بهاي آلودگي
درهمهجايدنياآلودهكنندگانمحيطزيستملزمهستندبهايآلودگيرابپردازند.يوسفرشيدي،عضوهيأتعلمي
دانشگاهشهيدبهشتيدراينبارهبههمشهريميگويد:درهمهنقاطدنياترددازمهمتريننيازهايشهرياستونبايد
نيازشهروندانبهجابهجاييراناديدهگرفت.مردمبرايرفعنيازجابهجاييشانهميشهبايدگزينههايمتفاوتومورد
اعتماديدردسترسداشتهباشند.بهگفتهايناستاددانشگاه،براينمونهدركشورژاپنسرانهمالكيتخودروبيشاز
80درصداستومردماينكشوربادراختيارداشتناينحجمازخودروهمچنانازحملونقلعمومياستفادهميكنند
چراكهحملونقلعموميدراينكشورگزينهايمطمئنبرايشهرونداناست.مابرايحلمعضلترافيكوآلودگيدر
تهرانبايدبهراهكارهاينرمافزارياهتمامداشتهوازسويديگربايدحملونقلعموميمناسبيداشتهباشيم.اگردر
كشورحملونقلعموميمناسبوكارآمديوجودنداشتهباشد،تماميراهكارهايچيدهشدهبرايكاهشآلودگيو
ترافيكبامشكلمواجهميشوند.بنابراينايجادحملونقلعموميمناسبدرشهرهاشاهكليدحلمعضلآلودگيهواو
ترافيكاست.ويبااشارهبهاينكهرفعمعضلآلودگيهوانبايدبهمراكزشهرهامحدودشود،افزود:راهكارهايارائهشده

برايرفعآلودگيهوابايدبهصورتجامعتمامسطحشهرراموردنظرومطالعهقراردهند.

تداوممهارآتشدرنيزارهايتاالبانزلي
آتش سوزي در نيزارهاي تاالب انزلي با وجود 100آتش نشان همچنان 
ادامه دارد و روز گذشته نيز عامالن انساني حریق در نيزارهاي تاالب 
انزلي شناسایي شدند. عباس صابر، معاون عمراني استاندار گيالن با 
اعالم این خبر به ایسنا گفت: تالش ها براي خاموش كردن آتش ادامه 
دارد و با توجه به اینكه آتش سوزي در نقاطي از تاالب رخ داده كه امكان 
تردد خودروهاي آتش نشان و امكانات لجستيك براي اطفاي حریق 
به صورت زميني وجود ندارد، عمليات اطفای حریق توسط بالگرد در 
حال انجام است و به محض مهار كامل آتش، برآورد خسارت انجام و 
اطالع رساني مي شود. امير مرادي، مدیركل بحران استانداري گيالن 
نيز اعالم كرد كه براي خاموش كــردن آتش نيزارهاي تاالب انزلي از 
بالگرد جمعيت هالل احمر استفاده شده اســت. تا ظهر دیروز بيش 
از 95درصد از حریــق نيزارهاي تاالب انزلي مهار شــد. اما تالش ها 

همچنان تا خاموشي كامل آتش ادامه یافت.

حجمآبدرياچهاروميه۴0درصدكاهشيافت
حجم آب دریاچه اروميه نسبت به پارســال كه نزدیك به 5 ميليارد 
متر مكعب ارزیابي شــده بود، هم اینك40 درصد كاهش یافته است. 
حجت جباري، معاون فني اداره كل حفاظت محيط زیست آذربایجان 
غربي به ایرنا گفت: سطح تراز آب دریاچه اروميه هم اكنون یك هزار و 
270 متر و 74 سانتي متر از سطح آب هاي آزاد است كه 100سانتي متر 
نسبت به پارسال كاهش یافته است. وسعت دریاچه اروميه نيز از 3هزار 
و 607 كيلومتر در سال گذشته به 2 هزار و 273 كيلومتر رسيده است. 
او گفت: امسال به دليل كاهش بارش و رواناب، تامين حقابه دریاچه 
اروميه با مشكل مواجه شد. هرچند كه سازمان حفاظت محيط زیست 
مكاتبات الزم را انجام داده اســت، ولي تاكنون رهاسازي حقابه این 
دریاچه مقدور نشده اســت. آمارها نشان مي دهد كه ميزان بارندگي 
نسبت به بلندمدت 18 درصد و سال گذشته 22 درصد در حوضه آبریز 
دریاچه اروميه كاهش یافته است. اما برغم كاهش بارش، كشاورزان 
و بهره برداران حوضه دریاچه اروميه همچنان در حال مصرف بي رویه 

آب هستند.

بستنچاهها،راهجلوگيريازفرونشستتختجمشيد
بسته شــدن كليه چاه ها تنها راه عالج بخشي تخت جمشيد از رخداد 
فرونشست و فروچاله است. مطالعات یك استاد دانشگاه شيراز نشان 
داده اســت كه در محوطه تخت جمشيد، فرونشســت ایجاد شده و 
درصورت تداوم روند كنوني، تخت جمشيد شاهد فروچاله خواهد بود. 
عزت اهلل رئيسي، استاد گروه آبشناسي دانشگاه شيراز در نشست مجازي 
آسيب شناسي بحران فرونشست ها و ماموریت نوآوران و استارت آپ ها با 
بيان اینكه فرونشست با فروچاله متفاوت است، گفت: در تخت جمشيد 
شكافي به طول 300 متر و عرض یك متر و عمق 100 متر ایجاد شده 
است و در نقش رستم 30 سانتي متر افت زمين رخ داده و وضعيت تخت 
جمشيد نگران كننده است. رئيسي گفت: راه عالج بسته شدن 2 چاه 

در حریم شماره 1 و ده ها چاه در حریم شماره 2 تخت جمشيد است.
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خورشيد همچنان مي درخشد
 

  بهار ۱۳۷۳ و در دوران 
دانشــجويي در دفتــر 
فيلمســازي آبگون كار 
مي كــردم. دفتر توليد فيلم كــه علي اكبر ثقفي و 
احمد رضا درويش مديريتش را بر عهده داشتند و 
قرار بود »مجيد مجيدي« ۳ سال بعد از كارگرداني 
»بدوك« دومين فيلمش را در اين دفتر بســازد. 
مجيدي با فيلمنامه »پدر« بــه آبگون آمده بود و 
همزمان احمد رضا درويش هم در حال نوشــتن 
فيلمنامه »كيميا« بود. مجيدي محجــوب و مهربان در هفته چند روزي را 
در دفتر آبگون مي گذراند و همزمان با پيش توليد فيلم پدر، فيلمنامه »خدا 
مي آيد« و »بچه هاي آسمان« را هم نوشت. يادم هست كه اصرار مجيدي به 
استفاده از بازيگر زني كه در قامت يك زن روستايي باور پذير باشد و ترجيحا 
شناخته شده هم نباشــد، بحث و نظر هاي فراواني را برانگيخت. در آن آمد 
و شدها با مجيدي صميمي شــدم. از عالقه ام به فيلمسازي كه مطلع شد 
سخاوتمندانه طرح »بر بال هاي سپيد« را در اختيارم گذاشت كه يك سال 
بعد وقتي از دفتر آبگون بيرون آمدم بر اساس اش فيلم كوتاهي ساختم كه 
بهمن قبادي هم كه آن زمان يكي از فعاالن فيلم كوتاه بود تدوينش كرد. يادم 
هست يك شب وقتي كار تدوين يك سكانس به بن بست رسيده بود قبادي با 
زنده ياد كامبوزيا پرتوي تماس گرفت و با آمدن پرتوي و تماشاي راش ها در 

نهايت راه حلي براي مونتاژ يافته شد.
اما مجيد مجيدي، در نهايت و بعد از ۶ ماه معطلي نتوانســت پدر را در دفتر 
آبگون بسازد. پروانه ساخت فيلم صادر نمي شد و ظاهراً خاكبازان، مديركل 
وقت اداره نظارت و ارزشيابي ارشاد مخالف فيلمنامه بود. در مدتي كه مجيدي 
به دفتر آبگون مي آمد پروانه ساخت پدر صادر نشد. عاقبت هم فيلمنامه اش را 
به مركز گسترش سينماي مستند و تجربي برد و فيلمش را در آن جا ساخت. 
آنچه از دوران حضورم در دفتر آبگون به ياد دارم جداي از صميميت مديران 
اين دفتر كه من را به عنوان جواني كه هنوز 20سالش هم نشده بود پذيرا شده 
بودند، دوستي ارزشمند با مجيد مجيدي بود؛ روزهايي كه دوست و بچه محل 
قديمي ام هم به آبگون مي آمد و با مجيدي درباره جان فورد صحبت مي كرد 
و از آرشيو فيلم غني اش چند فيلم فورد را هم براي مجيدي آورد؛ روزهايي 
كه مجيدي با ما كه تازه ديپلم گرفته بوديم و وارد دانشگاه شده بوديم گرم 
مي گرفت و فروتنانه به انتقال تجربياتش مي پرداخت. آن روزها هنوز مجيدي 
به عنوان كارگردان چهره تثبيت شــده اي نداشــت. هرچند با فيلم بدوك 
به فســتيوال كن هم رفته بود ولي هنوز مجيدي بازيگر، شناخته شده تر از 
مجيدي كارگردان بود. بهمن ۷۴ وقتي پدر در جشنواره فيلم فجر مورد توجه 
قرار گرفت و برنده چندين سيمرغ بلورين شد داستان تغيير كرد ولي حتي 
بعد از اين درخشــش هم راحت فيلم سومش را نساخت؛ فيلمنامه بچه هاي 
آســمان هم تهيه كننده نداشــت و در نهايت بعد از كلي دردسر و سختي و 
بشرطها  و شروطها توســط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان تهيه 
شد و بعد از اين فيلم بود كه مجيدي شد چهره غيرقابل انكار سينماي ايران؛ 
نخستين فيلمسازي كه به اســكار رفت و در داخل و خارج مورد توجه قرار 
گرفت ؛ چهره جهاني سينماي ايران كه هيچ وقت براي جايزه تصوير زشتي از 
مردمان سرزمين اش نشان نداد. درباره مصايب طبقه فرودست فيلم ساخت 
ولي هرگز نه فقرا را تحقير كرد و نه فقر را ستود. به عنوان مخاطب، معموالً با 
فيلم هايش ارتباط برقرار كرده ام و به نظرم تعدادي از فيلم هايش شاهكار هاي 
سينماي ايران هســتند. به عنوان يك آموزش و پرورشي هم مي توانم بگويم 
نمايش آثارش برخالف بسياري از فيلم هاي سينماي ايران، براي دانش آموزان 
مفيد و سودمند است. كاراكترهاي فداكار و بامعرفت مجيدي مثل علي فيلم 
بچه هاي آسمان و پسربچه هاي فيلم خورشيد، مي توانند الگوهاي خوبي براي 
بچه هاي ايران زمين باشند؛ كاراكترهايي كه جاي شعار اخالقي دادن، با روحي 
كه خالقشان در آنها دميده اخالقي عمل مي كنند و اگر هم خطايي به واسطه 

انسان بودن، مرتكب شوند عموما به فطرت شان بازمي گردند.
به پشتوانه رفاقتي كه سابقه اش نزديك به ۳دهه است، مي توانم شهادت دهم 
كه كارگردان بزرگ امروز، همان مجيدي روزهاي اول آشنايي است؛ همان 
چهره مهرباني كه هنوز براي ما يادآور فيلم هاي اوليه مخملباف بود و در همه 
اين سال ها كه پيشرفت هنري داشته همچنان همان آدم با معرفتي است كه 
قباًل بود. به واسطه مسئوليتم در آموزش و پرورش هر وقت الزم بوده قدم هاي 
كوچكي برايش برداشته ام و از آن طرف موردي را به ياد نمي آورم كه مجيدي 
رويم را زمين انداخته باشد. اينكه برخي منتقدان براي انتقاد و خرده گيري 
مي گويند مجيدي عوض شده را درك نمي كنم؛ مجيدي مثل همه ما كه در 
طول ساليان ممكن است تغيير كرده باشيم، تحوالتي را پشت سر گذاشته 
ولي در اصولي كه به آن پايبند بوده ثابت قدم مانده است. آن عدالت خواهي و 
اخالق مداري اش همچنان فضاي آثارش را معطر كرده است. در اين سال ها 
او حرفه اي تر شده، فيلم هاي بزرگ تري ساخته و سرزمين هاي زيادي را ديده 
و با هنرمندان جهاني برجسته اي همكاري كرده، مثل اسكاري هاي معروفي 
كه در فيلم »حضرت محمد )ص(« همراهي اش كردند و زماني كه نامزدي 
اسكار به رؤيايي دور از دسترس مي مانست، تا پاي گرفتن جايزه هم پيش 
رفته، )اگر رفيق قديمي اش بي معرفتي نمي كرد و بچه هاي آسمان يك سال 
زودتر به آكادمي معرفي مي شد، شايد سينماي ايران 20سال زودتر نخستين 
اسكارش را مي گرفت(. جداي از همه اينها او هنرمندي زالل و صميمي است 
و رفيقي متواضع و افتاده كه فيلم هايش انســان بودن را متبلور مي سازند  . 
هميشه شتابنده نگاه مشفقانه و عدالت خواهانه اين رفيق قديمي و »خاكي« 
بوده ام كه از نقطه نظر درستي انسان بودن را با تمام دشواري هايش دراماتيزه 
مي كند و با آن پايان بندي هاي معروف اش، مخاطب را با رضايت از ســالن 
سينما به بيرون مي فرستد؛ فيلمسازي كه با خيال راحت مي شود فيلم هايش 
را براي بچه مدرســه اي ها نمايش داد و مطمئن بود كه خروجي اش درس 
اخالق و انصاف و انسان بودن خواهد بود.  اعتقادش به فرجام نيك قابل تقدير 
و انتقادهايش از منظر عدالت خواهي اجتماعي، صادقانه و مصلحانه، تعهد و 
تقيد اخالقي اش را نمايان مي كند؛ هنرمند برجسته اي است كه نمي شود به 
دوستي با او مفتخر نبود؛ از آن رفقاي نابي كه هميشه خيالت را تخت نگاه 
مي دارد كه هميشه سر جاي درســتش خواهد بود و هيچ وقت پشت ات را 
خالي نخواهد كرد و خورشيدش هم همچنان مي درخشد و در اين سينماي 
كم اتفاق و در دل اين همه مصيبت و دشواري، نشانه اي است آشكار بر هنر 
بي بديل هنرمندي كه كنار قريحه سرشارش، نان قلب پاكش را مي خورد و 
مثل سكانس فينال خورشيد، در نهايت راهي براي خروج از بن بست مي يابد . 

يادداشت يك

مسعود ثقفي
سخنگوي آموزش و پرورش استان تهران

بازيگري با آن بيني  بزرگ و خال گوشتي 
درشت روي صورت اگر قرار بود به همان 
مسير قديمش پايبند بماند تا حاال هزاربار 
»بايكوت« شده  بود اما آقا  مجيد خيلي زود احوالش را از بازيگري در فيلم هاي 
ايدئولوژيك به كارگرداني زندگي و زمانه نوجوانان سرخ صورت از سيلي زمانه 
تغيير داد. »بدوك« آمد و »پدر« كمي بعد سر رســيد تــا كارگرداني به جان 
بازيگري، رخت عافيت بپوشاند؛ اصال انگار همان ايام بود كه روزگار، رخ مبارك 

و زندگي، چهره زيبايش را به مجيد مجيدي نشان داد.
هرچند »بچه هاي آسمان« در اسكار حريف شــيطنت هاي خنده و گريه آور 

گوييدو و پسرش نشدند و مجيدي به چشم ديد كه مجسمه طاليي از جلوي 
چشمانش گذشت و به دستان بنيني ايتاليايي االصل چسبيد اما ناگهان مجيدي 
در دنياي سينما بدل شد به يك كيمياگر كه از دل زندگي هاي ساده مردمان 

عادي، قصه هاي جهان پسند رج مي زند و به تصوير مي كشد.
»رنگ خدا« و »باران« كه ساخته شدند مجيدي ديگر يكي از استادان مسلم 
كار با كــودكان و نوجوانان در ســينماي جهان بود و »آواز گنجشــك ها« و 

»بيدمجنون« هم كه از راه رسيدند، كارنامه او ديگر تنوع هم كم نداشت.
آن روي زيباي زندگي كه چند خط باالتر نوشتيم البته سبب شد تا مجيدي در 
جايگاهي مستحكم و با فراغ بال، سراغ تجربيات مطلوبش در دنياي سينما هم 

برود. ساخت فيلمي درباره زندگي پيامبر اسالم بسيار براي او خوشايند بود و 
حتي زماني كه در سينماي هند، درست »آن سوي ابرها«ي درام سازان باليوود 
از فيلمسازي لذت مي برد هم گويي مجيد  مجيدي داشت به خودش و روزگار 

نامراد ثابت مي كرد كه زندگي زيباست.
مجيدي البته در اين يكي، دو ســال گذشته »خورشيد« محبوبيت را دوباره 
رويت  و تماشــاگران ســينما را متقاعد كرد كه فقط براي احواالت خودش 
فيلم نمي سازد و سينمايش هنوز قدرت نشاندن تماشاگر بر صندلي را دارد. 
زندگي براي كارگردان مهربان و خوشــنام ســينما حتما زيباست و كاش 

سال ها زيبا بماند!
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به همين سادگي 
يكي از شاخص ترين چهره هاي نسلي كه در دهه۶0 حوزه هنر و انديشه اسالمي 
را محل مناسبي براي فعاليت هنري يافت و در همكاري با شاخص ترين چهره اين 
نهاد كه بعدها حوزه هنري ناميده شد رشد كرد و به شهرت رسيد. مجيد مجيدي 
به عنوان بازيگر فيلم هاي حوزه، تنها در يك فيلم )بايكوت( توانست توانايي هايش 
را به رخ بكشد و در فيلم هاي اغلب خامدستانه دوستانش، بازيگري متوسط بود؛ 
بازيگري كه از دل همين فيلم هاي نه چندان شاخص، به شهرتي نسبي دست پيدا 
كرد و از همان زمان از هر فرصتي براي فيلمسازي بهره برد و فيلم كوتاه و مستند 
ساخت. مجيدي اگر ســراغ كارگرداني نيامده بود احتماال امروز جلوي دوربين 
سريال هاي تلويزيوني مي رفت؛ چيزي كه در مورد رفقاي هم نسلش رخ داده و بعيد 
بود به عنوان بازيگر، بتواند به موفقيت چشمگيري دست يابد و با گذر از دهه۶0 و 

تغيير مناسبات اجتماعي و فرهنگي بتواند جايگاه ويژه اي براي خود بيابد. 

روشنايي هاي شهر
ضيافتي از قاب هاي زيبا، تركيبي همگون از بازيگــران حرفه اي )علي نصيريان، 
جواد عزتي و طناز طباطبايي( و نابازيگران )روح اهلل زماني، شــميال شيرزاد و...(، 
مضموني انساني و درونمايه اي اخالقي، آخرين ساخته مجيد مجيدي را به اثري 
تبديل كرده كه به دل فقر، تباهي و ســياهي مي رود ولي در نهايت از روشنايي ای 
اميد بخش سر در مي آورد؛ آزموني دشوار كه فيلمساز با ارجاع به فطرت پاك بچه هاي 
فيلم خورشيد در نهايت سالمت و سر بلندي را براي آنها به ارمغان مي آورد. فيلم 
در عين واقع گرايي اجتماعي، شاعرانه نيز هست و نگاهش به معضالت اجتماعي 
طبقه فرودست با شفقت همراه است . فيلمساز كاراكترهايش را دوست دارد و نگاه 
همدالنه اش به اين بزرگمردان كوچك باعث مي شود آنها را در دل پلشتي و سياهي 
رها نكند . نقطه آرماني اي كه مجيد مجيدي در خورشيد به آن نظر داشته همان بند 
باريكي است كه تا آستانه قطع شدن پيش مي رود ولي در نهايت گسسته نمي شود. 

قصه هاي مجيد
فيلمسازي كه از سوي منتقدانش متهم به ارائه تصويري شيك از فقر شده، خودش 
بچه پايين شهر است؛ توليدارو در منطقه يافت آباد و اول جاده ساوه. جايي كه مجيدي 
از 5تا 25سالگي اش را در آنجا گذرانده. گرايش مجيدي به افراد طبقه فرودست و 
آدم هاي حاشيه نشين را در آثارش مي توان حاصل گذراندن دوران كودكي، نوجواني 
و جواني در يافت آباد دانست، در كوچه پسكوچه هايي كه مجيدي را با مفهوم فقر 
به خوبي آشنا كرد. در سال هاي پر تب و تابي كه انقالب تازه به پيروزي رسيده بود، در 
ساختمانی واقع در تقاطع حافظ كه قبل از انقالب متعلق به بهائيان بود، جوان هاي 
انقالبي مسلماني جمع شدند و حوزه انديشه و هنر اسالمي را تشكيل دادند. محسن 
مخملباف، محمد كاسبي، محمدرضا هنرمند، فرج اهلل سلحشور و مجيد مجيدي 
خيلي زود آستين ها را باال زدند تا به آفريدن آثاري بپردازند كه قرار بود مقدمه اي بر 

سينمايي باشد كه ايدئولوگ و نظريه پردازش مخملباف بود.
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این شماره

پایین شهر، حوزه، بایكوت
فیلمسازی كه از سوی منتقدانش متهم به ارائه تصویری شیك از فقر شده، خودش بچه پایین شهر 1 

است؛ تولیدارو در منطقه یافت آباد و اول جاده ساوه. جایی كه مجیدی از 5تا 25سالگی اش را در 
آنجا گذرانده. گرایش مجیدی به افراد طبقه فرودست و آدم های حاشیه نشین را در آثارش می توان حاصل 
گذراندن دوران كودكی، نوجوانی و جوانی در یافت آباد دانست، در كوچه پسكوچه هایی كه مجیدی را 

با مفهوم فقر به خوبی آشنا كرد.
در سال های پر تب و تابی كه انقالب تازه به پیروزی رسیده بود، در ساختمانی واقع در تقاطع حافظ كه 
قبل از انقالب متعلق به بهائیان بود، جوان های انقالبی مسلمانی جمع شدند و حوزه اندیشه و هنر اسالمی 
را تشكیل دادند. محسن مخملباف، محمد كاسبی، محمدرضا هنرمند، فرج اهلل سلحشور و مجید مجیدی 
خیلی زود آســتین ها را باال زدند تا به آفریدن آثاری بپردازند كه قرار بود مقدمه ای بر سینمایی باشد 
كه ایدئولوگ و نظریه پردازش مخملباف بود؛ سینمای اسالمی. بچه مذهبی هایی كه اغلب شان سابقه 
اجرای تئاترهای مذهبی و انقالبی در مساجد را داشتند خیلی زود نخستین فیلم بلند سینمایی شان را 
تولید كردند. »توجیه« با فیلمنامه ای از محسن مخملباف و به كارگردانی منوچهر حقانی پرست در حالی 
جلوی دوربین رفت كه مجید مجیدی بازیگر اصلی اش بود. توجیه فیلمی نشد كه لیدر گروه انتظار داشت 
و به همین دلیل مخملباف خود روی صندلی كارگردانی نشست و دوستانش را مقابل دوربین هدایت 
كرد. محمد كاسبی، بهزاد بهزادپور، فرج اهلل سلحشــور و مجید مجیدی تركیب تقریبا ثابت فیلم های 
اولیه مهم ترین فیلمساز سینمای ایران در دهه60 را تشكیل می دادند. پس از »مرگ دیگری« كه توسط 
محمدرضا هنرمند ساخته شد، نوبت به »استعاذه« و »دو چشم بی سو« رسید؛ فیلم هایی كه پیش از آنكه 
در سالن های سینما دیده شوند در مساجد مخاطب خود را یافتند. اتفاق كلیدی اما با »بایكوت« رخ داد؛ 
فیلمی كه نشان داد هم مخملباف استعداد كارگردانی دارد و هم مجیدی قریحه بازیگری. مجیدی پس 
از بازی در نقش معلم توده ای دو چشم بی سو كه بچه ها را با آثار صمد بهرنگی آشنا می كرد، در بایكوت 
ایفاگر نقش واله ماركسیست بریده و سرخورده ای شد كه در زندان و در جواب سرپرست تشكیالت كه به 
او می گفت:»به مبارزه فكر كن، به امپریالیسم كه داره نابود می شه« اینگونه پاسخ می داد:»فعال این منم 
كه زودتر از امپریالیسم دارم نابود می شم.« بایكوت در كنار جلب اعتنای منتقدان، پرفروش ترین فیلم 
سال 65نیز شد و البته این آخرین همكاری مشترك مجیدی و مخملباف بود؛ مخملباف كه در فیلم های 
قبلی اش بیشتر گروه های چپ را زده بود. وقتی در »دستفروش« سراغ زدن جریان راست رفت، راهش را 
از حوزه جدا كرد. اختالف نظر میان برخی از هنرمندان مسلمان حوزه هنری كه به جناح چپ جمهوری 
اسالمی نزدیك بودند با مدیریت سازمان تبلیغات باعث شد، مخملباف به همراه افرادی چون حسین 
حسینی و قیصر امین پور از حوزه انشعاب كنند. مخملباف از حوزه رفت ولی مجیدی ماند و همچنان در 
فیلم های این نهاد تأثیرگذار بازی كرد؛ فیلم هایی كه هیچ یك اتفاق بایكوت را برای مجیدی تكرار نكردند. 
»تیرباران«، »تا مرز دیدار«، »در جست وجوی قهرمان« و »شنا در زمستان«. در این میان بازی در نقش 

شهیداندرزگو در تیرباران بیشتر دیده شد.

ناتورالیسم گزنده
سفری كه سال68 مجیدی به سیستان و بلوچستان كرد، باعث شد ذهنش درگیر 2 

بچه هایی شود كه شغل شان آوردن جنس قاچاق از مرز پاكستان بود. مجیدی در 
بازگشت به تهران ماجرا را برای سیدمهدی شجاعی تعریف می كند. حاصل سفر مشترك 
مجیدی و شجاعی به سیستان و بلوچستان می شود فیلمنامه »بدوك«. حوزه هنری فیلم 
را تهیه می كند و محمد كاسبی رفیق قدیمی مجیدی بازیگر اصلی فیلم می شود. نمایش 
فیلم در دهمین جشــنواره فیلم فجر واكنش های متفاوتی را در پی دارد؛ فیلم 3جایزه از 
جشــنواره می گیرد ازجمله جایزه بهترین فیلم اول را. منتقدان، ناتورالیسم گزنده فیلم را 
می ستایند ولی برخی هم بدوك را به ارائه چهره ای منفی از ایران و اغراق در نمایش تلخی ها 
متهم می كنند. كسانی كه مجیدی بعدها آنها را كسانی خواند كه با حوزه مشكل داشتند و 
بغض شان را سر بدوك خالی كردند. بدوك در زمان بدی اكران شد و فروش پایینی هم داشت 
ولی حضور در كن و ستایش منتقدان باعث شد مجیدی كارگردان به رسمیت شناخته شود.

نمادگرایی بر بستر واقعیت
3سال طول كشید تا مجیدی دومین فیلمش را كارگردانی كند. طرح فیلمنامه 3 

»پدر« روزهایی كه مجیدی مشــغول بازی در فیلم »شــنا در زمستان« بود به 
ذهنش خطور كرد. 

ماجرای نوجوانی كه اسلحه ناپدری اش را سرقت كرده و حاال سر از دارالتادیب درآورده 
بود، تبدیل به فیلمنامه ای به نام پدر شــد. مجیدی باز هم به همراه سیدمهدی شجاعی 
فیلمنامه را نوشــت و مدت ها طول كشــید تا برای پدر تهیه كننده پیدا كند. در نهایت 
مجیدی دومین فیلمش را با سرمایه مركز گسترش ســینمای مستند و تجربی جلوی 

دوربین برد. 
فیلم با عواملی كه مجیدی می خواســت ساخته شــد و تنها نعمت حقیقی جای خود را 
به محسن ذواالنوار داد كه اتفاقا فیلمبرداری بســیار خوبی هم ارائه كرد. نمایش پدر در 
چهاردهمین جشنواره فیلم فجر موفقیت آمیز بود. مجیدی در زمان اكران از كج سلیقگی 
پخش كننده و عملكــرد نامطلوب تهیه كننده گالیه كرد. پدر در روزهایی اكران شــد كه 

مجیدی در حال انجام مراحل فنی سومین فیلمش بود؛»بچه های آسمان«.

به همین سادگی 

   یكی از شاخص ترین چهره های نسلی كه در دهه60 حوزه هنر و 
اندیشه اسالمی را محل مناسبی برای فعالیت هنری یافت و در همكاری 
با شاخص ترین چهره این نهاد كه بعدها حوزه هنری نامیده شد رشد 
كرد و به شهرت رسید. مجید مجیدی به عنوان بازیگر فیلم های حوزه، 
تنها در یك فیلم )بایكوت( توانست توانایی هایش را به رخ بكشد و در 
فیلم های اغلب خامدستانه دوستانش، بازیگری متوسط بود؛ بازیگری 
كه از دل همین فیلم های نه چندان شاخص، به شهرتی نسبی دست 
پیدا كرد و از همان زمان از هر فرصتی برای فیلمسازی بهره برد و فیلم 
كوتاه و مستند ساخت. مجیدی اگر سراغ كارگردانی نیامده بود احتماال 
امروز جلوی دوربین ســریال های تلویزیونی می رفت؛ چیزی كه در 
مورد رفقای هم نســلش رخ داده و بعید بود به عنوان بازیگر، بتواند به 
موفقیت چشمگیری دست یابد و با گذر از دهه60 و تغییر مناسبات 
اجتماعی و فرهنگی بتواند جایگاه ویژه ای برای خود بیابد. از نسلی كه 
در دهه60 در حوزه هنری فعال بودند، مطرح ترینشان سرنوشت غریبی 
یافت و بقیه هم امروز از مفهوم موفقیت فاصله ای بسیار دارند. بازیگر 
فیلم های اولیه مخملباف اما به موقع از بازیگری دست شست و سراغ 
كارگردانی رفت و با پشتكار و هوشمندی توانست در كمتر از 5سال به 

فیلمسازی نام آور مبدل شــود؛ طوری كه خیلی زود سابقه فعالیتش 
به عنوان بازیگر در برابر كارنامه اش در مقام كارگردان محو شد. مجیدی 
نشان داد می توان به مبانی ایدئولوژیك وفادار ماند، تن به خانه تكانی 
روح نداد )كاری كه رفیق قدیمی اش بارها انجام داد( و در عین حال به 
شهرت، اعتبار و مقبولیت توامان در داخل و خارج دست یافت. استعداد 
فیلمسازی چیزی بود كه به خوبی می شــد در پشت رئالیسم گزنده 
»بدوك« مشاهده كرد. راه یافتن بدوك به بخش دو هفته كارگردانان 
جشنواره كن، اتفاق مهمی بود. هرچند فیلم در داخل خیلی مورد توجه 
قرار نگرفت و مشــخصا حوزه هنری به عنــوان تهیه كننده اش خیلی 
تحویلش نگرفت و تماشاگران زیادی هم به تماشایش ننشستند. با این 
همه بدوك از فیلم اول همه رفقای مجیدی به سامان تر و قابل اتكا تر بود.

   »پدر« به عنوان گامی فراتر از بدوك، شاعرانگی را با خشونت محیط 
و افر پیوند داد. مجیدی در راســتای محصوالت سینمای نوین ایران، 
هم قواعد بازی را رعایت می كــرد و كاراكترهای برگزیده اش را به دل 
كویر می برد و هم بهتر از اغلب فیلمسازان سینمای جشنواره ای قصه 
تعریف می كرد. سادگی همراه با شاعرانگی كه در سكانس پایانی به اوج 
می رسید و تمركز بر روایت داســتانی جمع و جور و توانایی در فاصله 
گرفتن از اتهام معمول سیاه نمایی، مجیدی را به فیلمسازی بدل كرد كه 
نهادهای رسمی و منتقدان و روشنفكران در مسیر تأیید و تشویق اش 

گام بر می داشتند.

   با »بچه های آسمان« مجیدی چنان ارتفاع گرفت كه از فیلمسازی 
مستعد به كارگردانی شاخص و برجسته تغییر جایگاه داد. بردن بیشتر 

سیمرغ های جشنواره پانزدهم نقطه آغاز موفقیت های فیلمی بود كه 
مدت ها هیچ تهیه كننده ای برای ساختش یافت نمی شد و در نهایت 
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانــان در روزگار فترتش حاضر 
به سرمایه گذاری برای تولیدش شــد. بچه های آسمان كه تا آستانه 
دریافت جایزه اسكار هم پیش رفت، نشان داد می شود با معجزه درام، 
از همان قواعد ســینمای كانونی دهه50 به نحوی اســتفاده كرد كه 
هم مورد تأیید نهادهای رســمی داخلی و مخالفان حضور فیلم های 
ایرانی در جشنواره های خارجی قرار گرفت و هم تحسین جهانیان را 
برانگیخت. درحالی كه فیلم های جشنواره ای سینمای ایران معموال 
اعتنایی به داستانگویی كالسیك نشان نمی دادند، مجیدی به روایت 
در فیلم داستانی اهمیت داد و با تدارك دیدن یك پایان بندی شاعرانه، 

مخاطبش را تحت تأثیر قرار داد. 

   بعد از موفقیت بچه های آسمان، مجیدی در قامت فیلمسازی با 
شهرت جهانی، »رنگ خدا« را كارگردانی كرد. شاعرانگی ستایش شده 
در بچه های آسمان در رنگ خدا به اوج رسید و در مسیر ساخت فیلمی 
با درونمایه دینی، به نظر می رسید خوش منظر بودن و بستن قاب هایی 
كه زیبایی بصری چشمگیری داشته باشــد و بهره خالقانه از عنصر 
صدا را باید نشــانه ای از پختگی و هوشمندی مجیدی ارزیابی كنیم. 
نكته دیگر اما احساسات گرایی بود؛ احساسات گرایی ای كه مستقیما 
تماشاگر را درگیر مســئله فیلم و كاراكتر اصلی اش كه پسربچه ای 
نابینا بود می كرد. این ویژگی در فیلم بعدی فیلمساز پررنگ تر شد. 
در رنگ خدا دغدغه های اجتماعی مجیدی )كه نشانه هایش را می شد 
در بچه های آسمان و بدوك مشــاهده كرد( جای خود را به مكاشفه 
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عدالت اجتماعی و فقر سربلند
مجیدی پس از پایــان فیلمبرداری پدر به صورت جدی پیگیر ســاخت فیلمنامه 4 

بچه های آسمان شد؛ فیلمنامه ای كه در سیمافیلم و فارابی به دلیل آنچه تأكید بر 
فقر نامیده می شد، رد شد. در نهایت هم این كانون پرورش فكری بود كه حاضر شد تهیه كننده 
سومین فیلم مجیدی باشد. اتفاقا حال و هوای بچه های آسمان هم همسو با فیلم های موسوم 
به كانونی بود. دغدغه عدالت اجتماعی كه در بدوك پررنگ بود و در پدر قدری به حاشیه رفته 

بود، در بچه های آسمان حضوری تمام عیار یافت.
 بچه های آسمان در پانزدهمین جشــنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و  توانست بیشترین 
سیمرغ های جشنواره پانزدهم را دریافت كند. در سكانس مسابقه تماشاگران همراه با علی، 
تعلیق غریبی را تجربه می كردند. اینكه علی باید به جای قهرمانی به مقام سوم می رسید چون 
او به جایزه سومی كه كفش كتانی بود، احتیاج داشت. مثل پدر، بچه های آسمان نیز با پایانی 
شــاعرانه، مخاطب را به لحاظ عاطفی تحت تأثیر قرار می داد. بوسه ماهی ها بر پاهای خسته 
علی، در تهران همان قدر تماشاگران جشنواره را تحت تأثیر قرار داد كه در كانادا تماشاگران 

مونترال را.

فرصتی که از دست رفت
درحالی كه به نظر می رسید بچه های آسمان مناسب ترین 5 

فیلم برای معرفی به اعضای آكادمی اسكار 1997است، 
اعضای كمیته انتخاب تحت تأثیر پروپاگاندای كارگردان »گبه« 
قرار گرفتند و فیلم مجیدی را كنارگذاشــتند. رفاقت مجیدی و 
مخملباف هم سر همین موضوع به هم خورد. یك سال قبل از این 
ماجرا مجیدی درباره مخملباف چنیــن گفته بود:»با مخملباف 
كار كرده ام، سابقه دوســتی داریم و او را سینماگری تجربه اندوز 
می دانم. گرچه در ســال های اخیر، رابطه مان كم شــده ولی از 
دور می شنوم كه مثل گذشــته خصلت های انسانی اش را حفظ 
كرده و در زندگی شــخصی اش هم همچنــان جوانمردانه رفتار 
می كند. وقتی این خصلت ها در هنرمند زنده باشد، نشان می دهد 
كه سالمت نفس دارد. مخملباف دارد در سینما تجربه می كند و 
تجربه هایش راهگشای دیگران هم هست. او آدم پرتحركی است 
كه ذهنی پر از موضوع دارد. روح بی قراری دارد كه بعید می دانم 
در خواب هم راحتش بگذارد. آن وقت ها هــم كه در حوزه با هم 
بودیم، اصال آرام و قرار نداشــت. حتی شــكل خوابیدنش هم با 
دیگران متفاوت بود. معموال بدون زیرانداز و بالش گوشه ای دراز 
می كشــید و می خوابید. اما در خواب هم با دیگران متفاوت بود. 
او ازجمله هنرمندانی است كه احساس می كند زمان برای بیان 
حرف هایش محدود است. به نظرم كسانی كه از نزدیك با او آشنا 
نیستند، نمی توانند او را خوب بشناسند چون فیلم هایش بیانگر 
تمامی احساس و عواطفش نیســت. به نظر من او تنها در زمینه 
شكل و قالب است كه نسبت به كارهای اولیه اش متفاوت است، 
وگرنه همچنان به اصول معتقد اســت.« داستان اسكار كه پیش 
آمد، ماجرای انتقادهای دو رفیق قدیمی از یكدیگر به مطبوعات 
راه پیدا كرد و نامه هایی از ســوی دو طرف منتشر شد كه حكم 

نقطه پایانی بر دوستی كارگردان و بازیگر فیلم بایكوت را داشت.

طبیعت به عنوان جلوه ای از حضور پروردگار داده بود، اما در »باران« 
بازگشت به شهر، مجیدی را بیشتر به ســمت مضامین اجتماعی و 
مشكالت طبقه فرودست، مهاجران افغان و... سوق داد. عشق به عنوان 
مضمونی تقریبا غایب در فیلم هــای قبلی مجیدی هم در باران نمود 

پررنگی یافت. عشقی كه با بلند پروازی فیلمساز قرار بود مقدمه ای بر 
تجربه ای معنوی باشد.

نتیجه اما فاصله گرفتن از فضای همگون فیلم های ســاده و منسجم 
قبلی بود. دهه70 كه به پایان رسید، مجیدی از فضای ساده فیلم هایش 
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این شماره

دستهامیبینند
بعد از موفقیت بچه های آسمان مجیدی سراغ نگارش فیلمنامه ای با محوریت پسربچه ای نابینا 6 

رفت. مثل فیلم های قبلی، این فیلمنامه هم پس از انجام تحقیقات میدانی نوشته شد. حاال دیگر 
مجیدی به چنان اعتباری رسیده بود كه نیازی نداشت برای تهیه فیلمش بخش های دولتی پیشقدم 
شوند. فیلمنامه »دست ها می بینند« مورد توجه دفتر ورا هنر كه فیلم موفق »آژانس شیشه ای« را تهیه 
كرده بود، قرار گرفت. با یافتن محسن رمضانی، فیلمبرداری در شمال كشور آغاز شد. در مرحله فنی نام 
فیلم از دست ها می بینند به »رنگ خدا« تغییر یافت. رنگ خدا نخستین بار در هفدهمین جشنواره فیلم 
فجر به نمایش درآمد و حتی منتقدان فیلم های قبلی مجیدی را هم تحت تأثیر قرار داد. رنگ خدا با اكران 
دو سینمای سپیده و عصر جدید، خوب فروخت. حاال مجیدی فیلمساز آنقدر به شهرت رسیده بود كه 
سینماروهای حرفه ای تماشای فیلمش را از دست ندهند. دیالوگ معروف محسن رمضانی )»هیشكی 
منو دوست نداره«( به فرهنگ عامه راه یافت و حتی سر از ترانه های پاپ درآورد. اتفاقی كه نشان می داد 

فیلم مجیدی از سوی مردم دیده شده و تحت تأثیر قرارشان داده.

وسرانجامنامزدیاسكار
یك سال بعد بچه های آسمان به عنوان نماینده سینمای ایران به اعضای آكادمی معرفی شد. در 7 

این فاصله فیلم در آمریكا و كانادا نمایش های موفقی را پشت سر گذاشته و كمپانی میراماكس 
پخش جهانی اش را عهده دار شده بود. وقتی نامزدهای اسكار بخش غیرانگلیسی زبان اسكار 1999اعالم 

شد، نام نماینده ایران هم در فهرست نهایی قرار داشت. 
پس از آنكه عباس كیارستمی با »طعم گیالس« نخســتین نخل طالی كن را برای سینمای ایران به 
ارمغان آورده بود، مجیدی هم با بچه های آسمان برای نخستین بار سینمای ایران را به ایستگاه پایانی 

اسكار رسانده بود. 
مجیدی در حالی به عنوان نامزد دریافت اسكار به این مراسم رفت كه از همان ابتدا می شد حدس زد 
بختی برای بردن جایزه نخواهد داشت. پخش كننده بچه های آسمان راهیابی فیلم مجیدی به فهرست 
نهایی نامزدها را نهایت موفقیت این اثر می دانست. این كمپانی فیلم دیگری هم میان نامزدها داشت 

كه بخت اصلی جوایز اصلی هم به شمار می رفت. 
پیدا بود كه با حضور »زندگی زیباســت« روبرتو بنینی كه دل اعضای آكادمی را كامال ربوده بود و 
جز اسكار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان، بنینی اسكار بهترین بازیگر مرد را هم گرفت. با این همه 
رسیدن به فهرست نامزدهای نهایی اسكار هم خود موفقیت بزرگی برای مجیدی و سینمای ایران 
محسوب می شد. اهمیت این اتفاق در سال های بعد و ناكامی های پی در پی نمایندگان ایران )از جمله 

فیلم های بعدی مجیدی( بیشتر درك شد.

بارانعشق
پس از ساخت 4فیلم با محوریت كاراكترهایی كه در ســنین كودكی به سرمی برند، مجیدی 8 

با »باران« سن شــخصیت های اصلی اش را باالتر می برد تا برای نخستین بار ردپای عشق در 
فیلمش مشاهده شود. لطیف )حسین عابدینی( كارگر ســاختمانی كه در ابتدای فیلم از یك سكه نیز 
نمی گذرد در انتهای اثر همه پس انداز و پولی كه بابت فروختن شناسنامه اش فراهم كرده را به پدر باران، 
دخترك افغان می دهد. مجیدی در نیم ساعت اول باران، نهایت توانایی تكنیكی اش را نمایان می كند. از 
جایی كه لطیف متوجه می شود رحمت كارگر افغان كه مدام در حال اذیت و آزارش است، دختری است 
به نام باران كه با هیأت پسرانه كار می كند تا چرخ زندگی خانواده فقیرش را بچرخاند، احساسات گرایی 
مجیدی به اوج می رسد. باران محصول دورانی است كه سینمای ایران سراغ افغانستان رفته بود. فیلم 
برگزیده نوزدهمین جشنواره فیلم فجر با واكنش های متفاوتی از سوی منتقدان مواجه می شود. بازتاب 
جهانی فیلم نیزآن قدر نیست كه موفقیت های بچه های آسمان و رنگ خدا تكرار شود. براساس قانون 
اصالت فقر، عشق یك كارگر ساختمانی به دخترك افغان، جای تكیه بر جنسیت، محملی برای نمایش 

تمایالت عرفانی می شود.

ناگهانبالیوود
بعد از فیلم عظیم و پرهزینه محمد رسول اهلل)ص( مجیدی به هند رفت و »آن سوی ابرها« را كارگردانی 12

كرد؛ فیلمی كه با حضور عوامل هندی ساخته شد. تركیبی از مولفه های سینمای هند و عناصر آشنای 
فیلم های قبلی سازنده اش كه اكران مهجوری را تجربه كرد و خیلی دیده نشد. فیلم در طرح داستانی كامال 
بالیوودی است و در پرداخت قرار بوده سینمای فاخر مجیدی را به یاد بیاورد. نتیجه محصولی است پرگو كه 
قاب های زیبا و نماهای خوش منظر هم نتوانسته نجاتش دهد. رویكرد به هند و فیلمسازی در سرزمین هفتاد 
و دو ملت یكی از دغدغه های مجیدی بود؛ فیلمی كه انتظارات دوستدارانش را برآورده نكرد و در نمایش های 
فستیوالی خارج از مرزها )مثل حضور در بخش رقابتی جشنواره فیلم لندن( بازخوردهایی به مراتب مثبت تری 
دریافت كرد تا اكران در ایران كه نه منتقدان اعتنای چندانی به آن كردند و نه تماشــاگران قابل توجهی به 
تماشایش نشستند. فیلم هندی مجید مجیدی با ملودرام آشنای خواهر و برادر متعلق به طبقه فرودست و 
تالش كارگردان برای رسیدن به لحن متناسب و تأثیرگذار، نه یك فیلم بالیوودی كامل از كار درآمد و نه فیلمی 
كه بتوان ارتباطی معنادار با فیلم های دیگر ســازنده اش یافت؛ مورد عجیب در كارنامه فیلمسازی كه به نظر 

می رسید هر چه می گذرد بیشتر از كارنامه سینمایی همگون دهه هفتادش فاصله می گیرد.

   گام بعدی فیلم عظیم »حضرت محمد«)ص( بود. ایده ساخت 
فیلمی جهانی درباره پیامبر اســالم، بلندپروازانه تر از اندازه های 
سینمای ایران بود و با باز شدن پای چهره های بین المللی و اسكاری 
توقعات از فیلم مجیدی را باالتر برد . فیلمی كه البته به دوران قبل 
از تولد آخرین پیامبر و دوران كودكی حضرت محمد)ص( متمركز 
شد و محصول ســال ها تالش مجیدی و گروهش در سال 1394 
اكران عمومی شد. فیلمسازی كه در دهه 70به روایت و قصه گویی 
در فیلم های كوچكی كه می ساخت اهمیت می داد در فاخرترین 
و پرهزینه ترین فیلم تاریخ ســینمای ایران كه مزین به نام پیامبر 
اسالم)ص( بود، عمال داستان چندانی برای تعریف كردن نداشت. 
درست بر عكس فیلم مصطفی عقاد كه همچنان و بعد از گذشت 
سال های طوالنی، جذاب و پركشش اســت. شاید به این دلیل كه 
نه زنده یاد كامبوزیا پرتوی گزینه مناسبی برای نوشتن فیلمنامه 
حضرت محمد)ص( بود و نه افرادی كه در بازنویسی و ویرایش متن 
با پروژه همكاری داشتند. جدای از این در اجرا هم به نظر می رسید 
نام های بزرگ جهانی جای اینكه در خدمت اثر باشــند فیلم را به 
خدمت خود درآورده اند. مثل ســبك بصری و نورپردازی فیلم كه 
با حضور ویتوریو استرارو، مدیر فیلمبرداری اسكاری، بیشتر شبیه 
فیلمی درباره حضرت مســیح)ع( از كار درآمده بــود تا اثری كه 

پیرامون آخرین پیامبر است.

   معموالً »از آن ســوی ابرها« به عنوان پروژه عجیب مجیدی 
یاد می شــود. فیلمی كه او در هند ســاخت و یك اثــر بالیوودی 
اســت. گرایش و تمایل مجیدی به ســینمای هند را می شد در 

احساسات گرایی رنگ خدا و به خصوص باران دید. سانتی مانتالیسم 
و اغراق آن ســوی ابرها در فیلم های قبلی مجیدی هم مسبوق به 
سابقه بود. اما خود فیلم به عنوان محصولی بالیوودی، اثری كنترل 
شده بود و نتیجه كار فیلمی شد كه كمتر كسی آن را دید و دوستش 
داشت. آن سوی ابرها را شــاید بتوان محصول تفرجی بعد از فیلم 
دشوار محمد رسول اهلل)ص( دانست كه 7 سال مجیدی را درگیر 

خود كرده بود.

   در انتهای دهه90، مجیدی تصمیم گرفت به حیطه آشنایش 
بازگردد. به رئالیســم اجتماعی و دنیای بچه های طبقه فرودست 
كه رویكرد به آن در دهه 70به بهترین فیلم های كارنامه اش منجر 
شده بود. نوشــتن فیلمنامه با نیما جاویدی، نویسنده و كارگردان 
»سرخپوســت« با هدف بهره گرفتن از فكرهای تازه نسل جوان 
ســینماگران ایرانی و حضور هومن بهمنش از نســل تازه نفس 
فیلمبرداران در پشــت دوربین، در كنار مهارت فیلمساز در كار با 
دستمایه ای كه بر آن مسلط است، نتیجه اش شد فیلم »خورشید« 

كه موفق تر از پروژه های بلندپروازانه مجیدی از كار درآمده است.

   مسیر طوالنی و پر فراز و نشــیبی كه مجیدی در این سال ها 
طی كرده و گذر از جایــگاه بازیگر فیلم های دهه 60حوزه هنری 
به مقام كارگردانی كه چهره شــناخته شده ای در محافل جهانی 
و فیلمسازی مطرح و تأیید شــده در داخل است، نشان می دهد 
هر جا، پای سادگی در میان بوده شاهد موفقیت راحت تر به دست 
آمده اســت؛ به همین دلیل فیلم های اولیه كارنامه فیلمســاز، 

بهترین آثار او هستند و هنر مجیدی در فیلمی چون پدر بیشتر و 
بهتر متبلور شده تا فیلم هایی كه در آن روایت سر راست داستانی 
ساده به نفع دغدغه های اجتماعی، اخالقی یا شكوه بصری كنار 

گذاشته شده است.
این كه او برخالف بیشــتر هم نســالنش همچنان در سطح اول 
فیلمسازی در ایران فعالیت دارد و مقبولیت جهانی اش هم به شكل 
نسبی حفظ شده )خورشید نامزد شیر طالیی جشنواره ونیز بود( 
نشان از هوش فیلمساز دارد؛ بازگشــت به دوران طالیی بچه های 
آسمان آنقدر ها آســان نیســت ولی فاصله گرفتن از تالش های 
فرســاینده و اغلب كم حاصل، تبدیل مفاهیم معرفتی به سینما 
به عنوان هنری كه عینیت در آن حرف اول و آخر را می زند، می تواند 
پیشنهادی كاربردی برای فیلمسازی باشد كه همچنان می كوشد 
در متن جامعه حضور داشته باشد و فیلم های مؤثر بسازد. خورشید 
به عنوان آخرین فیلم مجیدی نشــانه هایی را به همــراه دارد كه 
امیدوار كننده اســت. هرچند تغییرات جامعه و سینمای ایران و 
سیر پرشتاب تحوالت اجتماعی و فرهنگی، مسیر پیش رو را مبهم 
می ســازد و اگر اینها را كنار تغییر حال و هوا و روحیه فیلمسازی 
مجیدی قــرار دهیم، با ابهامــات و نگرانی های بیشــتری مواجه 
می شویم. مسئله هم تنها تالش و كوشش نیست و پای جوشش هم 
در كار است. همیشه هم نمی شود مثل پایان خورشید ماجرا به نحوی 
ختم به خیر كرد  و جوششی در حد بوسه ماهیان بر پاهای خسته 
علی بچه های آسمان باید و درك شهودی ای كه مفهوم معاصر بودن 
را در تركیب با آرمان گرایی مطلوب فیلمساز، غنا ببخشد نه اینكه 

كمرنگش كند.

دوچشمبیسو
4سال پس از باران، مجید مجیدی سراغ »بید مجنون« می رود. اولین فیلم مجیدی كه 9 

در آن بازیگری محبوب و ستاره بازی می كند. پرویز پرستویی در اوج محبوبیت و اعتبار 
مقابل دوربین مجیدی می رود و نقش مردی نابینا را بازی می كند كه بینایی را بازمی یابد. 
قدر نعمت چشــم را نمی داند. چشــم چرانی می كند و به عقوبت الهی دچار و دوباره نابینا 
می شود. بید مجنون سیمرغ بلورین بهترین فیلم بیســت و سومین جشنواره فیلم فجر را 
دریافت می كند. پرستویی در اوایل فیلم شبیه روشنفكران دینی است ولی وقتی بینایی اش 
را باز می یابد، نظر بازی اش او را به ورطه مردان چشم چرانی می اندازد كه در تاریخ سینمای 
ایران نمونه های بسیاری شان را می توان سراغ گرفت. منتقدان، بید مجنون را ضعیف ترین 

فیلم كارنامه مجیدی می دانند.

سماعشترمرغ
»آواز گنجشــك ها« بازگشتی اســت به دنیایی كه مجیدی قبال نشان داده بود در 10

توصیفش توانایی های زیادی دارد؛ بچه های فقیر و حاشیه نشین و نمایش تضادهای 
اجتماعی به همراه تصاویری چشــم نواز و سینمایی. قاب های شــكیل مجیدی كه در بید 
مجنون به فراموشی سپرده شده بودند دوباره از راه می رسند. قصه گویی هم بیشتر از نصایح 
اخالقی در دستور كار قرار می گیرد. آواز گنجشــك ها پر از پالن های چشم نوازی است كه 
اســتادی مجیدی را در كارگردانی نمایان می كند. سكانس های تالش بچه ها برای احیای 
آب انبار متروك و تبدیلش به حوضچه پرورش ماهی و به خصوص فصل ریختن ماهی ها به 
كف زمین را می توان نقطه اوج كارگردانی مجیدی دانست. در كل آواز گنجشك ها نسبت 
بیشتری با سینمای مجیدی دارد تا فیلمی چون بید مجنون. فیلم عالوه بر دغدغه عدالت 
اجتماعی و اخالق گرایی مرسوم و آشــنای مجیدی، نوعی گرایش عرفانی را نیز به نمایش 

می گذارد. رقص شترمرغ در انتهای فیلم نمونه بارز چنین رویكردی است.

روایتیفاخر
دربارهآخرینپیامبر

حاصل 7سال تالش مجیدی و گروهش 11 
فیلم »محمد رسول اهلل« بود كه روایت 
كودكی آخرین پیامبر است؛ روایتی فاخر درباره 
حضرت محمد)ص( كه در آن كوشــیده شده 
تصویری رحمانی از اســالم ارائه شود. فیلمی با 
حضور بهترین تكنیســین های سینمای جهان 
در پشت دوربین كه برای دیده شدن در سراسر 
دنیا ساخته شده بود. حضور عوامل بین المللی 
و صرف هزینه ای بسیار فراتر از استانداردهای 
سینمای ایران، نشــان داد مجیدی از ابتدا به 
خلق اثری جهانی می اندیشــیده اســت. فیلم 
محمد رسول اهلل به پرفروش ترین اثر سینمایی 
ســال 1394و پربیننده تریــن فیلــم كارنامه 
ســازنده اش تبدیل شــد. فیلم در كشورهای 
مسلمان و به خصوص در تركیه اكران موفقی را 
پشت سر گذاشت ولی با وجود عوامل سرشناس 
اسكاری، راهی به اسكار نیافت. نمایش عظمت 
و جلوه نمایی تكنیكــی در فیلم محمد)ص( در 
نهایت به دلیل كمرنگ بودن عناصر داســتانی، 
باعث شــد فیلم به انــدازه كوشــش وتالش 
و بودجه ای كه صــرف تولیدش شــده بود، به 
موفقیت دست پیدا نكند. تمركز فیلم بر دوران 
كودكی پیامبر اسالم)ص(، این نوید را می داد كه 
دنباله هایی هم در راه باشد و حتی صحبت هایی 
هم در مورد ساخت قســمت دوم هم در زمان 
اكران فیلم مطرح شد كه احتماال امكانش فراهم 
نشد. عنوان پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای 
ایران همچنان در اختیار فیلم مجیدی اســت؛ 
فیلمی كه بیش از آنكه داستانگو باشد شاعرانه 

است.

بازگشت
بعد از حدود 2 دهه تالش برای تغییر مسیر فیلمسازی با 13

فیلم ناموفقی چون بید مجنون، پروداكشن پرهزینه ای 
مثل محمد رسول اهلل)ص( و حتی تنش در فضای فیلم هندی با 
از میان ابرها، مجیدی به دنیای آشنایش بازگشته است. به دنیای 
بچه های آسمان كه بیشترین دستاوردها را برایش به همراه داشت. 
شهرت بین المللی و اعتبار داخلی مجیدی محصول نگاه دقیق او به 
دنیای كودكان بود. تركیبی از عناصر سینمای موسوم به كانونی 
با مفاهیم اخالقی مطلوب فیلمســاز، كه با ظرافت در پرداخت 
همراه می شد و نتیجه اش نامزدی اســكار و سیمرغ های فراوان 
فجر بود. از اوایل دهه 80 مجیدی تصمیم گرفت از جهان كودكان 
فاصله بگیرد و سراغ پروژه هایی بلندپروازانه برود. موفقیت فیلم 
»خورشــید« به نوعی محصول فاصله گرفتن از بلندپروازی های 
متاخر و تالش برای بازنمایی آثار اولیه اش اســت. كارگردانی كه 
در تازه ترین اثرش سراغ آدم ها و دستمایه ای رفته كه با آن كامال 
آشناســت. دنیای بچه هایی از طبقه محروم جامعه كه تنگنای 
زندگی، آنها را خیلی زود وارد دنیای بزرگســاالن كرده اســت. 
خورشید فیلم تسلط و اشراف اســت. جزئیات فراوان خورشید و 
فیلمنامه كار شــده و دقیقش )محصول هوشمندی مجیدی در 
همكاری با نیما جاویدی( و كارگردانی پر نكته ای كه در آن هیچ 
لحظه ای به امان خدا رها نشده، فیلم را به محصولی تماشایی بدل 
كرده است. این فیلمی است كه تماشاگرش را تا انتها با خود همراه 
می كند و با وجود زمان نســبتا طوالنی اش مالل آور نمی شــود. 
بچه های خورشــید یا از نعمت داشــتن پدر محرومند یا از دل 
خانواده هایی آشفته حال آمده اند. بچه هایی كه مجیدی آنها را به 
بهانه یافتن گنج وارد مدرسه می كند و می دانیم قرار است در این 
مسیر دشوار و نفسگیر دیدگاهی اخالقی برجسته شود. حسن فیلم 
مجیدی در نمایش ظریف و هنرمندانه پیروزی اخالقی قهرمانش 
است. از علی فیلم بچه های آسمان تا علی فیلم خورشید مسیری 
طوالنی طی شده، و نزدیك به ربع قرن بیستم گذشته تا از تونلی 
تاریك و مخوف به نور و روشنایی برسیم؛ به خورشید كه همچنان 
می درخشد و قهرمان برگزیده مجیدی را از تابش نورش بهره مند 
می سازد. خورشید بهترین فیلم 2دهه اخیر مجید مجیدی است.

فاصله گرفت و در جست وجوی افق های تازه برآمد؛ در »بید مجنون« 
برای نخستین بار با بازیگر ستاره كار كرد و پرویز پرستویی را در دوران 
اوجش، مقابل دوربین هدایت كرد و نتیجه فیلمی ناامید كننده و ناكام 
از كار درآمد. یك »توبه نصوح« كه دیرهنگام ساخته شده بود. »آواز 

گنجشك ها« به مراتب متقاعد كننده تر از بید مجنون بود و دوستدارانی 
هم داشت و به بخش مسابقه برلین هم رفت و رضا ناجی هم در حضور 
دنیل دی لوییس جایزه بهترین بازیگر را گرفت )دی لوییس چند ماه 

بعد جایزه اسكار را برد(.
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مجیدمجیدی
این شماره

يادآور بچه های آسمان
پيتر دي بروگ/ ورایتي

   تماشاي فيلم مجيد مجيدي مرا به ياد يكي از مهم ترين فيلم هاي قرن بيست ويك درباره كودكان 
به نام »پروژه فلوريدا« انداخت. مجيدي خودش خالق يكي از بهترين فيلم هاي قرن بيستم درباره كودكان 
است. »بچه هاي آسمان« كه در سادگي محض بي رقيب است و در عين حال داستانش چنان تماشاگر را 

درگير مي كند كه نمي تواند نگاه از صحنه بردارد.

رئاليسم بی تكلف قرن بيست و يكمی
لي مارشال/ اسكرین دیلي

  مجيدي فيلم همدالنه ديگري درباره كودكان تهيدست ساخته است كه نئورئاليسم بي تكلف قرن 
بيست ويكمي آن در دوران غريب كنوني به شكل غريبي طراوت بخش است. فيلمبرداري گرم و موسيقي 
اركسترال باشكوه فيلم، تالش جسورانه فيلمســاز را غنا بخشيده اند. مجيدي هراسي از پرداختن به 

مشكالت اجتماعي مانند كودكان كار، مصايب مهاجران و... ندارد.

وايت داستانی ديكنزی در دل تهران ر
نيكالس باربر/ ایندي وایر

   »خورشيد« تركيبي از داستان ديكنزي كودكان تهيدست تهران با فيلمي پرجنب و جوش در ژانر 
سرقت و البته درامي پرمعنا درباره معلمي خوش قلب است.  نقش جواد عزتي در فيلم »خورشيد« شباهت 
به نقش معلم هايي را دارد كه در دهه ۸۰ ميالدي معموال در سينماي آمريكا به رابين ويليامز مي سپردند. 

فيلم جديد مجيدي مانند شاهكار او »بچه هاي آسمان« در عرصه جهاني موفق عمل خواهد كرد.

    كارگــردان: مجيد مجيدي، نويســندگان فيلمنامه: مجيد 
مجيدي، نيما جاويــدي، مدير فيلمبــرداري: هومن بهمنش، 
موسيقي: رامين كوشــا، بازيگران: جواد عزتي، علي نصيريان، 
طناز طباطبايي، روح اهلل زماني، صفر محمدي، علي غابشي، علي 

تقوازاده، شميال شيرزاد و...
  تهيه كننده: امير بنان، مجيد مجيدي

 علــی كودک كاری اســت كــه در يك اوراقی الســتيك 
كار می كنــد و مادرش هــم به خاطــر مشــكالت روانی در 
بيمارستان بســتری شــده اســت. او كه وضع مالی چندان 
خوبی ندارد توســط يكی از هم محلی های خــود از وجود يك 
گنج در زيرزمين مدرســه آگاه می شــود و تصميم می گيرد با 
 دوســتان خود در يك ماجراجويی تازه به سراغ اين گنج برود.

 محصول: 1۳۹۸ / اكران: بهار 1۴۰۰ 
  برنده ســيمرغ هاي بلورين بهترين فيلم، فيلمنامه و طراحي 

صحنه از سي و هشتمين جشنواره فيلم فجر
  نامزد شــير طاليي بهترين فيلم هفتاد و هفتمين جشنواره 

فيلم ونيز 
  برنده جايزه فانوس جادويي بخش جنبي جشنواره ونيز 

  برنده جايزه مارچلو ماستروياني )بهترين بازيگر نوظهور جشنواره( 
جشنواره ونيز براي روح اهلل زماني بازيگر نوجوان فيلم خورشيد

  برنده پروانه زرين بهترين فيلــم، كارگرداني و بازيگر بخش 
بين الملل سي و سومين جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان 

  برنده پروانه زرين بهترين كارگرداني بخش مسابقه سينماي 
ايران جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان

 

  ضيافتي از قاب هاي زیبــا، تركيبي همگون 
از بازیگــران حرفــه اي )علي نصيریــان، جواد 
عزتي و طناز طباطبایــي( و نابازیگران )روح اهلل 
زماني، شــميال شــيرزاد و...(، مضموني انساني 
و درونمایه اي اخالقي، آخرین ســاخته مجيد 
مجيدي را به اثري تبدیل كــرده كه به دل فقر، 
تباهي و سياهي مي رود ولي در نهایت از روشنایي 
اميد بخش ســر در مي آورد؛ آزموني دشــوار كه 
فيلمســاز با ارجاع به فطرت پاك بچه هاي فيلم 
خورشيد در نهایت سالمت و سر بلندي را براي 
آنها به ارمغان مي آورد. فيلم در عين واقع گرایي 
اجتماعــي، شــاعرانه نيز هســت و نگاهش به 
معضالت اجتماعي طبقه فرودســت با شفقت 
همراه است . فيلمســاز كاراكترهایش را دوست 
دارد و نــگاه همدالنــه اش به ایــن بزرگمردان 
كوچك باعث مي شــود آنها را در دل پلشتي و 

سياهي رها نكند .
 نقطه آرماني اي كه مجيد مجيدي در خورشيد 
به آن نظر داشته همان بند باریكي است كه تا 
آستانه قطع شدن پيش مي رود ولي در نهایت 
گسسته نمي شــود. فيلم از الگوي كالسيكي 
پيروي مي كند و بچه ها را كه یكي شان گرفتار 
بيماري مادر است به دام هاشم، پيرمردي كه 
در قطب منفي درام ایســتاده، مي فرســتد و 
مأموریت دشوار كندن تونل براي یافتن گنج 
را بر عهده شــان مي گذارد و به فيلم هيجاني 

مي بخشد كه مشــابهش را در كمتر فيلمي از 
سينماي ایران مي توانيم سراغ بگيریم. آنچه به 
درام مجيدي جان مي بخشد، دقت نظرش در 
ميزانسن و كنترلش بر همه عناصر داخل قاب 
اســت كه فيلم را واجد ارزش هاي آرتيستيك 

كرده است.
 زیبایي شناســي خورشــيد از انطباق عناصر 
به شدت ایراني با فيلم هاي نئورئاليسم ایتاليا 
مي آید. مجيدي به درســتي خورشيد را یك 
»واكسي« )ویتوریو دســيكا 1۹4۶( امروزي 
خوانده است؛ واكســي اي كه ماجراهایش در 
بستر جامعه امروز ایران مي گذرد. این بچه هاي 
رنج كشيده كه به دنبال گنج هستند، در عين 
اینكه كامال ایرانی اند، بچه هاي اثر دسيكا را هم 

به یاد مي آورند.
فيلم در مسير دشــواري كه مي پيماید، براي 
اتخاذ لحن و بياني اخالقي، مي توانست به دام 
شعار زدگي بيفتد ولي تجربه و مهارت فيلمساز 
مانع این اتفاق مي شــود. در نمایش معضالت 
اجتماعي، از فقر و اعتياد گرفته تا رها شدگي 
كودكان كار، مستعد نگاه ژورناليستي مي شود 
ولي در نهایت دچار این مسئله هم نمي شود. 
خورشــيد حتي به الگوهاي سينماي كانوني 
هم نزدیك مي شود ولي معاصر باقي مي ماند و 
حرف امروز را مي زند و در چاله كهن الگوهاي 
دهه پنجاهي سقوط نمي كند. این معجزه لحن 
است كه خورشيد را ســرپا نگه مي دارد؛ لحن 
درستي كه از تسلط و اشراف مي آید.  پيداست 
و كشــفش نياز به هوش چنداني نــدارد كه 

مجيدي در خورشيد به دنبال تجدید موفقيت 
ستایش شده ترین فيلم كارنامه اش )بچه هاي 
آسمان( است؛ به دنبال بازگشت به عالم كودك 
نوجوان هایي كه قهرمان هســتند، حتي اگر 
مشكالت زندگي، آنها را دمخور ضد قهرمان ها 

كرده باشد. 
مجيدي به واســطه خاســتگاه و اعتقاداتش 
نمي تواند همه درها را بــه روي بچه ها ببندد. 
رســيدن به بن بســت مطلق و غرق شدن در 
پلشــتي و تباهي مسيري نيســت كه او براي 
كاراكترهایش بپسندد. پس هميشه امكان و 

گریزگاهي هست.
 ســكانس هاي طوالني تونل در فيلم، گرچه 
در مواردي زیادي كشــدار هســتند و مصالح 
داســتاني كافي اي هم ندارند، بــا كارگرداني 
مجيدي، به لحظات پرمهابتي تبدیل شده اند 
كه ترجماني است سينمایي از رنجي كه براي 
رسيدن به گنج عارض مي شود و گنجينه اصلي 
همان گوهر انساني است؛ انساني كه در نهایت 

به فطرتش رجوع مي كند .
خورشــيد بعد از چند فيلم دور از مولفه هاي 
ســينماي مجيدي، به بهترین هاي فيلمساز 
نزدیك مي شود. این همان سينماي بچه هاي 
آسمان و پدر و رنگ خداســت كه با تجربه اي 
افزون تر و مهارت فني بيشــتر، در بســتري 
از جامعــه امروز ایران كه نســبت به دهه70، 
ملتهب تر و آشــفته تر شــده، بازآفریني شده 
است. خورشيد تكرار فيلم هاي قدیمي مجيدي 

نيست؛ برآیند آنهاست.

وشنايی های شهر  ر

  »خورشــيد« كوششــي از ســوي مجيد 
مجيدي بــراي بازگشــت به فضــاي بهترین 
فيلمش »بچه هاي آســمان« و نمایش زیست 
همدلي برانگيــز نوجوانانه اســت؛ آن هم بعد از 
چند اثر انتزاعي كه گویاي بالتكليفي او در فهم 
تحوالت جامعه ایران  بودنــد. طبيعتا در فاصله 
25سال ميان دو فيلم )ربع قرن(، خيلي چيزها در 
اجتماع ایراني و مشخصا زیست/طبقه اجتماعي 
فيلمساز تغيير كرده.كانون تماتيك »خورشيد« 
معطوف به تقابل معصوميت با خطر و غلتيدن در 
گناه از ســر محافظت از خویشتن است؛ فيلمي 
كه نگاه نگران و دلسوزي نسبتاً واقعي كارگردان 
را نمایندگي مي كند و لحظات دل انگيزي ميان 
نوجوانان دوست داشتني اش براساس ناتوراليسم 

كنترل شده مجيدي بنا مي سازد.
   اما به دليل درام حجيم و متورم ، »خورشيد« 
دچار لكنت  هاي جدي شده و ناموفق در پرداخت 
خرده پيرنگ هاي داستان، یا آنها را به حال خود 
رها مي كند یا دم دســتي ترین فرجام دراماتيك 
را برایشان انتخاب كرده و اندوخته هاي درام در 
بخش اول را بر باد مي دهد. در این ميان بزنگاه ها/ 
ضرب االجل هاي فيلمنامه زیادي سردســتي و 
فوریتي نمایش داده مي شــوند )همان مشكلي 
كه »سرخپوست« دیگر فيلمنامه نيما جاویدي 
هم داشت( و چون برآمده از سير درام نيستند و 
فاقد پيش درآمد داســتاني اند )از تخليه مدرسه 

تا افشاي هدف نصيریان بابت اجير كردن بچه( 
مســير طبيعي درام را واجــد اعوجاج و حركت 
در بيراهه مي كنند. از ســوي دیگــر فيلمي كه 
با رئاليسم چرك خروشــان ابتدایي اش، وعده 
اثري همچون »انگل« بونگ جون هو در نگاه به 
شــكاف هاي طبقاتي مي دهد، در ميانه داستان 
به دليل فقدان درامي كوبنده و پناه بردن به همان 
اخالقيات قراردادي ســينماي گلخانه اي ایران 
)تحت ليسانس مجيد مجيدي، رضا ميركریمي 
و ســينماي مقبول مدیران »فارابي«( به اثري 
قابل پيش بيني با پایاني نمادین بدل مي شود و 
نه مي تواند الهامش از »رگبار« بهرام بيضایي در 
نمایش یك معلم با وجود انساني ناب را تكميل 
كند و نه تيپ هاي خبيث  كاریكاتوري اش واجد 
طنيني از خطر واقعي )كــه در جامعه در حال 
بلعيدن معصوميت و نابودي انســانيت هستند( 
مي شــوند. از همه اینها بدتر، تأكيد بر استعاره 
معمولي »گنج و رنج« و شــكل خروج كودكان 
از جمع دوستانه با انعكاســي از سرخوردگي و 

دلشكستگي و احساس نااميدي است.
  با اینكه خورشيد پایاني نســبتا اميدوارانه از 
منظر اســتعاري دارد اما تن دادنش به سياهي ها 
و رها كــردن كودكان در غم و غبــن منتج از آن 
پذیرفتني نيســت؛ نه از منظر نگاه دلسوزانه به 
اجتماع و نه از جهت سير روایت و امكانات بالقوه 
درام. به عبــارت بهتر جباریت آثــار مجيدي در 
خورشيد هم دوباره ســر بر مي آورد و كيلومترها 
دورتر از نگاه انســاني متعادل پایــان »بچه هاي 
آســمان« به همه  چيز رنگــي از قهــر مي زند. 

بچه هاي آسمان كه حاصل رنج زیستي فيلمساز 
و شــناختش از طبقه مســتضعف بود تماشاگر 
را با احساســات ناب و پيــروزي اراده انســاني 
تســخير مي كرد اما »رنگ خدا« به عنوان شروع 
انحراف در مسير فيلمســازي مجيدي، انسان را 
صرفا بهانه اي براي نمایــش زیبایي طبيعت قرار 
مي داد. »بــاران« حاصل ریا بود كه عشــق را در 
قالب اگزوتيسم جهان ســومي مي جست، »بيد 
مجنون« یادآور محسن مخملباف و دهه۶0  است 
و »آواز گنجشــك ها« بازتوليــد جدي و عبوس  
یك فيلمفارســی بود كه تلقــي اش از نظام جزا 
و پاداش، از فرط ســاده لوحي تماشاگر جدي را 
به خنده مي انداخت! زندگــي طبيعي و گرماي 
انســاني رفته رفته در فيلم هاي مجيدي از دست 
رفت، ناپدید شد و جاي خود را به سرماي بي رحم 
روشــنفكرمآبانه اي داد كــه ربطي بــه تربيت و 
نگرش و فهم فيلمســاز نداشــت! او در خورشيد 
همچون نوجوان فيلمش در ســكانس پایاني با 
تمام وجود تقال مي كند تا به خلوص سرگرم كننده 
و مومنانه آثار اوليه اش دســت یابد اما به قول آن 
دیالوگ معروف »چه سرسبز بود دره من« جان 
فورد: »چيــزي از این دره رفته كــه دیگر هرگز 
بازنمي گردد«. اینگونه پاداش نوجوان در جهان 
درام و اجر فيلمســاز در دنياي واقعــي ناچيز و 
اندك مي شود. استعاره مركزي خورشيد یادآور 
فيلم هاي كهنه كانوني است و كيفيت فيلم بارها 
پایين تر از بچه هاي آسمان. گنجي در كار نيست، 
چــون در دو دهه اخير رنجي براي فيلمســاز در 

كار نبوده!

جبر در نگاه توست، نه در چيزی كه بدان می نگری
ناهيد پيشور

روزنامه نگار
پويان عسگري

منتقد سینما

      شناسنامه       



    زاهدي: فوتبال ايران 
برايم جذابيتي ندارد

    ايراندوست: خوبيم    با مهدوي كيا تا پاريس
 اعتمادبه نفس نداريم 

مهاجم ايراني تيم زوريا اوكراين معتقد است دعوت 
نشدنش به تيم ملي به داليل غيرفوتبالي است

كاپيتان سابق تيم ملي رسما به عنوان سرمربي 
 اميدها انتخاب شد تا شايد طلسم نرسيدن ايران

سرمربي تيم ملي فوتبال زنان از شرايط و امكانات اين تيم راضي  به المپيك شكسته شود
است و به صعود از مرحله مقدماتي جام ملت ها اميد دارد 1819

روز طالهاي زنانه
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 ساره جوانمردي و هاشميه متقيان زناني بودند كه ديروز در بازي هاي پارالمپيك توكيو  براي ايران طال گرفتند
 رمضان بياباني هم روي سكوي دوم رفت
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مهدي مهدوي كيا همانطور كه هفته قبل وعده داده بود، روز گذشته 
نه تنها خودش را به تهران بلكه به محل فدراسيون فوتبال رساند و پس 
از ديدار با عزيزي خادم رسما هدايت تيم ملي اميد را برعهده گرفت. 
مهدوي كيا در ديدار با خادم حكم سرمربيگري تيم ملي اميد را گرفت 
و عالوه بر اين قرار شد از اين پس به عنوان مشاور فني فدراسيون هم 
فعاليت داشته باشد. اين اتفاق در حالي رخ داد كه پيش از اين شايعه 
شده بود مهدوي كيا از سرمربيگري اميدها انصراف داده و برنامه اي 
براي حضور در ايران ندارد. او قرار است تا المپيك۲۰۲۴ پاريس هدايت 

تيم اميد را بر عهده داشته باشــد. اين بدين معني است كه مهدي 
مهدوي كيا با هر نتيجه اي در مسابقات پيش روي قهرماني زير ۲3سال 
آســيا در راس كادر فني تيم اميد باقي خواهد ماند. حاال مهدوي كيا 
تا پنجم مهرماه فرصت دارد فهرست اوليه و 5۰ نفره بازيكنان مورد 
نظرش براي مقدماتي قهرماني زير ۲3 سال آسيا را به كنفدراسيون 
فوتبال آسيا اعالم كند، فهرستي كه بازيكنان نهايي براساس آن انتخاب 
خواهند شد. بد نيست بدانيد تيم ملي اميد در مقدماتي قهرماني آسيا 
با تيم هاي لبنان، تاجيكستان و نپال همگروه است و بايد براي رقابت با 

اين تيم ها آبان ماه عازم شهر دوشنبه تاجيكستان شود. دور مقدماتي 
در 11 گروه برگزار مي شود و تيم هاي اول به همراه ۴ تيم برتر دوم راهي 
مرحله بعد خواهند شــد. مرحله بعدي بازي ها با شركت 16 تيم به 
ميزباني ازبكستان در سال۲۰۲۲ برگزار مي شود. بازي هاي اين دوره 
قهرماني زير ۲3سال آسيا ورودي المپيك نخواهد بود و شايد به همين 
دليل مهدوي كيا تصميم دارد با تيم زير ۲1 سال راهي اين رقابت شود؛ 
همان تيمي كه قرار است براي رسيدن به المپيك پاريس تالش كند 

و طلسم المپيكي نشدن فوتبال ايران را بشكند.

  هشدار اول
اگرچه 3ســال طول كشــيد تا تيم جوان شــده امير 
قلعه نويي در اوايل دهه8۰ قهرمان شود و بر قله فوتبال 
ايران بايستد، اما آن تيم و آن جوانان از همان ابتدا نشان 

دادند پتانسيل بااليي دارند. استقالل در ليگ سوم تنها 
با ۲امتياز كمتر نسبت به پاس روي پله دوم قرار گرفت. 
آنها در همان فصل پرسپوليس پرستاره اكبر غمخوار را 
در دور رفت شكست دادند كه آن پيروزي، سهم زيادي 

در افزايش اعتماد هواداران نسبت به جوانان قلعه نويي 
داشت. تيم امير كه از ابتدا هم از هواداران 3سال فرصت 
خواسته بود، در ليگ چهارم روي پله سوم قرار گرفت و 
نهايتا در ليگ پنجم عنوان قهرماني را به دست آورد. اين 
يعني نشانه هاي رونق از همان ابتدا آشكار بود و در چنين 
شرايطي بردباري آسان تر مي شود. هواداران پرسپوليس 
هم در ليگ پانزدهم بهترين فوتبال را از تيم برانكو ديدند 
و پاي آن ايستادند. بنابراين فرهاد مجيدي خيلي فرصت 
ندارد. تيم او از ابتداي ليگ۲1 و شــايد پيش از آن، از 
همين ديدار حساس با الهالل عربستان بايد نشان بدهد 

عوض شده است و آينده درخشاني دارد.

  هشدار دوم
امير قلعه نويي آن زمان تازه ســرمربي استقالل شده 

بود. البته او سابقه دستياري و هدايت موقت تيم 
را داشــت، اما كار جدي و مستقلش به عنوان 
سرمربي را از همان ابتداي ليگ سوم شروع 
كــرد. بنابراين از نظر مردم تازگي داشــت و 
بهتر و بيشتر تحمل شــد. فرهاد مجيدي اما 
۲ نيم فصل كامل سرمربي استقالل بوده است. 
حاال ديگر خبري از هيجان و طراوت انتخاب 

اول نيســت. وجه سلبريتي 
مجيــدي حــاال براي 

خيلي از هواداران 

از بين رفته و آنها مي خواهند از تيم شان فوتبال ببينند. 
بنابراين يقين داشته باشــيد دوران مدارا با مجيدي 
كوتاه تــر از قلعه نويي خواهد بود. اگــر امير در فصل 
سوم نتيجه گرفت، ليگ۲1 براي فرهاد خود »فصل 

سوم« است!

  هشدار سوم
دوران امير قلعه نويي چيزي به اســم »اينستاگرام« 
وجود نداشت. فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي، 
اين نسل از هواداران فوتبال را كم طاقت تر كرده است. 
آن دوران همه  چيز در چند روزنامه و هفته نامه خالصه 
مي شد و ۴تا شعار هم در تمرين و ورزشگاه چاشني كار 
بود. تازه خود قلعه نويي هم استاد اين داستان ها بود و 
بازي را خيلي خوب مي شناخت. امروز اما صبر 
هواداران كم اســت. در اين تيم عليرضا 
منصوريان را روي قلمدوش هواداران 
سرمربي كردند و يك سال و ۲ ماه 
بعد »پيتزافروش« صدايش كردند. 
مجيدي هرچــه دارد خيلي زود 
بايد رو كنــد، وگرنه بعدا نمي تواند 
گله مند باشد كه چرا به من به اندازه 
قلعه نويي فرصت داده نشــد. 
اين سال و زمانه، آن 
روز و روزگار نيست.

  3هشدار به فرهاد
   آيا جوانگرايي مجيدي مثل پروژه ۲۰سال پيش قلعه نويي

 موفق مي شود؟

نكته بازي

آماربازي

استقاللامباپهراميگيرد

باشگاهسوءتفاهمخيز

بهاينكلمهآلرژيداريم

اســتقالل از محل فــروش مهدي 
قائدي درآمد خوبي كسب كرده و 
به نظر مي رســد با همين پشتوانه 
آنها به دنبال جذب بازيكن خارجي 
گران قيمت در خط حمله هستند. در 
اين ميان اصغر ملكيان، رئيس هيأت مديره 
باشگاه گفته: »با يك مهاجم خارجي فوق حرفه اي مذاكره كرده ايم 
كه به زودي وارد ايران خواهد شد.« با مشخصاتي كه آقاي ملكيان 
ارائه مي دهد، االن فقط كيليان امباپه در بازار موجود است. شايد 
هم طوالني شدن روند انتقال مهاجم فرانسوي به رئال مادريد، 
به خاطر همين ورود غيرمنتظره باشگاه استقالل به روند مذاكرات 
بوده باشد! در هر صورت منتظريم از مهاجم فوق حرفه اي مدنظر 
استقاللي ها رونمايي شود. حاال طرف امباپه هم نبود عيبي ندارد، 
همين كه بعد از يك سال اسمش به سياهه طوالني خارجي هاي 

بنجل در فوتبال ايران اضافه نشود، از سر ما زياد است!

برخــي اتفاقاتي كه در اســتقالل 
رخ مي دهد، خيلي جالب اســت. 
مثال  دانشــگر خودبه خود رفته 
قراردادش را فسخ كرده، سازمان 
ليگ هم پذيرفته، بعد هم گفتند 
اشتباه شده و به همين راحتي قرارداد 
دوباره اي با او بستند. اين وسط خيلي ها مي گويند رقم قرارداد 
جديد باالتر رفته، اما باشگاه استقالل تكذيب مي كند. بعد هم 
هيچ كس نمي پرسد بازيكني كه قرارداد داشته، اصال چطور 
به اين راحتي توانسته فسخ كند؟ مديران استقالل مي گويند 
سوءتفاهم شده است. خب البته درســت مي گويند. به طور 
كلي اين باشگاه بسيار ســوءتفاهم خيز است. به عنوان مثال 
همين چند روز قبل هم فرهاد مجيدي رسما اعالم كرد امين 
قاسمي نژاد در ليست خريد او نيست، اما امين جذب شد و در 

توضيح اين ماجرا گفت: »سوءتفاهم شده بود«!

تراكتور دارد يكــي از بدترين فصول 
نقل وانتقاالتي تاريخش را پشت سر 
مي گذارد. كلي بازيكن از اين تيم 
رفته اند و تنها يك نفر جذب شده 
اســت. بقيه هم مثل اكبر ايماني و 
محمد عبــاس زاده دل و دماغ ندارند و 
در تمرينات حاضر نمي شوند. در چنين شرايطي فراز كمالوند، 
سرمربي تيم تبريزي گفته: »زنوزي به ما گفت امسال تراكتور را 
با هزينه پايين ببنديد تا يك مقدار بدهي ها را سبك كنيم. پس 
از آن براي سال 1۴۰۲يك تراكتور كهكشاني بسته خواهد شد.« 
آقا هر كاري مي كنيد بكنيد، هر طوري تيم مي بنديد ببنديد، اما 
از اين كلمه »كهكشاني« استفاده نكنيد. اصال هواداران تراكتور 
نسبت به اين واژه آلرژي پيدا كرده اند. همين بدهي هايي كه االن 
مي خواهيد سبك كنيد، حاصل همان پروژه كهكشاني سازي و 

تبديل تراكتور به خانه سالمندان است. بي خيال ديگر!

متریكا

تعداد پرسپوليسي هاي تيم ملي از ليست 

قبلــي تا ليســت فعلــي كاهــش قابل 04
مالحظه اي داشته و از 7نفر به 3نفر رسيده 
است. در ليست قبلي تيم ملي كه خردادماه 
براي بازي هاي مقدماتي جام جهاني در بحرين شكل گرفت از پرسپوليس 
سيامك نعمتي، كنعاني زادگان، نوراللهي، كاميابي نيا، سرلك، ترابي و 
اميري حضور داشتند اما االن از اين جمع فقط 3نفر آخر باقي مانده اند. 
كنعاني زادگان و نوراللهي ديگر پرسپوليسي نيستند و كمال و سيامك 
اصال دعوت نشده اند. به اين ترتيب پرسپوليس ركورد بيشترين تعداد 
بازيكن در تيم ملي را از دست داده و فعال اين ركورد را به استقالل واگذار 
كرده است. جالب است كه از بازيكنان فصل گذشته استقالل فقط يك نفر 
در ليست فعلي هست اما آبي ها با خريد 3بازيكن حاضر در تيم ملي تعداد 

ملي پوشان خود را به ۴نفر رسانده اند.

۲7بازيكن حال حاضر تيم ملي از 18باشگاه 

مختلف دعوت شده اند و يك نفر از آنها هم 18
هنوز باشــگاه جديدش را انتخاب نكرده 
اســت و فعال تيم ندارد. 11بازيكني كه از 
ليگ داخلي دعوت شــده اند از ۴تيم اســتقالل)۴(، پرسپوليس)3(، 
سپاهان)3( و فوالد)1( هســتند. 16بازيكني كه در خارج از ايران بازي 
مي كنند نيز در 1۴باشگاه و 11كشور مختلف مشغول به بازي هستند. 
شباب االهلي امارات تنها باشگاه خارجي است كه ۲ بازيكن در تيم ملي 
ايران دارد و در ميان ليگ ها هم ليگ پرتغال با 3نماينده بيشترين سهميه 
را در تيم ملي دارد. ميالد محمدي هم تنها بازيكن بدون باشگاه است كه 
به تازگي از خنت بلژيك جدا شده اما هنوز تيم جديدش را انتخاب نكرده 

است.
ياسين سلماني از سپاهان با 19سال سن 

جوان ترين بازيكن حاضر در تيم ملي است. 19
هافبك هجومي زردپوشــان كــه براي 
نخســتين بار به تيم ملي دعوت شده بود 
توانست نمره قبولي را از مربيان تيم ملي بگيرد و در ليست نهايي هم حاضر 
باشد. او پديده جديد سپاهاني هاست كه در آكادمي همين باشگاه تربيت 
شده اما زادگاهش شهر گرگان است. سلماني متولد 8اسفند 138۰و بعد 
از صيادمنش دومين دهه هشتادي تاريخ تيم ملي ايران است. او در ليگ 
گذشته در 6بازي به عنوان بازيكن اصلي و در 11بازي به عنوان يار تعويضي 
توسط نويدكيا به بازي گرفته شد. حاصل 699دقيقه بازي او براي سپاهان 
۴گل و يك پاس گل بود. نمره او در ســايت متريكا 7/۲8بوده كه او را از 
ستاره هايي چون محمدرضا حسيني و ســروش رفيعي و... در سپاهان 

موفق تر نشان مي دهد.

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

20:30

21:00

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

اميرحسين اعظمي| شهاب زاهدي مهاجم ایراني تيم 
فوتبال زوریا لوهانسك اوكراین، حدود ۵سال است كه 
فوتبال ایران را ترك كرده و فوتبالش را در شرق اروپا 
ادامه مي دهد. جالب اینجاست كه زاهدي عالقه اي هم 
به بازگشــت به فوتبال ایران ندارد و دنبال رسيدن به 
هدف هاي بزرگ تري است. زاهدي درخصوص وضعيتش 
در تيم زوریا لوهانســك و مســائل مختلف دیگر به 

سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ مي دهد.

  شرایط فعلي زوریا لوهانسك چطور است؟
هم اكنون 6هفته از ليگ اوكراين سپري شده و تيم ما در رده 
هفتم جدول قرار دارد. متأسفانه در سه چهاربازي ابتدايي 
شرايط خوبي نداشتيم و نتايج دلخواه را كسب نكرديم ولي 
در ادامه وضعيت بهتر شد و ۲ بازي آخر را برديم. توقعات از 
تيم ما باالست و بعد از باخت به دينامو و يك تساوي ديگر، 
وضعيت چندان خوب نبــود. االن هم با تيــم دوم جدول 
3امتياز فاصله داريــم و اميدواريم خيلي زود خودمان را به 

باالي جدول برسانيم.

 وضعيت خودت چطور است؟
خدا را شكر شرايط من خوب است. تا االن ۲گل زدم و يك 
پــاس گل دادم، درحالي كه در بعضــي از بازي ها از اول در 

تركيب ثابت قرار نداشــتم. ما در ليگ اروپــا هم ۲ بازي با 
راپيدوين داشتيم كه متأسفانه حذف شديم و حاال در ليگ 

كنفرانس هستيم و در گروه خوبي هم قرار گرفتيم.

 فكر مي كني بعد از تــرك فوتبال ایران، به 
اهدافي كه داشتي دست پيدا كردي؟

رشــدي كه در اين چند ســال داشــتم از نظر خودم قابل 
تحسين بود، هرچند كه ايرادهايي هم داشته ام. من از روند 
پيشرفتم راضي ام و تا اينجا مسير خوبي را طي كرده ام. بايد 
اين را هم در نظر گرفت كه از كجا شــروع كردم و با درنظر 
گرفتن اين موضوع، االن در جايگاه خوبــي قرار دارم. من 
تالش كردم كه هيچ وقت درجا نزنم و دوست دارم روزبه روز 

پيشرفت كنم.

 در بين ليگ هاي معتبر اروپایي، دوست داري 
در ليگ كدام كشور بازي كني؟

واقعيت اين است كه نمي توانم بگويم فالن ليگ را دوست 
دارم، تمام ليگ هاي معتبر اروپا خوب هستند. من طرفدار 
رئال مادريد هستم و ليگ اسپانيا، آلمان و ايتاليا را دوست 
دارم. در فوتبال، شما يك مسير را طي مي كنيد و بايد ديد 
چه راهي پيــش روي تان قرار مي گيرد. بايــد جلو برويم و 

ببينيم چه شرايطي پيش مي آيد.

 به این فكر مي كني كه به فوتبال ایران برگردي؟
خير، عالقه اي به بازگشت ندارم.

 چرا؟
فوتبال ايران برايم جذابيتي ندارد.

 در این مدت انتظار داشتي به تيم ملي دعوت 
شوي؟

هر بازيكني دوست دارد براي تيم ملي كشورش بازي كند ولي 
زياد دوست ندارم در مورد اين موضوع صحبت كنم. اگر بستر 

بهتري وجود داشته باشد شايد شرايط هم تغيير كند.

 منظورت چيست؟ در این چند سال توقع داشتي 
دعوت شوي، درست است؟

من از خيلي وقت پيش به اين موضوع فكر مي كردم ولي ديگر 
فكر نمي كنم، چون دوست ندارم فوتبالم خراب شود و تمركزم 
به هم بريزد. مطمئنا دليل دعوت نشدنم به تيم ملي، فوتبالي 

نيست.

 براي دعوت شدن به تيم ملي نااميد هستي؟
انسان هميشه اميد دارد ولي نمي خواهم ذهن خودم را درگير 
اين موضوع كنم. بايد به فوتبال بازي كردن و پيشرفت فكر كنم.

با مهدوي كيا تا پاريس
كاپيتان سابق تيم ملي بزرگساالن رسما به عنوان سرمربي اميدها انتخاب شد تا شايد طلسم نرسيدن ايران به المپيك شكسته شود

زاهدي: فوتبال ايران برايم جذابيتي ندارد
مهاجم ايراني تيم زورياي اوكراين معتقد است دعوت نشدنش به تيم ملي به داليل غيرفوتبالي است

بهروز رسایلي| استقالل با فرهاد مجيدي تابستان عجيبي را پشت سر مي گذارد؛ یك فصل نقل وانتقاالت 
پرماجرا كه با خروج بسياري از بازیكنان اسم ورســم دار تيم و جذب عده اي بازیكن كم نام و نشان همراه 
بوده است. تا كنون جدایي نفراتي مثل شــيخ دیاباته، هروویه ميليچ، مهدي قائدي، داریوش شجاعيان، 
فرشيد اسماعيلي و مسعود ریگي قطعي شده و جواناني همچون اميرحسين حسين زاده، عليرضا رضایي و 
محمدرضا آزادي به تيم افزوده شده اند. البته بازیكنان نامدارتري مثل امين قاسمي نژاد، عارف آقاسي، زبير 
نيك نفس و احتماال لوسيانو پریرا هم استقاللي شده اند، اما به طور كلي سهم جوانان بيشتر به نظر مي رسد 
و گویا فرهاد مجيدي در تالش است تا استقالل را »نو« كند. از این منظر برخي او را با امير قلعه نویي سال82 
مقایسه مي كنند؛ زماني كه سرمربي جدید استقالل در آغاز ليگ سوم حرفه اي تني چند از بازیكنان قدیمي 
همچون هادي طباطبایي، سيروس دین محمدي، جواد زرینچه، مهدي هاشمي نسب و... را كنار گذاشت و با 
ميدان دادن به جواناني همچون وحيد طالب لو، پيروز قرباني، اميرحسين صادقي و داوود سيدعباسي، دوران 
موفقيت آميزي را در این تيم شروع كرد. آیا واقعا فرهاد مجيدي امروز در موقعيت ۱8سال پيش امير قلعه نویي 
قرار گرفته و تيمي خواهد ساخت كه یك دهه پابرجا باشد؟ اميدواریم این اتفاق رخ بدهد، اما چند نكته مهم و 

چند تفاوت خطرناك بين این فرهاد و آن امير هست كه كار مجيدي را كمي سخت مي كند.
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به نظــر مي رســد در ليــگ 
بيست ويكم شاهد تشكيل 

سرخابي ترين سپاهان 
تاريخ فوتبــال ايران 
خواهيم بــود. محرم 
تا كنــون  نويدكيــا 
براي فصــل آينده 3 

خريد مهــم انجام داده 
كه هــر 3 ســابقه حضور 

در پرســپوليس و استقالل را 
داشــته اند. جنجالي تريــن 
صيد سپاهان شهريار مغانلو 
بود كه همين فصل گذشته 
براي پرســپوليس بازي كرد 

و قرمزها تحت هيچ شرايطي 
حاضر به از دست دادن او نبودند. 

با اين حال ابتكار عمل دست سانتاكالرا 
بود و ســپاهان بعد از توافق با باشــگاه 
پرتغالي كار را تمام كــرد. ديگر خريد 
مهم سپاهان هم مسعود ريگي است كه 
در ليگ بيستم در پست هافبك دفاعي 
براي استقالل توپ مي زد. جدايي او هم 
براي هواداران اســتقالل ناگوار بود، اما 
گويا ريگي برسر مسايل مالي با باشگاه 
به توافق نرســيد. خريد سوم محرم نيز 
فرشاد احمدزاده اســت كه 2 دوره در 
پرسپوليس بازي كرده و در اين پنجره 

از فوالد خوزستان به تيم 
اصفهاني منتقل شد.
ســپاهان از فصل 
هــم  گذشــته 
ســرخابي هايي 
كــه  داشــت 
احتمــاال حضور 
همگــي آنهــا در 
اين تيم ادامه خواهد 

يافت. 
سجاد شهباززاده به عنوان 
آقــاي گل ليگ بيســتم با 
وجود پيشــنهادهاي مهمي 
كــه دريافــت كرد، راضي شــد 
قراردادش را تمديد كند. ســجاد 

سابقه بازي در استقالل را دارد. 
ســروش رفيعي هــم كه قبــال براي 
پرسپوليس توپ زده، بعد از نااميدي از 
بازگشت به اين تيم در سپاهان ماندگار 
شد. شــايان مصلح و روح اهلل باقري، 2 
بازيكن قبلي پرسپوليس و استقالل هم 
احتماال طاليي پوش باقي خواهند ماند. 
به اين ليست بايد اميد نورافكن، مدافع- 
هافبك پرحاشيه و پيشين استقالل را 
هم اضافه كرد.اين يعني شمايل جديد 
سپاهان براي هواداران فوتبال در ايران 

آشناتر از هر زمان ديگري خواهد بود.

سرخابي ترين سپاهان
ترافيك بازيكنان پيشين پرسپوليس و استقالل در سپاهان

ايراندوست: خوبيم، اعتمادبه نفس نداريم
سرمربي تيم ملي فوتبال زنان از شرايط و امكانات اين تيم راضي است و به صعود از مرحله مقدماتي جام ملت ها اميد دارد

دعوت اشتباهي به تيم ملي
ديروز اسامي بازيكناني كه به آخرين اردوي تيم ملي فوتبال زنان دعوت شده اند، اعالم شد. زهرا قنبري و 

مريم يكتايي 2 بازيكني بودند كه حضورشان در تيم خيلي ها را خوشحال كرد. قنبري مهاجمي است كه به خاطر 
مصدوميت اردوهاي قبلي تيم ملي را از دست داده بود ولي شايعه شده بود كه او مصدوميت را بهانه كرده و تمايلي 

ندارد در تيم ملي باشد. اما با تأييد پزشك فدراسيون مصدوميت او تأييد شد و اين بار هم به دعوت فدراسيون 
جواب مثبت داد تا پاياني بر شايعات باشد. يكتايي هم دروازه بان لژيونر ايران است كه حضورش مي تواند مشكل 

دروازه باني تيم را حل كند. اما دعوت يك بازيكن به تيم سؤال برانگيز بود؛ فاطمه عباسي، بازيكن مشهدي كه گفته 
مي شود چند سالي است بازي نمي كند و مربي شده است. ايراندوست درباره دعوت او به همشهري مي گويد: »عباسي، 

سحر رمضاني و ستاره قهرماني در اين اردو نيستند و اشتباه وارد ليست اردوي آخر شدند. آنها در اردوي انتخابي بودند. عباسي امسال 
براي سايپاي مشهد بازي كرد.«

خريد لحظه آخري
باشگاه هاي بزرگ اروپايي در روز آخر نقل وانتقاالت چه كردند؟

نيمه شب ديشب پنجره نقل وانتقاالتي تابستاني فوتبال اروپا بسته شد. اگر خوره فوتبال 
باشيد، تا آخرين لحظه يعني 2:30 بامداد امروز اخبار لحظه به لحظه نقل و انتقاالت را 
دنبال كرده ايد و بيش از اين گزارش از جابه جايي بازيكنان در دقيقه90 اطالع داريد. اين 

اتفاقات تا عصر ديروز به روزرساني شده است.

   رئال/ درحالي كه همگان انتظار داشتند رئال مادريد امباپه را از چنگ 
دارودســته ناصر الخليفي بيرون بياورد، فلورنتينــو پرس در اقدامي 
رونالدينيويي يك بازيكن ديگر را به جــاي او خريد. كاماوينگا بازيكن 
جواني است كه زيدان او را مدت ها در تيم فرانسوي رن زيرنظر داشت و 
حاال با 31ميليون يورو به رئال آمده تا ذخيره كاسميرو باشد. البته تا هنگام تنظيم شدن 
اين گزارش هنوز گزينــه خريد امباپه منتفي نشــده بود. با آمــدن كاماوينگا يكي از 
استعدادهاي آكادمي به نام بالنكو كه فصل قبل در چند بازي در پست هافبك دفاعي به 

ميدان رفت حرام مي شود.

   بارسا/  بارسلونا كه آگوئرو را تا 2  ماه ديگر به دليل آسيب ديدگي 
در اختيار ندارد، ديروز در بازار پرسه مي زد بلكه مهاجم يا بازيكني 
پشت مهاجم شكار كند. كاوانی يكی از اين گزينه ها بود.  به هر حال  
با آمدن كريستيانو رونالدو جا براي او در خط حمله تنگ مي شود. 
حتي پيراهن شماره7 هم از اين مهاجم اروگوئه اي پس گرفته و به رونالدو داده شده بود. 
ژائو فليكس، بازيكن پرتغالــي اتلتيكو مادريد كه با وجود قيمــت باالي 100 ميليون 
يورويي اش نتوانسته در اين تيم بدرخشد، يكي از گزينه هاي بارسلونا بود. پيانيچ هم كه 

گفته مي شد ممكن است قرضي به يوونتوس برود، در انتقالش مشكل به وجود آمد.

   چلسي/  تا آخرين لحظه هاي تهيه اين گزارش هنوز سويا مدافع 
ملي پوش فرانسوي اش را به چلسي نداده بود. باشگاه اسپانيايي روي 
ژول كنده 75ميليون يورو قيمت گذاشته بود، رقمي برابر با رقم فسخ 
قراردادش و همين هواداران چلسي را عصباني كرد. آنها به صفحه 
باشگاه سويا حمله بردند و توفان توييتري به  راه  انداختند و نوشتند »هيچ وقت با هواداران 
چلسي در نيفت«! چلسي به هواي اينكه كنده را مي خرد، كورت زوما را به وستهم فروخته 
بود. جالب اينكه عصر ديروز كه احتمال انتقال امپابه به رئال كم شد، شايعه شد پرز سراغ 

كنده رفته و به دنبال جذب او در آخرين ساعات نقل و انتقاالت است.

   بايرن/ بايرن مونيخ طبق سنت و استراتژي هميشگي، يك ستاره 
ديگر را در بوندس ليگا خريداري كرد؛ نه الزاما براســاس نياز بلكه 
به منظور تضعيــف تيم هاي رقيب. خريد لحظــه آخري بايرني ها 
سابيتزر )زابيتسر(، هافبك بازيساز 27ساله سوئيسي تيم اليپزيش 
بود كه فصل قبل براي ناگلزمان در اين تيم بازي مي كرد و حاال بايد زيرنظر همين مربي 
در مونيخ به ميدان برود. بايرن غير از اين بازيكن و سرمربي اليپزيش يك مدافع به نام 
اوپامكانو هم از اين تيم خريداري كرده بود. بايرن براي خريد اين بازيكن تنها 16ميليون 
يورو هزينه كرد. قرارداد انتقال سابيتزر از سالزبورگ به اليپزيش در سال201۴ امضا و او 
پس از يك سال به آلمان منتقل شده بود. فوتباليست ســال2017 اتريش 229بار در 
تمامي رقابت ها براي اليپزيش به ميدان رفت و 52گل و ۴2پاس گل را در كارنامه اش ثبت 
كرد. ماريو گوتزه )2013(، رابرت لواندوفســكي )201۴( و متس هوملس )2016( از 
دورتموند؛ زي روبرتو )2002(، ميشاييل باالك )2002( و لوسيو )200۴( از بايرلوركوزن؛ 
كلوديو پيزارو )2001(، ميروسالو كلوزه )2007( و سرژ گنبري )2017( از وردربرمن؛ 
لوئيس گوستاوو )2011(، سباستين رودي )2017( و نيكالس زوله )2017( از هوفنهايم؛ 
مانوئل نوير )2011(، لئون گورتسكا )201۸( و الكساندر نوبل )2020( از شالكه؛ ماريو 
گومز )2009(، يوشوا كيميش)2015( و بنجامين پاوارد )2019( از اشتوتگارت؛ يوليان 
ناگلزمان )2021(، دايوت اوپامكانو )2021( و مارســل سابيتزر )2021( از اليپزيش، 
ستاره هاي ديگري هستند كه در اين سال ها از تيم هاي ديگر بوندس ليگا به بايرن آمدند.

   اليپزيش/ اليپزيش كه يكي از مدافعانش را به ليورپول 
داده بود، ديروز هم با لسترسيتي بر سر انتقال قرضي آدموال 
لوكمن به توافق رسيد. در كنار اين همه خروجي، اليپزيش 
يك بازيكن مهم به خدمت گرفت و توانســت موريبا را از 
بارسلونا با 15ميليون يورو بگيرد. موريبا كه از استعدادهاي ناب الماسيا به حساب مي آمد 
به اين دليل كه حاضر نبود قراردادش را تمديد كند و ممكــن بود فصل بعد رايگان به 

رئال مادريد برود، توسط باشگاه بارسلونا فروخته شد.

   يوونتوس/  باشــگاه توريني رقم فروش رونالدو را 15ميليون يورو 
به عالوه ۸ميليون آپشن اعالم كرد. يووه كه از 2 بازي ابتداي فصل تنها 
يك امتياز كسب كرده، موفق شد مويزه كين را از اورتون خريداري كند. 
مويزه از پديده هاي خود يووه بود كه قدرش دانسته نشد. او فصل قبل را 
به طور قرضي در پاري سن ژرمن بازي كرد. اين مهاجم 21ساله محصول آكادمي يووه است 
و در انتقالي قرضي و 2 ساله همراه با بند خريد اجباري از اورتون به يوونتوس پيوست. 
قرارداد اوليه مويزه كين تا ژوئن2023 با يوونتوس اعتبار دارد و يووه بابت اين قرارداد 2 
ســاله، مبلغ 7 ميليون يورو را به اورتون پرداخت مي كنــد. در پايان فصل 2022-23، 
يوونتوس موظف است 2۸ميليون يوروي ديگر به اورتون پرداخت كند تا قرارداد مويزه 
كين به شكل دائمي تبديل شود. مبلغ 3 ميليون يورو پاداش نيز براي اورتون درنظر گرفته 
شده و اين يعني بازگشت كين به يووه مي تواند مجموعا 3۸ميليون يورو براي اين تيم 
هزينه در بر داشته باشد. او فصل گذشته در ۴1بازي در همه رقابت ها، 17بار براي پاريس 

موفق به گلزني شد.

   من يونايتد/ منچستريونايتد موفق شد دنيل جيمز ولزي را با 
مبلغ 30ميليون يورو به ليدزيونايتد بفروشــد. با خريد سانچو از 
دورتموند، بازگشت رشفورد از مصدوميت، رونمايي از كريستيانو 
رونالدو و درخشش ميسن گرينوود كه در 3 بازي منچستر در اين 
فصل 3 گل زده، جا براي دنيل جيمز تنگ تر مي شد. مارسيال هم كه در تيم مانده و در 
كنار گرينوود گزينه اول و دوم ورود به بازي به عنوان جانشين است. عصر ديروز شايعه شد 
درصورت انتقال امباپه به رئال، مارسيال به پاريس خواهد رفت. با توجه به انتقال جيمز و 
خالي شدن پيراهن شماره21، ادينسون كاواني مي تواند به پيراهن محبوب خود )كه در 
9سال اخير و در تيم ملي اروگوئه به تن كرده( دست يابد و پيراهن شماره7 نيز به كريس 

رونالدو برسد.

   ميالن/  ميالن باز هم به ســبك افرادي كه از مغازه ها جنس نسيه 
مي برند، اقدام به خريد قرضي بازيكن گرفت. تيمو باكايوكو، هافبك دفاعي 
چلسي كه مدعي بود به خاطر نداشــتن پارتي به جاي كانته در تيم ملي 
فيكس بازي نمي كند، پس از چند سال آوارگي و حضور قرضي در تيم هاي 
موناكو و ناپولي براي چهارمين بار به سري آ برگشت و با قراردادي 2 ساله و قرضي با بند 
خريد 15ميليون يورويي به ميالن پيوست. او در نخستين دوره حضورش براي روسونري 

در ۴1بازي به ميدان رفت و موفق به ثبت يك گل و يك پاس گل شد.

   آرســنال/ آرســنال به جاي يافتــن ســرمربي، در روز آخر 
نقل وانتقاالت هم دنبال خريد بازيكن بود. خبر خوب براي توپچي ها 
اينكه ويليان برزيلي پذيرفت قراردادش را فســخ كنــد. با توجه به 
دستمزد هفته اي 2۴0هزار پوندي اين بازيكن، با اين تصميم حدود 
20ميليون پوند صرفه جويي شــد. او رايگان از چلسي آمد و قراردادي 3 ساله داشت اما 

نتوانست بدرخشد و در 37بازي، تنها يك بار موفق به گلزني شد.

تالش هاي پرسپوليس براي جذب يك مهاجم ايراني از 
سجاد شهباززاده شروع شــد، با امين قاسمي نژاد ادامه 
يافت و نهايتا به اســتخدام حامد پاكدل از آلومينيوم 
اراك انجاميد. اين مهاجم در حالي ســرخپوش شده 
است كه پرســپوليس در اين پنجره تابستاني شهريار 
مغانلو را از دست داده است. مقايسه همين ورودي با 

آن خروجي، شايد به وضوح نشان بدهد حضور 
پاكدل در پرســپوليس تا حدود زيادي 

تزئيني بوده و براســاس نياز فني تيم 
انجام نشده است.

حقيقت آن اســت كه پرســپوليس 
براي پر كــردن جاي خالــي مغانلو 
نياز به بازيكني با همان سبك بازي 
و شرايط فيزيكي داشــت و اين نياز 
همچنان پابرجاســت. هم اكنون از 
تالش سرخ ها براي استخدام استنلي 
كــي روش يا يك مهاجــم خارجي 
ديگر بــه اين منظور ســخن گفته 
مي شــود. اين، رويكرد درستي هم 
هست، چرا كه شهريار در بهبود بازي 
پرســپوليس تأثير زيادي داشت و 
جاي خالي او به عنوان فوروارد سايه 
و فيزيكي احســاس خواهد شد. 

بنابراين اگر فرض كنيم پرسپوليس 
در ادامه فصــل نقل وانتقاالت بتواند 

يك مهاجم با شــرايط شبيه به مغانلو 
جذب كند، اين پرسش مطرح خواهد شد 

كه فلسفه خريد پاكدل چه بود؟
همين نيم فصل دوم ليگ بيســتم هم كه مغانلو در تيم 
حضور داشت، محروميت عيسي آل كثير پايان يافته بود 
و مهدي عبدي هم شــرايط آرماني اش را بازيافته بود، 
گاهي يكي از اين 3 بازيكن ناچار بود نيمكت نشيني را 
تحمل كند. حاال فرض كنيد كي روش )يا 
هر بازيكن ديگري( به خط حمله قرمزها 
اضافه شــود و مدعي بــازي كردن در 
تركيب اصلي باشد؛ عيسي و عبدي 
هم كه هستند، پاكدل هم كه اضافه 
شده است. با اين ترافيك چه بايد 
كرد؟ و در چنين شرايطي آيا هزينه 
كردن براي خريد مهاجم آلومينيوم 

كار درستي بود؟ 
پاكدل البته در ليگ بيستم 10گل 
به ثمر رسانده كه 3 تاي آنها از روي 
نقطه پنالتي بوده است. او بازيكن بدي 
نبوده و شايد اگر فرصت پيدا كند اثرگذار ظاهر 
شود، اما آيا چنين موقعيتي به او داده خواهد 
شد؟ فراموش نكنيد همين حاال پرسپوليس 
2 مدعي جدي مثل عبدي و عيســي را كامال 
با فرم شــبيه به پاكدل در اختيار دارد. عبدي 
كه خيلي هم دير اوج گرفتــه، در همان مدت 
كوتاه 9گل به ثمر رساند كه از تعداد گل هاي در 
جريان بازي پاكدل بيشتر بود. به هر حال بايد 
منتظر ماند و ديد بــه مهاجم آلومينيوم فرصت 

كافي براي بازي خواهد رسيد يا نه.

پرسپوليس در حالي حامد پاكدل را خريد كه 2 مشابه باكيفيتش را در اختيار داشت

خريد تزئيني؟

ليلی خرسند
روزنامه نگار

كيفيت بازي تيم ملي فوتبال زنان در سه چهار 
ماه گذشته كامال متفاوت شده است. بعد از 2سال 
تعطيلي، تيم ملي از ارديبهشت ماه به اردو رفته 
و در اين چند ماه 4بازي دوستانه با ازبكستان و بالروس داشته است. جدا از 
نتيجه، مقايسه بازي اول و سوم با ازبكستان تفاوت ها را نشان مي دهد. مريم 
ايراندوست، سرمربي تيم ملي اين اتفاق را نتيجه برنامه ريزي و اجراي اين 
برنامه ها مي داند. شايد در بخش هاي ديگر نقدهاي زيادي به فدراسيون فوتبال 
وارد باشد، اما زنان از توجه ويژه اي كه فدراسيون به آنها دارد، راضي هستند. 
از نظر ايراندوست براي نخستين بار است كه در فوتبال، نگاه برابر به زن و مرد 

وجود دارد. او در اين زمينه با همشهري به گفت وگو نشسته است.

   تيم شما در نخستين بازي دوســتانه كه خردادماه مقابل 
ازبكستان انجام داد، با 5گل شكست خورد، ولي شهريور در بازي دوم 
2گل خورد و در بازي ســوم يك-يك مساوي كرد. در اين چند ماه چه 

اتفاقي افتاد كه تيم هم بهتر بازي مي كند و هم بهتر نتيجه مي گيرد؟
اگر يادتان باشــد، چند ماه پيش از من پرســيديد فوتبال زنان ما چه مي خواهد. 
همان موقع گفتم ما يك برنامه ريزي كوتاه مدت براي مقدماتي جام ملت هاي آسيا 
مي خواهيم و يك برنامه ريزي بلندمدت براي 5سال آينده. در برنامه ريزي كوتاه مدت 
مي خواستيم هر هفته اردو داشته باشيم و چند بازي دوستانه انجام بدهيم. شرايط 
سخت كرونا مي توانست دست بعضي ها بهانه بدهد و نگذارند برنامه ها اجرا شود، اما 
فدراسيون سفت و سخت ايستاد و برنامه هايي را كه خواسته بوديم، اجرايي كرد. ما 
با آناليزي كه از بازي هايمان در بالروس داشتيم و با اجرايي شدن برنامه هايمان در 
اردو توانستيم به ساختار تيمي درستي برسيم. من فقط روي نتيجه مانور نمي دهم، 
آنهايي كه بازي هاي ما را ديدند مي توانند بگويند كه بازي اول با بازي سوم از نظر 
كيفيت خيلي متفاوت بود. اين نشان مي دهد كه هروقت برنامه ريزي باشد، مي شود 

نتيجه گرفت چون ورزش زنان ما پتانسيل خوبي دارد.

  بازي تيم خيلي بهتر شده است اما هنوز مشكالت زيادي 
دارد. هافبك ها خوب بودند و خوب به مهاجم ها توپ مي  رساندند، ولي 

تيم در حمله مشكل دارد.
مسئله اولي كه تيم دارد، همان تعطيلي دوساله است. ما هنوز از اين موضوع لطمه 
مي خوريم. به خاطــر كرونا يك فصل از ليگ ناتمام مانــد و يك فصل هم گروهي 
برگزار شد. اين مسئله كيفيت بازيكنان را پايين آورد. وقتي تيم ملي تشكيل شد، 
بزرگ ترين چالش ما آمادگي بدني بازيكنان و عدم هماهنگي آنها بود. در تايم كوتاه 
نمي شود اين مشكالت را حل كرد. ما در اردو هر روز صبح تمرين بدنسازي و عصر 

تمرين تاكتيك داشتيم و خيلي از مشــكالت را حل كرديم، ولي هنوز خيلي از 
مشكالت هست. ما هنوز هم در حمله مشكل داريم و سعي مي كنيم در اردوهاي 
بعدي تا حدودي اين ضعف را برطرف كنيم. مشــكل ديگر ما اعتماد به نفسي 

است كه بازيكنان ندارند.

    يكي ديگر از مشكالت مهم، ضعف فني دروازه بان هاست. 
بعضي از آنها حتي نمي توانند شيرجه بروند!

ضعف دروازه بان ها را هم قبول دارم. در فوتبال زنان آموزش 
آكادميك بــراي دروازه بانــان نداريم. اســتعدادهاي ذاتي 
تك وتوك خودشــان را نشــان مي دهند. زهــرا خواجوي 

دروازه بان خوبي است، ولي در اردوي بالروس آسيب ديد. نه تنها او كه ۴دروازه بان 
ما خوب هستند. اگر در تمرينات آنها را ببينيد شايد نظرتان عوض شود. آنها از نظر 
ذهني براي مسابقه آماده نيستند و اعتماد به نفس ندارند. اين مسائل رواني است كه 
ما را دچار چالش كرده است. اميدواريم كه روانشناسان فدراسيون به ما كمك كنند 

تا بتوانيم اين مشكل را حل كنيم.

    به نظر مي رسد تا زماني كه باشــگاه ها مربي دروازه بان ها 
نداشته باشند، اين مسئله پابرجا باشد.

نسل اول دروازه بان هاي ما هنوز دارند بازي مي كنند و به سطح مربيگري نرسيده اند. 
اگر باشــگاه ها بتوانند از مربيان مرد و تجربيات آنها اســتفاده كنند، خيلي خوب 

مي شود.

    اين مشكالتي بود كه ما ديديم. چيزهاي ديگري هم هست؟
مسئله اصلي ما ساختار حمله است. ما در 9اردو روي دفاع كار كرديم و از اين به بعد 
بايد روي حمله كار كنيم. اعتماد به نفس هم چيزي نيست كه بشود يك روزه به 
تيم داد. ما با ازبكستان كه در رده بندي فيفا 30پله باالتر از ايران است، پاياپاي بازي 
كرديم. بازي سوم درس بزرگي براي دختران ما بود. آنها بايد خودشان را باور كنند و 
بدانند نگاه برابري كه در گذشته وجود نداشته، االن هست. آنها اگر باور كنند كه اين 

نگاه برابر، هميشگي و پايدار است، زودتر به خودباوري مي رسند.

    اين نخستين بار است كه براي يك تورنمنت 4بازي تداركاتي 
انجام مي دهيم؟

در كوتاه مدت بله نخستين بار اســت. زماني كه خانم فريده شجاعي، نايب رئيس 
فدراسيون بود، در اردو بوديم و در 9ماه ۴بازي دوستانه انجام داديم، ولي تا به حال 
سابقه نداشته كه در 3ماه ۴بازي تداركاتي داشته باشيم. براي تورنمنت ازبكستان 

همه هزينه هاي تيم ما را خود فدراسيون داد.

     تا شروع مقدماتي جام ملت هاي آسيا برنامه خاصي داريد؟
2اردو داريــم؛ يكــي از 10تا 16شــهريور و يكي از 

20شــهريور تا موقــع اعزام تيــم. بازي 
تداركاتي خارجي نداريم، اما در 

تالشيم با تيم هاي شهرداري بم، شهرداري سيرجان و سپاهان بازي كنيم.

     گزارشــگر ازبك مي گفت در مقدماتي جام ملت ها ايران 
خوش شانس تر از ازبكستان است و گروه راحتي دارد.

گروه ما راحت نيست. قبال ايران 2بار با بنگالدش بازي كرده و هر دو بازي را هم باخته 
است. پس اين تيم ضعيف نيست. اردن هم تقريبا در حد تيم ماست با اين تفاوت كه 
ما 2سال تعطيل بوديم، ولي آنها در كمپ بايرن مونيخ اردو داشتند، در جام عربي بازي 
كردند و... گروه خوبي داريم و اگر بچه ها خودشان را باور كنند، مي شود نتيجه گرفت.

    ليست نهايي تيم ملي را كي اعالم مي كنيد؟
يك روز قبل از اعزام.

   در ازبكستان به انتخاب نهايي رسيديد؟ از نظر شما كدام 
بازيكنان بهترين بودند؟

نه واقعا هنوز انتخاب نهايي را انجام نداده ام. بازيكنان ما همه در يك سطح هستند. 
يكي برتر از ديگري نيست. همه تيم هستند و توپ ها به يك نفر ختم نمي شود كه 

بگوييم آن يك نفر ستاره است.
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قهرمان المپيك در كامبوج؟

هر روز يك حاشيه

ســعيد عبدولي كه همچنــان از عدم  حضــورش در تيم ملي 
شاكي است، بعد از نشست خبري سرمربيان كشتي، در صفحه 
شخصي اش به شدت از محمد بنا انتقاد كرد. آخرين مسابقه اي 
كه ســعيد عبدولي شــركت كرد مســابقات جهاني2019 
قزاقســتان بود كــه در وزن غيرالمپيكــي 82كيلوگرم مدال 
برنز جهان را كســب كرد. عبدولي پــس از آن در هيچ رقابتي 
روي تشــك نيامد و بالطبع محمد بنا هــم جايگزيني براي او 
انتخاب كرد تا شروع اختالف سرمربي و شاگرد قديمي همين 
موضوع باشد؛ شاگرد و اســتادي كه در المپيك لندن براي هم 
ســنگ تمام مي گذاشــتند. حاال عبدولي از هر بهانه اي براي 
حمله به بنا استفاده مي كند. در المپيك لندن محمد بنا جايزه 
100ميليوني اش را به عبدولي بخشيد و از مسئوالن درخواست 
كرد با اينكه عبدولي اصال مدال نگرفته بود به او اندازه مدال طال 
پاداش بدهند! آن روزها به پشتوانه 3طالي المپيك، كسي روي 
حرف بنا حرف نمي زد و عبدولي نامش در بين طاليي ها رد شد. 
با اينكه سال ها در مورد اجحاف در حق سعيد در المپيك لندن 

اختالف نظر وجود داشته و دارد! 
حاال با گذشت سال ها از آن روزهاي خوش، اين بار بنا و عبدولي 
روبه روي هم قرار گرفته اند. عبدولي همه را محكوم مي كند كه 
توطئه كرده اند تا او را كنار بگذارند كه مدال نگيرد و بنا اعتقاد 
دارد هيچ كس باالتر از تيم ملي نيست. بنا معتقد است عبدولي 
بايد در جام تختي كشتي مي گرفت تا راهي به تيم ملي داشته 
باشــد كه او از اين مسئله تمكين نكرده اســت. آخرين حمله 
عبدولي به محمد بنا در فضاي مجازي ســاعاتي بعد از نشست 
خبري محمد بنا بود كــه عبدولي عالوه بر اســتفاده از الفاظ 
نامناسب خطاب به بنا گفته بود: »آخه اين سرمربيگري به چه 

دردي مي خوره وقتي با خودشيريني باشه؟«

چندي پيش اعالم شد كه پ ژمان درستكار از كميل قاسمي دارنده 
مدال طال و نقره المپيك درخواســت كرده در اردوي تيم ملي 
به عنوان مربي فعاليت كند اما ســنگين وزن سابق تيم ملي اين 
پيشنهاد را نپذيرفته است. عنوان شد كميل مشغله كاري را دليل 
عدم حضورش در كادر درســتكار عنوان كرده است. شنيده ها 
حكايت از اين دارد كه كميل قاسمي در كشور كامبوج مشغول 
به كار مربيگري شده و اين اتفاق در سكوت خبري رخ داده است. 
قاسمي از قهرمانان خوش تكنيك دســته فوق سنگين جهان 
در سال هاي نه چندان دور بود و بســياري از مربياني كه با او كار 
مي كردند اعتقاد داشتند كميل در آينده مربي خوبي خواهد شد. 
ولي اينكه چرا او كشور كامبوج را براي كار مربيگري انتخاب كرده 

است مشخص نيست.

پژمان درستكار نشست خبري  اين هفته اش را با گاليه نسبت به 
استقبال بدي كه از او شده آغاز كرد و به نوعي به حواشي اخير درباره 
سرمربيگري اش در تيم ملي واكنش نشان داد. ساعاتي پس از اين 
اتفاق، عكس هايي از اردوي تيم ملي كشتي آزاد منتشر شد كه 
نشان مي داد داوود رخش خورشيد دوست صميمي درستكار و 
دستيار او در تيم ايران مال در اردوي تيم ملي حضور دارد، بدون 
اينكه نامي از او در بين دعوت شدگان به اردو باشد! رخش خورشيد 
از مربيان نام آشناست ولي بهتر بود حضور او در اردو رسما اعالم 

می شد تا دوباره حواشي پيرامون تيم ملي شكل نگيرد.

زيريك خم

حمله شاگرد به استاد

متقيان:منتوانستم،بقيهزنانهمميتوانند
در تهران هنوز صبح به ساعت6 نرســيده بود كه متقيان مسابقه اش را شــروع كرد. او كه در 
كالس ادغامــيF55 و  F56رقابت مي كرد، بــراي گرفتن طال 9رقيب داشــت. پرتاب اول 
22مترو94سانتي متر بود و پرتاب دوم 22مترو98سانتي متر. متقيان يكباره در پرتاب سوم 
درخشيد و با پرتاب 24مترو50سانتي متر، هم مدال طال را گرفت و هم ركورد جهاني را شكست. 
3پرتاب بعدي او كمتر از پرتاب سوم بودند. با اين مدال كلكسيون مدال هاي متقيان كامل شد: 
»مدال طالي آسيا، بازي هاي آسيايي و جهاني را داشتم. در بين مدال هايم فقط همين يك مدال 
طال كم بود كه به آن هم رسيدم.« متقيان بعد از گرفتن اين طال احساساتي شد: »نمي توانم 
احساسم را به زبان بياورم، گريه ام مي گيرد.« او پيامي هم براي جامعه معلوالن دارد: »من حتي 
روزهاي كرونا تمرينم را قطع نكردم. رمز موفقيت من فقط تمرين بود و تمرين. همه زنان معلول 
مي توانند روزي مدال آور المپيك شوند؛ اگر نقشه  راه خوبي داشته باشند و خوب و درست تمرين 

كنند.«

منتظرطاليدومسارهباشيد
قبل از اينكه ساره جوانمردي به توكيو برود، اين اطمينان وجود داشت كه او مدال طال مي گيرد. 
سايت كنفدراسيون آسيا از او و زهرا نعمتي در تيروكمان، به عنوان زنان چهره در توكيو نام برده 
بود. ساره در ريو 2طال گرفته بود و انتظار مي رفت در توكيو هم زن طاليي كاروان ايران باشد. 
ديروز اين پيش بيني ها واقعي شد. جوانمردي كه در سالن آساكا با 7تيرانداز ديگر رقابت مي كرد، 
با امتياز239/2 باالتر از ورزشكاران مجارستان و تركيه قرار گرفت و قهرمان شد. اين سومين 
طالي او در بازي هاي پارالمپيك بود؛ او در ريو 2مدال طال گرفته بود و در لندن هم يك مدال برنز.

ساره در كنار قهرماني، 2بار هم ركوردشكني كرد: »خوشحالم كه طالي ريو را با ركوردشكني 
تكرار كردم.« ركورد قبلي تپانچه 10متر دســت خود ســاره بود؛238/1.  او بعد از مسابقه از 
خوشحالي اشك ريخت و از 5سالي گفت كه با سختي تمرين كرده بود: »5سال سخت را پشت 
سر گذاشتيم. به خاطر كرونا معلوم نبود مسابقات برگزار مي شود يا نه. اين مسئله باعث نگراني 
و تشويش ما شده بود.« جوانمردي اين فرصت را دارد كه مثل ريو در توكيو هم به دومين طال 
برسد. او شنبه در تپانچه 50متر خفيف مسابقه دارد: »اميدوارم در اين ماده هم عملكرد خوبي 
داشته باشم.« ساره در اين ماده هم بايد با مردان رقابت كند و هم با زنان. جوانمردي قبل از رفتن 
به توكيو گفته بود شايد اين بازي ها آخرين پارالمپيكي باشد كه شركت مي كند. او ديروز در جواب 
خبرنگاراني كه پرسيدند براي آينده چه تصميمي دارد گفت فعال خسته است و به استراحت نياز 
دارد. شايد اين حرف او به خداحافظي تعبير شود، اما مربي اش حسين اميري منتظر است در 
بازي هاي دوره بعد ساره دوباره ركوردشكني كند: »انتظار ما از او طال بود، چون حدش طالست. 

او همچنان مي تواند ركورد پارالمپيك را ارتقا بدهد.« 

نقرهتاريخي
ديروز ايران در توكيو يك مدال ديگر هم گرفت. اين مدال كه در پارك تيراندازي يومنوشيما و 
در تيروكمان و ماده كامپوند به دست آمد، نقره بود و به نام رمضان بياباني ثبت شد. بياباني قبل از 
فينال، ورزشكاراني از استراليا، بلژيك، روسيه و چين را شكست داده بود. او در فينال با هي ژيانو از 
چين مسابقه داد و 147بر 143شكست خورد و نتوانست به طال برسد. بياباني بعد از مسابقه گفت 
حريف چيني بهتر از او بوده است: »انصافا حريف چيني بهتر از من عمل كرد. من هم چون به فينال 
رسيده بودم، از نظر فكري نتوانستم مثل مسابقات قبل فينال ظاهر شوم. براي مدال خوشرنگ 

بايد تالشم را بيشتر كنم. خوشحالم توانستم از كساني كه پيش از اين ايراني ها را شكست داده 
بودند، انتقام بگيرم.« بياباني با تير طاليي به نيمه نهايي صعود كرده بود: »آن تير را خدا به هدف 

زد. در شرايط ناممكن تير را زدم.«

آنهاييكهمدالنگرفتند
علي منشازاده يكي از اميدهاي كسب مدال در تيروكمان و ماده كامپوند بود، اما او در مرحله 
يك هشتم نهايي به حريف فنالندي باخت و حذف شد. مهدي محمدي در دوچرخه سواري و در 
تايم تريل جاده درگروهش يازدهم شد و نتوانست به مرحله بعد برود. محمدي جمعه در استقامت 

مسابقه دارد. سميرا ارم در تيراندازي در رده هفدهم قرار گرفت و به فينال نرسيد.

صعودمقتدرانه
تيم ملی واليبال نشســته هم پس از پيروزي مقابل آلمان و برزيل، ديروز آخرين بازی مرحله 
گروهی را در 3 ست از چين برد و با اقتدار به نيمه نهايی رفت. منظور از اقتدار اين است كه ايران در 

3 بازی حتی يك ست هم از دست نداد.

يكطالتاركوردريو
ايران در پارالمپيك ريو 8مدال طال گرفته بود، اما ديروز با 2طالي جوانمردي و متقيان تعداد 
طالهاي كاروان در توكيو به 7طال رسيد. ايران در يك قدمي رسيدن به ركورد طال در ريو است. 
البته از نظر تعداد مدال هنوز با ريو خيلي فاصله داريم. در ريو ايران 8طال، 9نقره و 7برنز داشت. 

در توكيو درحالي كه هنوز 4روز به پايان بازي ها مانده است، ايران 7طال، 6نقره و يك برنز دارد.

محسنمحمودصفري
خبرنگار
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افقي:
1- رساله فارســي از شيخ 
محمــود شبســتري در 
تصوف- بازيگــر مرد فيلم 

باشگاه مشت زني
پيه ســوز-  چــراغ   -2

شكل گرفته- پرنده شناگر
3- متنفر- ارتوپد سنتي

4- پرنده شــكاري- فيلم 
كوتاه تبليغي- مخمصه 

5- ميــوه قرآنــي- غالف 
شمشير- تكرار حرفي

6- خداي دروغين- مزرعه 
كوچك- آرزوها

7- فرورفتگي وسط شكم- 
متراكم- روزنه

8- گرامــي- صحـــــرا- 
پرحرارت

9- بيماري- نرده چوبي يا 
فلزي- ياري دهنده

10- بــه كمال رســيدن- 
مليح- آقاي آلماني

11- رام نشده!- وسيله اي 
براي پرواز- سرگشته

12- بازي طــاس و مهره- 
ناحيه اي تاريخي در قفقاز- 

برچسب
13- رماني نوشته سيامك 

گلشيري- گفتارها
14- راه يافتــن بــه داخل 
چيزي- مقبره هاي عظيم 

فراعنــه مصــر باســتان- 
عظمت

15- زاويــه بيــن 90 تــا 
غــذاي  180درجــه- 
خوشــمزه گيالنــي كه با 

اسفناج تهيه مي شود
  

عمودي:
1- گشــودن معمـــــا- 

درخشنده- پشت سر هم
2- نامي پســرانه- شهري 
در اســتان قزوين- صحنه 

نمايش
3- رهبــر قــوم هــون- 
تشــريفاتي-  لبــاس 
نمايشــنامه نويس روسي و 

خالق باغ آلبالو
4- ژله- معيار- سرافرازي

5- درخشــندگي- خلوت 
گزيده را بــه... چه حاجت 

است
6- ماه- تخم كتان- از آثار 

معروف ويليام شكسپير
7- نشــانه مصدر جعلي- 

معاشرت- آذوقه سفر
8- آرم- از ســرداران نامي 

افراسياب- اسب خال دار
9- پول نروژ- به وسيله غدد 
درون ريز توليد مي شــود- 

حرف ندا
10- از تيم هــاي فوتبــال 

باشگاهي ايتاليا- شور- دستور
11- فركانــس- منطقه خوش 

آب وهواي تابستاني
12- برنج نيم پخته- فاني- عاجز 
13- آويز جلوي پنجره- هر بخش 

يك مجموعه- جانشيني
14- دســت عرب- رشته كوهي 
در كردستان- خوشنويس نامي 

عهد قاجار
15- بخش پاياني مقاله- تركيب 

شيميايي آبدار- انتها

كقلدسوساجورسفا
ايلقامنبايدرك
شاتنرباواممي
يفنخالسدنلبد
كهايسيسرافوشن
اداتستعنصمره

ريمخيليااميا
يستارجيعلخرح
اينتباتشماهس
خوااسايقدصتن
ولسنوزفاكهالك
نراودلكشتقاو
گرتلامتارذرز
رايشباريموپوي
مشخياههشوخبوسر 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4012
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

462915873
875263149
193748526
718634952
549821367
236597481
621489735
387152694
954376218

متوسط

 4  1   7  6
   7    3 
3    5    2
   3   4  8
 9      2 
8  1   6   
5    2    9
 6    5   
1  3   9  5 375682941

612943578
489751362
298437156
134596827
567128493
751364289
923875614
846219735

ساده

متوسط

945132786
218764935
376958142
752391468
694587321
831246597
587423619
469815273
123679854

سخت

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

ساده

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

هشتمينروزپارالمپيكتوكيوباطالهاييكه2ورزشكارزنگرفتند،برايورزشايرانطالييشروعشد؛ابتداهاشميهمتقيانمعاويدرپرتاب
نيزهطالگرفتوچنددقيقهبعدسارهجوانمرديدرتپانچه.متقيانسومينزنياستكهبرايايراندرپارالمپيكمدالطالميگيرد.پيش
ازاوزهرانعمتيوسارهجوانمرديبهمدالطاليپارالمپيكرسيدهبودند.ديروزتوكيومدالباارزشديگريهمبرايايرانداشت.رمضان

بيابانيدرتيروكمانمدالنقرهبهدستآورد.اينمدالنخستينمدالپارالمپيكيايراندرمادهكامپوندبود.

روز طالهاي زنانه
 ساره جوانمردي و هاشميه متقيان زناني بودند كه ديروز در بازي هاي پارالمپيك توكيو 

براي ايران طال گرفتند رمضان بياباني هم روي سكوي دوم رفت
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  ناوگان ريلي و واگن هاي راه آهن گرگان-تهران نيازمند نوسازي
بيشتر از 40سال است كه راه آهن گرگان-تهران احداث و بهره برداري 
شده است. در این مدت ریل ها و همين طور واگن هاي قطارها، فرسوده 
و مستعمل شده اند. با توجه به استفاده مداوم از این راه آهن، جا دارد 

مسئولين نسبت به مرمت و نوسازي آن، اقدام كنند.
اميني از قائمشهر

  چرا صادرات برق به كشورهاي همسايه ادامه دارد
 از قدیم گفته اند »چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.« 
درحالي كه ما داخل كشور با كمبود و قطعي مكرر برق مواجهيم و این 
موضوع آسيب هاي زیادي به كسب وكار و آســایش مردم زده است 

صادرات برق به كشورهاي دیگر چه معنایي دارد؟! 
امير سليماني از تهران

  تأمين بودجه همسان سازي  حقوق بازنشستگان در دستوركار باشد
از دولت جدید تقاضا داریم بــا توجه به اینكه هنــوز در ابتداي كار 
هســتند، با توجه به تورم و هزینه ســنگين زندگي، تامين بودجه 
همسان سازي  حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري و تامين اجتماعي 

در دستوركارشان باشد.
 علي زماني فراهاني، بازنشسته دولت

  سهميه ناچيز بنزين وانت بارها از عوامل افزايش كرايه
سهميه بنزیني كه به وانت بارها تعلق مي گيرد، 200ليتر در  ماه است. 
اگر متوسط استفاده را روزي 20ليتر درنظر بگيریم، این مقدار بنزین 
ظرف 10روز تمام مي شــود و مابقي روزها، ما از بنزین آزاد استفاده 
مي كنيم. همين مسئله باعث مي شود ناچار به افزایش قيمت كرایه 
شویم كه اعتراض مشتري ها را در پي دارد. از مسئوالن تقاضا داریم با 

افزایش ميزان سهميه بنزین، این مشكل را رفع كنند.
احمدي از تهران

 
  نظارتي بر توليدكنندگان مواد ضدعفوني كننده نيست

همه نتایج تحقيقات تأكيد كرده اند كه ویــروس اوليه كرونا با الكل 
70 تا 80درصد از بين مي رود اما یكي از علل شيوع باالي كرونا، قطعا 
به دليل اعتماد مردم به مواد ضد عفوني كننده است زیرا هيچ نظارتي بر 
توليد كنندگان این مواد نيست؛ براي مثال الكل طبي 70درصد ساخت 
دو كارخانه متفاوت را با الكل سنج تست كردم، یكي 65 درصدو دیگري 
زیر 65درصد بود. واقعا مؤسسه استاندارد و نيز سازمان هاي بهداشتي 

ناظر، چه پاسخي دارند؟
اعتمادي از تهران

  سقف وام به زنان سرپرست خانوار افزايش يابد
افزایش سقف وام به زنان سرپرست خانوار گامي تشویقي براي زنان 
سرپرست خانوار است كه نياز مبرم به حمایت، حفظ و تقویت مشاغل 
مربوطه خودشان و انتظار حمایت از توليداتشان را دارند. اما متأسفانه 

این رقم بسيار ناچيز است و سال هاست تغيير نكرده.
خانم سرپرست خانوار

  چراغ هاي پارك الله شبانه روزي روشن هستند
متأســفانه چراغ هاي پارك الله در كارگرشمالي شبانه روزي روشن 
هستند. به  رغم اینكه بارها این مطلب از طریق رسانه ها اطالع رساني 
شده و در سامانه هاي شهرداري نيز مطرح شده است موضوع همچنان 
به قوت خود باقي است، آن هم در این شرایط كمبود و قطع مكرر برق 

شهري تهران.
راد از تهران

  گراني مواد غذايي يك طرف، كاهش كيفيت يك طرف ديگر
بعضي از كارخانجات توليدي مواد غذایي و شيریني ســازي  به رغم 
گران كردن چندین برابري قيمت محصوالت خود در ماه هاي اخير، از 
كيفيت و كميت كاالهاي خود كاسته اند. حتي جنس مقوا و بسته بندي 
آنها هم بدتر شده و از محتویات و پوشش هاي داخل بسته هم علناً كم 
كرده اند. مردم با نجابت چند ســال اســت این وضع گراني را تحمل 

مي كنند اما كاهش كيفيت و كميت را كجاي دلشان بگذارند؟
محمود بليغيان از اصفهان

  داروخانه هاي خصوصي را به حاشيه برده اند
متأسفانه برخي مسئوالن با بخشنامه خلق الساعه در مورد سرم تزریقي 
یا هر داروي مرتبط با كرونا، عزم خود را بــراي نابودكردن داروخانه 

خصوصي جزم كرده و قصد به حاشيه بردن این گروه را دارند.
اعاليي از تهران 

  بازنشستگي خانم ها با 20سال خدمت تصويب شود
از مجلس انتظار داریم كه بازنشستگي 20سال خدمت خانم هاي شاغل 
با حقوق كامل را در راستاي تكریم خانواده و نيز كمك به  خود این قشر 
تصویب كند. ادارات دولتي پراز خانم هایي است كه باالي 20سال سابقه 
كار دارند و بدون انگيزه كاركرده و هميشه خسته منتظر بازنشستگي 
هستند. از سوي دیگر این روند ضمن ایجاد هزینه، مانع از استخدام 

نيروي جوان است و هزینه بازنشستگي این عزیزان قطعا كمتر است.
زينلي از تهران

  شهرداري كوهستان زباله هاي خيابان كوه سنگي را سامان دهد
لطفا شهرداري ناحيه كوهستان نســبت به حمل زباله هاي ابتداي 
خيابان كوه سنگي دربند اقدام كند. این زباله ها گاهي مدت ها بدون 
جمع آوري مي مانند و طعمه حيوانات ولگرد شده یا توسط زباله گردها 

در محيط پخش مي شوند.
شاكر از شميرانات

   اتوبوس هاي متروي گلشهر- كمالشهر نيازمند نوسازي و تعميرات
اتوبوس هاي واحد متروي گلشهر- كمالشهر فاقد كولر و تهویه بوده 
و اغلب كثيف، پرســروصدا و دودزا هستند. مسئوالن باید در ساعات 
پایاني و شلوغ روز در این وضعيت كرونا، سري به این اتوبوس ها بزنند 
و ببينند كه چطور مسافران سينه به سينه هم ایستاده اند، درحالي كه 
فضاي اتوبوس شبيه سوناست. رانندگان اتوبوس ها نيز اغلب بددهان 
و بدخلق هستند و كوچك ترین گالیه را به بدترین شكلي، توهين آميز 
پاسخ مي دهند و مي گویند اتوبوس همين است برو تاكسي سوار شو 
كه البته به خاطر گراني هزینه تاكسي اغلب شهروندان چنين امكاني 
ندارند و مجبورند هر روز دو نوبت سوار تاكسی شوند. از شوراي شهر و 

مسئوالن جدید كمالشهر تقاضاي رسيدگي و توجه داریم.
شهباز از كمالشهر كرج

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

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

با مردم

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

قاتلسربازكالنتريپايميزمحاكمهميرود
پرونده عامل شهادت ســرباز كالنتري كه 

سارقي جوان بود به صورت وی ژه و در خارج از داخلي
نوبت رســيدگي و بعد از گذشت یك ماه از 

حادثه به صدور كيفرخواست منجر شد.
به گزارش همشهري، این حادثه نهم مرداد ماه در نزدیكي 
كالنتري شهدا تهران رخ داد. آن روز سرباز كالنتري به نام 
عبدالجبار مختوم نژاد، متولد سال80،  سارقي را كه روز قبل 
یعني هشتم مرداد ماه هنگام سرقت موتورسيكلت دستگير 

شده بود به دادسراي جشنواره برد.
پس از انجــام اقدامات قضایي، دادیــار پرونده براي متهم 
قرار وثيقه صادر كرد و او به همراه ســرباز از دادسرا خارج 
شد تا به بازداشتگاه كالنتري بازگردد. متهم اما در نزدیكي 
كالنتري، پابند خود را باز كرده و تصميم به فرار گرفت. اما 
سرباز كالنتري به دنبال او رفت تا مانع فرارش شود. همين 
اتفاق باعث شد تا آنها با یكدیگر گالویز شوند كه در همان 

لحظه متهم با چاقویي كه از ميان كيسه وسایلش برداشته 
بود ضرباتي به سرباز زد و متواري شد. به دنبال این حادثه، 
 شاهدان به اورژانس زنگ زدند اما شدت ضربات به حدي 
بود كه موجب شد سرباز 20ساله جانش را از دست بدهد. 
پس از این اتفاق جست و جوي تيم جنایي براي بازداشت 
عامل به شهادت رساندن سرباز كالنتري آغاز شد. هر چند 
عامل جنایت گریخته بود، اما فقط چند ساعت زمان كافي 
بود تا كارآگاهان جنایي ردپاي وي را در كرج به دست آورند 
و دستگيرش كنند. عامل به شهادت رساندن سرباز پليس 
كه مجرمی سابقه دار است در بازجویي ها به جرم خود اقرار 
كرد و گفت: چند روزي بود كه به مقابل یكي از بيمارستان ها 
مي رفتم و موتــور مي دزدیدم. وقتي براي ســومين بار به 
مقابل همان بيمارســتان رفتم مالباخته اي كه چند روز 
قبل موتورش را ســرقت كرده بودم مرا شناسایي كرد و به 
این ترتيب دستگيرم كردند. فرداي آن روز به همراه سرباز 

كالنتري راهي دادسراي جشنواره شــدیم و پس از انجام 
تحقيقات مجددا به همراه سرباز به سمت كالنتري حركت 
كردیم. سرباز یك خودرو كرایه كرد و هر دو در صندلي عقب 
نشستيم. در نزدیكي كالنتري، گفتم كه گرسنه ام و هر دو 
پياده شدیم تا سرباز براي من ساندویچ بخرد. مخفيانه كليد 
پابند و چاقویم را از بين وســایلي كه در اختيار سرباز بود 
سرقت كردم و وقتي به ســاندویچي رفت قفل را باز و فرار 
كردم، اما سرباز به دنبالم دوید و مرا گير انداخت. در جدال با 
او ناچار شدم چند ضربه چاقو به وي بزنم تا بتوانم فرار كنم.

اعترافات متهم در حالي بيان مي شد كه اولياي دم خواستار 
قصاص وي بودند. به این ترتيــب، پرونده به صورت ویژه و 
خارج از نوبت رسيدگي شد و قاضي محمد جواد شفيعي، 
بازپرس دادسراي جنایي تهران پس از تكميل تحقيقات در 
این پرونده، كيفرخواست را صادر كرد تا متهم به جرم قتل 

عمدي در دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شود.

دستگيري320اوباشپايتخت

گفت وگو با پليسي كه به كمك 2زن در حال غرق شدن در درياچه سد رفت و توانست جان يكي از آنها را نجات دهد

بازداشت مادر به اتهام قتل نوزادش
زني افغان كه به اتهام قتل نوزادش 

دستگير شــده است در نخستين جنايی
جلسه بازپرســي ادعا كرد بيگناه 
است و این جاري اش بوده كه به نوزاد او متادون 

خورانده و باعث مرگش شده است.
به گزارش همشــهري، 25مردادمــاه نماینده 
حقوقي بيمارســتاني در تهران با پليس تماس 
گرفت تا ماجراي مرگ اســرار آميز نوزادي را به 
مأموران اعالم كند. وي مي گفت كه چند روز قبل 
نوزادي توسط زن و مردي جوان به بيمارستان 
منتقل شــده و چون حالش وخيم بوده بستري 
شده است، اما زن و مرد، نوزاد را در بيمارستان رها 
كرده و فراري شــده اند. به گفته نماینده حقوقي 
بيمارستان، نوزاد پسر پس از 3روز بستري بودن 
در بيمارســتان، جانش را از دست داد و مرگ او 

مشكوك به نظر مي رسد.
به دنبال این تماس، ماجــرا به قاضي حبيب اهلل 
صادقي، بازپرس جنایي تهران گزارش و با دستور 
قضایي تحقيقات براي كشف راز مرگ نوزاد پسر 

آغاز شد.

مسموميت با متادون 
درحالي كه جســد نوزاد براي مشــخص شدن 
علت مرگش به پزشكي قانوني منتقل شده بود، 

مأموران تحقيقات خود را براي شناسایي پدر و 
مادر وي آغاز كردند. آنطور كه مشخص بود زن و 
مردي جوان، نوزاد را به بيمارستان انتقال داده و 
مدعي شده بودند كه پدر و مادرش هستند. زن 
جوان به كادر درمان گفته بود كه نوزادش را در 
همين بيمارستان به دنيا آورده و این مي توانست 

سرنخي براي شناسایي آنها باشد.
درحالي كه بررســي ها ادامه داشت متخصصان 
پزشكي قانوني اعالم كردند كه مرگ نوزاد به دليل 
مسموميت با متادون بوده است. این یعني نوزاد 
شــيرخواره احتماال قرباني جنایت شــده بود و 
پدر و مادرش كه حاال فــراري بودند راز جنایت 

را مي دانستند.
تحقيقات تيم جنایي براي دستگيري آنها ادامه 
یافت تا اینكه با ســرنخ هاي موجــود مادر نوزاد 
شناسایي و توسط پليس دستگير شد. زن جوان 
به دادسرا منتقل شد و در تحقيقات گفت كه از 
ماجراي مسموميت نوزادش باخبر بوده اما كسي 
كه به او متادون خورانــده بود، جاري وي، یعني 
همسر برادر شوهرش بوده است. پس از تحقيق از 
زن جوان، بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنایي 
تهران دستور بازداشت جاري وي و همچنين پدر 
نوزاد را صادر كرد تا مشخص شود چه كسي عامل 

این جنایت است.

   مادر معتاد
زن جوان مي گويد سال هاست كه به مواد مخدر اعتياد دارد و در زمان بارداري هم مواد 
مصرف مي كرده و به همين دليل پس از تولد فرزندش گاهي به او متادون مي داده كه 
آرام شود اما آخرين بار جاري اش، مقدار زيادي متادون به پسرش خورانده و جانش 

را گرفته است.

چرا به نوزادت متادون مي دادي؟
من سال هاست كه اعتياد دارم. حدود 6 ســال قبل بود كه براي نخستين بار تریاك كشيدم و 
متادون مصرف كردم. در آن زمان مبتال به یك بيماري شدم و به من گفتند اگر تریاك مصرف 
كني خوب مي شوي. همين دليلي شد كه مصرف مواد را شروع كردم و وقتي به خود آمدم معتاد 
شده بودم. چند سال بعد براي دومين بار باردار شدم اما با این حال نتوانستم مواد را كنار بگذارم. 
البته چند باري سعي كردم كه به خاطر بچه مصرف نكنم اما نشد. بچه ام وقتي به دنيا آمد خيلي 
بي تابي مي كرد. هرچه سعي مي كردم آرامش كنم فایده اي نداشت. احتمال دادم چون من در 
9 ماه بارداري ام مواد كشيده ام و متادون مصرف كرده ام، بدن او هم نياز به مواد دارد. همين باعث 
شــد تا به او متادون بدهم. زماني كه بي تابي مي كرد و آرام نمي شد به او متادون مي دادم و بعد 
آرام مي شد. اما آخرین بار جاري ام به او متادون داد و فكر مي كنم مقدار زیادي به پسرم متادون 

خورانده بود كه باعث شد حالش بد شود و جانش را از دست بدهد.
تو از او خواسته بودي كه اين كار را بكند؟

پسرم كنارم خواب بود كه ناگهان بيدار شد و شروع كرد به گریه كردن. جاري ام هم دیده بود من 
در این مواقع به پسرم متادون مي دهم، ظرف آن را برداشت و داخل چاي ریخت و به پسرم داد. 
من آن موقع در حالت خواب و بيداري بودم و پسرم بعد از این اتفاق،  ناگهان حالش بد شد و من به 
همراه همسرم او را به بيمارستان رساندیم. در حقيقت جاري ام مسئول مرگ پسرم است و بعد از 
این اتفاق با او قطع رابطه كردم. او بود كه مقدار زیادي متادون به پسرم خوراند و مرگ او را رقم زد.

اما خودت هم كه به فرزندت متادون مي دادي؟
من مقدار كمي مي دادم. تا حدي كه آرام شود چون مي دانستم درد دارد! تا قبل از این هيچ وقت 

حالش بد نمي شد، آن روز ناگهان حالش وخيم شد.
اگر خودت مقصر نيستي، چرا در مدتي كه پسرت بستري بود به او سر 

نزدي و حتي بعد از مرگ سراغ جسد او نرفتي؟

زماني كه در بيمارستان بستري بود، 2مرتبه رفتم و به او سر زدم. زماني هم كه نوزادم فوت شد 
به بيمارستان رفتم و درخواست كردم تا جسدش را تحویلم بدهند اما گفتند خودمان نوزاد را 

دفن مي كنيم.
اما اينهايي كه مي گويي در گزارش بيمارستان نيست.

من دروغ نمي گویم!
فرزند ديگري هم داري؟

یك پسر 7ساله دارم. 12سال قبل در افغانستان ازدواج كردم و بعد به همراه شوهرم براي كار و 
زندگي به تهران آمدیم. اما بچه دار نمي شدیم و خدا بعد از 5سال با نذر و نياز و دوا و درمان به ما 
بچه داد. بعد از سال ها دوباره متوجه شدم باردارم و خوشحال بودم اما حاال پسر دومم را به خاطر 

یك سهل انگاري از دست داده ام و خيلي ناراحتم.

زن معتاد براي اينكه نوزادش را 

آرام كند به او متادون مي داد

فرمانده انتظامي تهران از دستگيري 320نفر از اراذل و اوباش و گردانندگان مراكز فساد و قمار در 
تهران خبر داد.

سردار حسين رحيمي روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: سومين مرحله طرح اقتدار كه به مقابله 
با اراذل و اوباش اختصاص دارد هم در فضاي حقيقي و هم در فضاي مجازي برگزار شد. این مرحله 
بيشتر با حضور پليس امنيت در فضاي حقيقي انجام شد. وي ادامه داد: در این مرحله 320نفر از اراذل 
و اوباش سطح دار، مزاحمين نواميس، گردانندگان مراكز فساد و قمار دستگير شده و در اختيار قانون 
قرار گرفتند كه 105نفر از این افراد اراذل و اوباش و 120نفر از مزاحمان نواميس بودند. همچنين 
9نفر از دستگير شدگان سالح گرم حمل مي كردند و 19نفر نيز عالوه بر شرارت در حوزه مشروبات 
الكلي نيز فعاليت داشتند. به گفته رئيس پليس پایتخت، 59نفر از این افراد عالوه بر شرارت، حمل 
یا فروش مواد مخدر انجام مي دادند و مراكز قمار و فساد را مي گرداندند. از این افراد 8قبضه سالح 

جنگي و 140قبضه سالح سرد كشف شد.
به گفته سردار رحيمي در این طرح، 57دستگاه بي سيم كشف شده و 48مركز قمار با گردش مالي 
ميلياردي در نقاط مختلف پایتخت منهدم شدند. 62واحد صنفي مرتبط با تردد و فعاليت اراذل و 
اوباش اعم از سفره خانه، قهوه خانه و باشگاه هاي بدنسازي نيز پلمب شدند و در فضاي مجازي نيز 
58نفر از گردانندگان سایت هاي فعال در راستاي اوباش گري و ضد امنيت و فرهنگ بي حيایي و 
بي عفتي دستگير شدند. رئيس پليس تهران گفت: در فضاي مجازي، 17تارنماي فعال در زمينه 

شرط بندي مسدود، 11نفر از فروشندگان دارو دستگير و 120هزار قلم داروي كمياب كشف شد.

2 زن جوان كه يكي باردار و ديگري مادر 2 كودك 
بود، به درياچه ســد خاكي بنو در استان فارس 
ســقوط كرده و در حال غرق شدن بودند اما يكي 
از مأموران فداكار پليس سر رسيد و توانست با از 
خودگذشتگي يكي از آنها را از مرگ نجات دهد. 
ستوان دوم فضل اهلل طاهرزاده، همان مأمور فداكار 
است كه آخرين سال هاي خدمتش در لباس پليس 
را مي گذراند و مي گويد، با اينكه از نجات يكي از اين 
حادثه ديدگان خوشحال است اما به دليل اينكه 
نتوانست دومين نفر را نجات دهد ناراحت است. 
او در گفت وگو با همشهري از جزئيات روز حادثه 

مي گويد.

چطور متوجه شديد كه 2 نفر به درياچه 

سد، سقوط كرده اند و نياز به كمك دارند؟
من جانشين پاسگاه صحراي باغ الرستان هستم. آن 
روز مشــغول گشــت زني بودم كه صداي داد و فریاد 
شــنيدم. چند نفر مي گفتند كه 2زن داخل دریاچه 
افتاده اند و جان شان در خطر است. ظاهرا هيچ كس آنجا 
شنا كردن بلد نبود و نمي توانست به آنها كمك كند. از 
طرفي این دریاچه به دليل اینكه كف آن گلي و باتالقي 
است، خيلي خطرناك اســت. به همين دليل تصميم 

گرفتم براي نجات آنها كاري كنم.
اين 2 نفر چه كساني بودند و چطور داخل 

درياچه افتاده بودند؟
آنها 2 دخترعمو بودند. یكي زني 20ساله كه باردار و 
دومي زني 29ســاله كه مادر 2 كودك بود. ظاهرا آنها 
كنار دریاچه سد ایستاده بودند كه پاي شان ُسر خورده 

و داخل دریاچه افتاده بودند. كف آنجا ِگلي اســت و 
پاي شان داخل گل ها فرو رفته بود و گرفتار شده بودند. 
با این حال من درحالي كه به طرف دریاچه مي دویدم 
لباس هایم را درآوردم و داخل آب پریدم. اول به طرف 
زن باردار رفتم. پاهایش در گل گير كرده بود. به سختي 
پاهایش را خالص كــردم و او را بيرون كشــيدم و به 

خشكي بردم.
با وجود نجات نخستين نفر چطور شد كه 

نتوانستيد دومين نفر را بيرون بكشيد؟
وقتي نخستين نفر را بيرون كشيدم آنقدر اوضاع خودم 
بد شده بود و خودم هم در گل گير كرده بودم كه همه 
مي گفتند دیگر وارد آب نشو. اما وقتي مي دیدم دومين 
زن در آب دست و پا مي زند و كمك مي خواهد وجدانم 
قبول نكرد او را رها كنم. بــا زحمت زیادي خودم را به 

او رساندم. بخش زیادي از بدنش در گل گير كرده بود 
و هرچه تالش كردم نتوانستم او را بيرون بكشم. خدا 
شاهد است كه همه توانم را گذاشتم اما نشد و شرمنده 
شدم. با اینكه به خاطر نجات یكي از آنها خوشحالم اما 

لحظاتمرگوزندگيدردرياچهسدبنو
به دليل اینكه نتوانســتم براي دومين نفر كاري انجام 

دهم، ناراحتم.
در اين سال هايي كه در نيروي انتظامي 
خدمت مي كنيد، آيا باز هم توانســته بوديد جان 

كسي را نجات دهيد؟
چند سال قبل هم وقتي در كهنوج خدمت مي كردم، 
در یك تصادف خانواده 4نفري همه مصدوم شده بودند 
و شرایط وخيمي داشتند كه به لطف خدا توانستم به 
آنها كمك كنم و جان شان را نجات دهم. من كار خاصي 
نكردم و هرچه بوده براي رضاي خدا بوده اســت. من 
29سال خدمت كرده ام و سال آینده بازنشسته مي شوم. 
دوســت دارم در دوران خدمتم، خود را فداي كشور 
و مردم كنم. یك مرتبه زمانــي كه در كهنوج خدمت 
مي كردم اعضاي گروهك تروریستي ریگي محاصره ام 
كردند و من را سوار ماشين شــان كردند و درحالي كه 
چاقو زیر گلویم گذاشــته بودند مي خواستند من را با 
خودشان ببرند اما از ماشــين در حال حركت بيرون 
پریدم. با اینكه آسيب زیادي دیدم اما اجازه ندادم من 

را به اسيري ببرند.



2   چهارشنبه10 شهریور 1400    شماره  8303 22 3 0 2 3 6 3 2 ادبوهنر

بونگ جون هو؛ رئيس هيأت داوران ونيز هفتاد و هشتم
بونگجونهو،كارگردانفيلم»انگل«برندهجوايزاسكارونخلطاليكن،نيز
بهعنوانرئيسهيأتداورانايندورهازجشنوارهانتخابشدهاست.كلوئيژائو،
كارگردانيكهامسالبهخاطرساختفيلم»سرزمينكوچنشينان«برندهجايزه
اسكارشد،دركنارويرجينهافيرا،بازيگرفيلم»بندتا«،سينتيااريوو،بازيگر
بريتانيايي،ساراگادونبازيگروتهيهكنندهكانادايي،ساوريوكوستانزا،كارگردان
ايتالياييوالكساندرنانائو،كارگردانمستند»كالكتيو«ازروماني،هيأتداوران

بخشرقابتيجشنوارهونيزرابهرياستبونگجونهوتشكيلميدهند.

نمايش فيلمي از ونيز در دوران كرونا
فيلمپيشافتتاحيهجشنوارهونيز2021»بينالونيز:سينمادردورانويروس
كرونا«نامدارد.اينفيلمســاختهآندراسگره،فيلمسازونيزياستكهدرآن
شيوهمقابلهجشنوارهباهمهگيريكرونادرجشنوارهونيزسالگذشتهروايت
شدهاست.همچنينپيشازاينفيلم،يكفيلمكالسيكبازسازيشدهايتاليايي

بهنام»بينمعجزهها«ساختهنينومانفردينمايشدادهخواهدشد.

مادران موازي
جشــنوارهفيلمونيزبافيلم»مادرانموازي«بهكارگردانــيپدروالمودوار،
كارگردانمشهوراسپانياييافتتاحخواهدشــد.اينفيلمداستان3مادركه
بهدليلبارداريدربيمارستانبستريهستندونقشآنهارا»پنهلوپهكروز«،
»آتياناسانچزخيخون«و»ميلنااســميت«بازيميكنند،روايتميكند.اين
فيلمآخرينمكاشفهپدروالمودواردردنيايزنانورويدادهايخانوادگياست.

تاريخچه حضور سينماي ايران در ونيز
اولينباريككارگردانايرانيبهناممصطفيفرزانهبافيلمكوتاه»مينياتورهاي
ايراني«محصولفرانسهدرسال1959)1338(درجشنوارهونيزحضوريافت،
اماابراهيمگلستان،نخستينكارگردانايرانياستكهدرسال1961)1340(با
فيلمكوتاه»يكآتش«درجشنوارهونيزحضوريافتومدالنقرهاينجشنواره
راازآنخودكرد.گلستاندرسال1964)1343(بافيلم»مارليك«حضورديگري
درونيزراتجربهكردوجايزهشيرســنماركوبرايبهترينفيلمجغرافيايي،
مردمشناسيوفولكلورراگرفت.داريوشمهرجويينيزدرسال1971)1350(با
فيلمگاودرجشنوارهونيزحضوريافتوجايزهفيپرشياينجشنوارهرابهدليل
ساختاينفيلمبهخوداختصاصداد.درسال1972)1351(دريكاتفاقنادر
14فيلمازكارگردانانمعتبرايرانينظيرناصرتقوايي،داريوشمهرجويي،عباس
كيارستمي،بهرامبضاييوسهرابشهيدثالثدربخشهايمختلفجشنواره

ونيزنمايشدادهشدند.

سال هاي درخشش كيارستمي و پناهي در ونيز
عباسكيارستميبافيلم»بادماراخواهدبرد«درسال1999)1378(دربخش
مسابقهرســميونيزحضوريافتو3جايزهبزرگهيأتداوران،فيپرشيو
هيأتداورانجوانرابهخوداختصاصداد.جعفــرپناهيدرپنجاهوهفتمين
دورهجشنوارهفيلمونيزدرسال2000)1379(بافيلمدايرهدربخشرسمياين
جشنوارهحضوريافت.اودرنهايتبهدليلساختفيلم»دايره«جايزهشيرطاليي
بهترينفيلمجشنوارهرابرايسينمايايرانبهارمغانآورد.اينفيلم5جايزه

ديگرهمدرونيزدريافتكرد.

ونيز هفتاد وسوم براي كيارستمي
ونيزهفتادوسوماز10تا20شــهريور1395برگزارشدهوايندورهازجشنوارهبه
عباسكيارستميكهبهتازگيدرگذشتهبود،تقديمشد.فيلم»منوخونهببر«و
يكيازاپيزودهاي»24فريم«بههمراهفيلممستند»7دقيقهو15ثانيهباعباس
كيارستمي«ساختهسيفاهللصمدياندرروزافتتاحيهايندورهازجشنوارهبه
نمايشدرآمدهوآلبرتوباربرا،مديرجشنواهونيزدرسخنانيبهستايشجايگاه
عباسكيارستميبهعنوانيكيازبرترينكارگردانانايرانيعصرحاضردرعرصه

بينالملليپرداخت.

روي خط جشنواره

500اثربرایجشنواره
فيلمكودكانونوجوانان

تاكنون صاحبان ۵24 فيلم ایرانــي و خارجي متقاضي حضور در 
سي وچهارمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان 
شده اند. به گزارش همشهري و براساس اعالم ستاد اطالع رساني 
این جشنواره؛ با پایان مهلت ارســال آثار بخش ملي، 438 فيلم 
متقاضي حضور در سي وچهارمين جشنواره بين المللي فيلم هاي 
كودكان و نوجوانان شــدند كه این تعداد نسبت به دوره گذشته 
رشد قابل توجهي داشته اســت. از 438 فيلم متقاضي حضور در 
بخش ملي این دوره جشــنواره، 248 فيلم در بخش »فيلم كوتاه 
داســتاني«، 11۹ فيلم در بخش »پویانمایي كوتاه«، 30 فيلم در 
بخش »بلند داستاني«، 14 فيلم در بخش »سينمایي«، 12 عنوان 
در بخش »وب ســري« و 1۵ عنوان در بخش »كرونا-روایت« به 
دبيرخانه جشنواره رسيدند.آخرین مهلت ثبت نام آثار در جشنواره، 
31 مرداد ماه ســال 1400 بود.در بخش بين الملل جشنواره، 44 
فيلم سينمایي )شامل 20 انيميشــن و 24 فيلم بلند سينمایي( 
از 30 كشــور و 42 فيلم كوتاه )شــامل 14 انيميشن و 28 كوتاه 
داستاني( از 21 كشور تا تاریخ یكم شهریورماه 1400 )23 آگوست 
2021( ارائه شــده و مهلت ارائه اثر به این بخش تا 24 شــهریور 
1400 )1۵ سپتامبر 2021( ادامه خواهد داشت.سي وچهارمين 
جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان از 16 تا 21 مهر 
1400 )8 تا 13 اكتبر 2021( با مشاركت سازمان سينمایي، بنياد 
سينمایي فارابي و شهرداري اصفهان، در 2بخش مسابقه ایران و 

مسابقه بين الملل، برگزار خواهد شد.

100آهنگسازدرانتظار
جشنوارهمليموسيقيجوان

به دنبال اضافه شــدن بخش آهنگسازي به ســاختار جشنواره 
موسيقي جوان، 100 آهنگساز با آثارشان در پانزدهمين جشنواره 
ملي موســيقي جوان به رقابــت خواهند پرداخــت. به گزارش 
همشهري، امسال بخش آهنگسازي با امكان استفاده از سازهاي 
موسيقي دستگاهي، سازهاي بومي نواحي مختلف ایران، سازهاي 
موسيقي كالســيك غربي در قالب هاي دوئت، تریو و كوارتت به 
پانزدهمين جشنواره ملي موســيقي جوان اضافه شده است. در 
این دوره و بعد از اتمام مهلت فراخوان، 100 آهنگســاز با سقف 
سني 2۹ سال با آثارشان كه اختصاصاً براي حضور در جشنواره 
پانزدهم ساخته شده است، به رقابت خواهند پرداخت.براساس 
موارد مندرج در فراخوان، تم قطعات باید برگرفته از موســيقي 
دستگاهي یا موسيقي بومي نواحي مختلف ایران باشد و استفاده 
از تم هاي بكرتري كه عموماً در آثار آهنگسازان كمتر مورد استفاده 

قرار گرفته، امتياز محسوب خواهد شد.
داوري بخش آهنگســازي با حضور حســين عليزاده و كياوش 
صاحب نسق به عنوان مشاوران این بخش، از نيمه شهریورماه آغاز 
و اسامي هيأت داوران این بخش، پس از طبقه بندي آثار، متعاقباً 

اعالم خواهد شد.

ونيز؛  قلب سينماي جهان 
قدیمي ترین جشنواره سينمایي جهان امروز براي هفتاد و هشتمين بار آغاز مي شود 
جشنوارهفيلمونيزازقديميترينجشنوارههايتاريخسينماستكه78دورهازبرگزارينخستينسري
آنميگذرد.جشنوارهسينماييونيزدركنارجشنوارههايفيلمكنوبرلين،درزمره3جشنوارهبرتر
سالمحسوبميشود.يكيازداليلاصلياعتباراينسهجشنوارهسينماييدرعرصهجهاني،اجازهبهآزاديبيانوتوصيف
ديدگاههايفيلمسازانمشاركتكنندهدراينجشنوارهدربارهفيلمهايشاناست.برگزاريجشنوارهفيلمونيزازسال1932شروع

شدهوجزوقفهايكوتاهدردورهجنگجهانيدومدربيشترسالهايقرنهايبيستموبيستويكمبرگزارشدهاست.

شير طاليي
شيرطالييازسال1949مهمترينوبرترينجايزهاياستكهبه
فيلمسازاندرجشنوارهونيزاهداميشود.اينجايزهبهشكلشير
بالدارياستكهشكلآنازطرحرويپرجمجمهوريونيزگرفته
شده.درزمانزمامداري»بنيتوموسوليني«اماجايزهموسومبه
»جامموسوليني«بهبهترينفيلمايتالياييوبهترينفيلمخارجي

درجشنوارهفيلمونيزاهداميشد.

جايزه كارگردانان و بازيگران
جايزهويژههيأتداوراننيزازجوايزمعتبرجشنوارهونيزاست
كهبهيكيادوفيلمبرترازنظرهيأتداوراناهداميشود.جايزه
شيرنقرهاينيزبهبهترينكارگردانتعلقميگيرد.جوايزبهترين
بازيگراننيزباعنوانجايزه»جامولپــي«)بهنامجوزپهولپي
بنيانگذارجشــنوارهونيز(بهبهترينبازيگرانزنومرداهدا

ميشود.

اولين سال بدون حضور ايراني ها در بخش اصلي جشنواره
بانگاهيبهفهرســتنهاييفيلمهايهفتادوهشــتميندوره
جشنوارهونيزمشخصشــدكهفيلميازايراندربخشرقابتي
ايندورهازجشنوارهحضورندارد.ايننخستينباردر9سالاخير
استكهازســينمايايرانهيچفيلميدربخشاصليورقابتي

جشنوارهونيزحضورنيافتهاست.

زاالوا فيلم ايراني بخش هفته منتقدان
»زاالوا«تنهافيلــمايرانيراهيافتهبهجشــنوارهفيلمونيزدر
سال2021است.اينفيلمساختهارسالناميريدربخشمستقل
هفتهمنتقدانبهنمايشگذاشتهميشود.ارسالناميريبازاالوا،
نخستينبارفيلمســازيراتجربهكردهاســت.زاالوابراساس
مجموعهايازحوادثواقعيدردهه50دريكروستاساختهشده
است.اميريتالشكردهدراينفيلم،افكارخرافيوخرافهپرستي

رامذمومجلوهدهد.

شهرام مكري در هيأت داوران بخش افق ها
شهراممكريدرونيزهفتادوهشتمبهعنوانداوربخشافقهاياينجشنواره
حضوردارد.شــهراممكريپيشتربرايســاختفيلم»ماهيوگربه«جايزه
ويژهبخشافقهاازجشــنوارهفيلمونيزرادريافتكــردهبود.اوهمچنيندر
هفتادوهفتمينجشنوارهفيلمونيز)دورهقبلي(نيزتوانستهبودبافيلم»جنايت
بيدقت«،جايزهبهترينفيلمنامهاصليراازانجمنمنتقدانمستقلجشنواره

ونيزدريافتكند.

عاشقكشيمنتشرشد
ترانه»عاشقكشي«بهآهنگسازيمحسنجليليوخوانندگيحسامالدين
سراجتوسطمركزموسيقيحوزههنريپيشرويمخاطبانقرارگرفت. به
گزارشهمشهري،»عاشقكشي«عنوانيكيازتازهترينآثارمنتشرشده
دربخشتكآهنگهاستكهبهتازگيتوسطمركزموسيقيحوزههنريدر
دسترسشنوندگانقرارگرفتهاست. درايناثرهاديمحمدحسنيشاعر،
محسن جليليآهنگسازوتنظيمكننده،حسامالدينسراجخواننده،مهدي
آقاييتنظيمكننده،عليرضا مصدقي نوازندهتار،ســياوشعبديومريم
شهريارينوازندهسازهايكوبهاي،شايانديانتينوازندهگيتار بيس،فريناز
راستينوازنده هارپ،ســارامداحنوازنده ويولنســل،آوا تهرانينوازنده
فلوت،اركســتر»نغمهپردازانفروزان«بهسرپرســتيبهنامنظريگروه
اجراييراتشــكيلميدهند.ضبطو ميكس و مستر آندراستوديوهالل

واســتوديو»پژواك«صورتگرفتهاست.
ماهانرئيســيوعرفانمهرابيطراح،
سروش بخشــش مديراجراييومركز
موسيقيحوزههنريناشرديگرعوامل

ايناثرموسيقياست.

پوستر ونيز 2021
پوسترجشــنوارهونيزبهعنوانيكيازكليديترينالمانها،هموارهموردتوجه
گردانندگانجشنوارهفيلمونيزبودهاست.پوسترهفتادوهشتميندورهجشنواره
ونيزراامساللورنتسوماتوتي،گرافيستمشهورطراحيكردهاست.دراينپوستر

دوفرددرحالفيلمبرداريازيكديگربهتصويركشيدهشدهاند.

آرشنهاوندی
روزنامه نگار
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 آمریــكا 20ســال پيش، 
فاتحانه وارد خاك افغانستان گزارش1

شد و طالبان را سرنگون كرد 
اما در نخستين ســاعت بامداد سه شنبه، 
به صورت تحقيرآميزي آخرین سربازانش را 
هم از خاك این كشــور بيرون كشــيد تا 
افغانســتان را تمــام و كمال بــه همان 
نيروهایي تحویل بدهد كــه 2 دهه پيش 

سرنگون كرده بود.
ضرب االجل جو بایدن رئيس جمهور آمریكا 
براي تخليه نيروهاي آمریكایي از فرودگاه 
كابل، حتي یك دقيقه هم تمدید نشد و با 
خروج آخرین نيروهاي آمریكایي از فرودگاه 
كابل، كنترل این بخش مهــم از پایتخت 

افغانستان هم به دست طالبان افتاد.
تصميم بایدن براي خروج كامل نيروهاي 
آمریكایي باعث شد تا طالبان در ميانه بهار، 
حمالتش عليه مواضــع دولتي را افزایش 
دهد و درنهایت دولت مورد حمایت غرب 
را 2 هفته پيش ســرنگون كند و در كابل 
مستقر شود. بایدن بارها گفته بود كه یكي 
از اهداف سياســت خارجي دولتش اتمام 
»جنگ بي پایان« در افغانســتان اســت. 
بســياري از افغان ها و متحــدان نزدیك 
آمریكا، از این اقدام نابخردانه واشــنگتن 
غافلگير و ســرخورده شده اند. حتي اصرار 
متحدان آمریكا براي تمدید عمليات تخليه 
شهروندان غيرنظامي از كابل هم با مخالفت 
دولت بایدن مواجه شد و آشوب در فرودگاه 
و عمليات خروج، باعث سرشكستگي بيشتر 

آمریكا شد.
طالبان كه كابــل را بدون مقاومت خاصي 
فتح كرده بود، در روزهاي اخير براســاس 
توافق با آمریكا، بيرون از فرودگاه ایستاده 
بود تا كار تخليه شهروندان خارجي و افغان 
توسط آمریكا و دیگر كشورها انجام شود. 
بالفاصله بعد از تــرك آخرین هواپيماي 
ترابري نظامي آمریكا، نيروهاي ویژه طالبان 
وارد فرودگاه شــدند و باند ، آشــيانه ها و 

كنترل دیگر تاسيســات آن را در اختيار 
گرفتند.

بایدن وعده داده بود كه تمامي شهروندان 
آمریكایــي و دیگر شــهروندان افغان كه 
مدارك كافي براي ورود به دیگر كشورها 
دارند و همينطور آنهایي كــه با نيروهاي 
غربي همكاري كرده بودنــد را خارج كند 

اما رســانه ها گزارش داده اند كه چند صد 
آمریكایي، تعداد بيشتري انگليسي و ده  ها 
هزار افغان كه مي توانســتند از افغانستان 
خارج شوند همچنان در خاك این كشور 

مانده اند.
هرچند بایدن عمليات تخليه كابل كه در 
آن حدود 123هزار نفر منتقل شــدند را 

ستوده اما روش خروج آمریكا از افغانستان 
با انتقادهــاي بســياري در داخل آمریكا 
مواجه اســت و مخالفان بایدن آن را مایه 

شرمساري این كشور مي خوانند.
جمهوریخواهان در واشــنگتن به شــدت 
از بایدن به خاطر جا گذاشــتن شهروندان 
این كشور و سپردن افغانستان به طالبان 

عصباني هســتند و از او انتقــاد مي كنند. 
به گفته آنها، اینكه آمریكا در آخرین روزهاي 
حضورش در كابل، مجبور شده به طالبان 
براي تامين امنيت فــرودگاه اعتماد كند 
یك سرشكستگي كامل اســت. در كابل، 
خروج شبانه آخرین نيروهاي آمریكایي با 
آتش بازي و شليك هوایي نيروهاي طالبان 
جشن گرفته شد و رهبران این گروه، خروج 
آمریكا را به مردم این كشور تبریك گفتند.

به گزارش الجزیــره، ذبيــح اهلل مجاهد، 
ســخنگوي طالبان دیروز بعــد از بازدید 
از فــرودگاه كابل، از خــروج آمریكایي ها 
اســتقبال كرد و گفت كه افغانستان حاال 
یك كشور آزاد مســتقل است. او در جمع 
خبرنگاران گفت: »تبریك به افغانستان. این 
پيروزي براي همه ماست. آمریكا شكست 
خورد، آنها نتوانســتند از طریق عمليات 
نظامي به هدف خود برسند. ما مي خواهيم 
روابط خوبي با آمریكا و دنيا داشته باشيم. 
ما از روابط دیپلماتيك خوب با دنيا استقبال 

مي كنيم.«
دیــروز آنتوني بلينكــن، وزیــر خارجه 
آمریكا هم گفت كه صفحــه جدیدي در 
تعامل آمریكا با افغانســتان باز شده است. 
برخي دیپلمات هــا در منطقه و همينطور 
كارشناســان مســائل بين الملل توصيه 
كرده اند كه جامعه جهاني، درهاي تعامل 
با طالبان را نبندد چــون هرچه این گروه 
ایزوله تر شود، منطقه با پيامدهاي بدتري 
مواجه خواهد شــد. مجاهد همچنين در 
فرودگاه، هنگام بازدیــد از نيروهاي ویژه 
طالبان، از آنها خواســت با مردم مهربان 
باشند؛ چون آنها سختي زیادي كشيده اند.

با خروج آمریكا، دیروز در كابل سؤال اصلي 
تشكيل دولت بعدي بود. مقامات طالبان هم 
در همين راستا به رسانه ها و برخي منابع 
دیپلماتيك خارجي گفته بودند كه دولت 
جدید را كه دولتي فراگير خواهد بود، طي 

چند روز آینده تشكيل خواهند داد.

ادامه از 
صفحه اول

صحنهشكستخارجيها
افغانستان، در تاريخ به مقاومت طوالني اما درنهايت پيروزمندانه برابر خارجي ها معروف است و خروج نيروهاي آمريكايي ، برگ ديگري به اين بخش از 
تاريخ اين كشور اضافه كرده است. افغانستان حاال تنها كشور دنياست كه با صبر زياد، شاهد شكست و خروج شرمسارانه 3 ابرقدرت در 2قرن گذشته 
بوده است. افغان ها كه پيش تر ارتش امپراتوري انگليس را در انتهاي قرن نوزدهم عاصي كرده بودند، در انتهاي قرن بيستم ارتش سرخ شوروي، يكي از 
2 ابرقدرت آن زمان دنيا را هم به بيرون از مرزهايشان روانه كردند. ارتش سرخ كه به حمايت از دولت چپ گراي طرفدار شوروي در كابل وارد افغانستان 
شد، با گروه هاي مجاهدين و گروه هاي شيعه درگير بود اما درنهايت، مجبور شد بعد از 9سال نبرد فرسايشي، افغانستان را در ميانه فوريه1989 ترك كند.

اعضای ارشد طالبان در فرودگاه كابل پس از خروج آمريكا

كيوسك

آخرین سرباز آمریكایي در نخستين ساعت بامداد سه شنبه خاك افغانستان 
را ترك كرد تا طالبان در كابل جشن پيروزي بگيرد

شكست؛20سالپسازاعالمپيروزي

از امروز اشغال افغانستان به دست آمريكا رسما 
پايان يافته و دوره حكومت طالبان بر اين كشور 
آغاز مي شود. به نوشته روزنامه العربي الجديد، 
نمي توان آثــار اين تحول را صرفــا محدود به 
مرزهاي افغانستان دانســته و از پيامدهاي آن 

براي آسياي ميانه چشم  پوشيد.

روزنامه يو اس اي  تودي ]آمريكا[

 روزنامه العربي الجديد ]قطر[

پايان طوالني ترين جنگ آمريكا

افغانستان در عصر پسا آمريكا

آمريكا با خارج كردن تمامي نيروهايش از كابل، 
به جنگي 20ساله پايان داده اما ديگر كشورهاي 
جهان ازجمله كشورهاي همسايه افغانستان را 
با موجي از بحران ازجمله بحران پناهجويان تنها 

گذاشته است. 

یادداشت

پايان جنگ افغانستان؛ جراحي 
دردناك اما ضروري 

این اما بستگي دارد كه ما در مورد كدام آمریكا  
صحبت مي كنيم. آیا در مورد آمریكاي نخبه 
بين الملل گرا صحبت مي كنيم كه معتقد است  آمریكا باید نقش 
رهبري جهان را داشته باشد؟ اینها اقليتي از جامعه آمریكا هستند 
كه برخي سياســتمداران، رســانه هاي جریان اصلــي و مدیران 
وال استریت را شامل مي شوند. آنها اقليتند اما پرسروصدا هستند؛ 

تریبون دارند و دائما دیدگاه هاي خود را تبليغ مي كنند. 
در ســمت دیگر، اكثریت خاموش جامعه آمریكا قرار دارند. براي 
آنها اصال مهم نيست در افغانستان چه مي گذرد. اینكه دختر افغان 
مي تواند درس بخواند یا نه، مي توانــد كار كند یا نه براي اكثریت 
جامعه آمریكایي هيچ اهميتي ندارد. براي آنها مسئله مهم گوشت و 
مرغ و بيمه درمان و معيشت شان است. اگر جامعه آمریكا قانع شود 
كه خروج سربازان آمریكایي از افغانستان باعث مي شود هزینه هاي 
دولت كاهش پيدا كند و در عــوض این پول ها خرج زندگي مردم 
مي شود، حتما از آن استقبال مي كنند. افغانستان، مسئله حقوق 
بشر در این كشور و زندگي زنان افغان، فقط براي قشر نخبه جامعه 
آمریكایي مهم است؛ براي آنهایي كه مخاطب روزنامه هاي بزرگي 

مثل نيویورك تایمز هستند و سي ان ان مي بينند. 
به نظر مي رسد برآوردي كه باعث شد جوبایدن و تيمش تصميم 
بگيرند برنامه خروج نيروهاي آمریكایي از افغانستان را اجرا كنند 
این بوده كه مردم آمریكا باور مي كنند كه ایــن اقدام به نفع آنها 
و به نفع زندگي آنها بوده اســت و درنهایت مردم پشــت تصميم 
رئيس جمهور قرار خواهند گرفت. در كل، سياست خارجي تا جایي 
براي مردم آمریكا اهميت دارد كه یا بتواند براي آنها شغل ایجاد كند 
یا مانع به خطر افتادن جان سربازان شان شود. در غيراین صورت، 
سياست خارجي پارامتر مهمي در تعيين سرنوشت انتخابات در 
آمریكا نيست و انتخابات سال آینده كنگره را هم باید بخشي از این 

روند درنظر گرفت.

طحنون بن زاید، سياستمدار در سایه اماراتي و مرد شماره یك دستگاه هاي 
اطالعاتي-امنيتي این كشور كه معموال تالش مي كند از مركز توجه رسانه ها گزارش2

دور باشد طي هفته گذشته 2ســفر جنجالي به مقصد تركيه و قطر داشته 
است؛ كشورهایي كه به عنوان مهم ترین رقبا و حتي دشمنان منطقه اي امارات شناخته 
مي شــوند. اگرچه جزئيات قابل توجهي از این 2سفر جنجالي منتشــر نشده اما تصاویر 
دیدارهاي طحنون بن زاید با رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه و شيخ تميم بن حمد، 
امير قطر به تنهایي نشــان از آغاز تغييري بزرگ در سياســت خارجي امارات دارد. این 
تغييرهاي ناگهاني روز گذشته با انتشار خبر مكالمه تلفني ميان اردوغان و محمد بن زاید، 
وليعهد ابوظبي تكميل شد؛ اتفاقي كه با توجه به حجم تنش هاي سياسي، نظامي و حتي 
اقتصادي ميان ابوظبي و آنكارا طي سال هاي اخير، رسانه ها و ناظران تحوالت منطقه را در 
شوكي عميق فرو برده است. این در حالي است كه امارات حتي پس از برگزاري نشست العال 
و پایان رسمي محاصره قطر، مواضع سياسي و رسانه اي خود نسبت به دوحه را تغيير نداده 
بود؛ تا جایي كه وليعهد این كشــور به رغم دعوت محمد بن سلمان، حاضر به شركت در 
نشست سران شوراي همكاري خليج فارس با حضور امير قطر نشد. حال سؤال این است كه 
چرا امارات برخالف مواضع پيشين خود، ناگهان به قطار مصالحه منطقه اي پيوسته و وارد 

گفت وگوهاي مستقيم با مهم ترین رقباي خود، یعني تركيه و قطر شده است؟

پايان عصر ترامپ-نتانياهو
بر هيچ كس پوشيده نيست كه امارات طي سال هاي گذشته در سایه حمایت هاي همه جانبه 
آمریكا و رژیم صهيونيستي، امتيازات قابل توجهي را در پرونده هاي مختلف منطقه اي به دست 
آورده بود. ریشه این حمایت ها بيش از هر چيز به پشتيباني مالي تمام قد ابوظبي از كمپين 
انتخاباتي ترامپ در سال2016 بازمي گشت؛ آن هم درحالي كه بخش عمده كشورهاي عربي 
)حتي عربستان سعودي( در اردوگاه حاميان هيالري كلينتون قرار داشتند. از سوي دیگر، 
همراهي كامل امارات با سياست هاي منطقه اي نتانياهو، حمایت از برنامه عادي سازي  روابط 
عربي-اسرائيلي، توافق موســوم به معامله قرن و... نيز نقش ویژه اي در تامين حمایت هاي 
آمریكایي-اسرائيلي از افزایش نفوذ امارات در سطح منطقه خاورميانه و شمال آفریقا داشت. 
اما با شكست ترامپ، سقوط دولت نتانياهو و روي كار آمدن دولتي دمكرات در كاخ سفيد، این 
معادله به ضرر ابوظبي تغيير كرد. پژوهشكده كارنگي با اشاره به تأثيرات منطقه اي پيروزي 
بایدن در انتخابات آمریكا مي نویسد: تغيير دولت در واشنگتن، تهدیدي براي امارات نيست 

اما این كشور عربي دیگر از آزادي عمل و امتيازات ویژه دوران ترامپ برخوردار نخواهد بود.
تمام اینها در حالي است كه ساختار ائتالف قدرتمند منطقه اي ميان امارات و عربستان طي 
یك دهه گذشته تضعيف شده و نشانه هاي قابل توجهي مبني بر نابودي تدریجي آن نمایان 
شده است؛ از تنش هاي نيابتي در جنگ یمن گرفته تا قدرت نمایي 2كشور مقابل یكدیگر 
در اوپك و البته اتخاذ سياست هاي متفاوت نسبت به بحران قطر. در عين حال نمي توان 
به سادگي از تالش هاي جدید عربســتان براي نزدیكي با عمان و توسعه روابط اقتصادي 
با این كشور همسایه امارات چشم  پوشــيد؛ تالش هایي كه به طور عمده در قالب 3برنامه 

اقتصادي-تجاري خالصه مي شود: 
 توسعه زیرســاخت هاي حمل ونقل مســتقيم ميان 2كشــور براي مبادله كاال 

)هم اكنون مسير صادرات زميني كاال ميان عربستان و عمان از داخل خاك امارات 1
مي گذرد(

 سرمایه گذاري قابل توجه عربستان براي تاســيس یك شهر صنعتي در داخل 
عمان2

 تأكيد عربستان بر تقویت نقش بنادر عماني دقم و صالله براي صادرات محصوالت 
سعودي به دریاي عرب و اقيانوس هند )این دو بندر، مهم ترین رقباي عربي بندر 3

جبل علي امارات در منطقه به حساب مي آیند(
 براساس تمام آنچه گذشت، به نظر مي رسد امارات نسبت به تحوالت جاري منطقه پس 
از پایان عصر ترامپ-نتانياهو احساس خطر كرده و تالش مي كند از روند جدید حاكم بر 
خاورميانه باز نماند؛ روندي مبتني بر مصالحه كه نشانه هاي آن با پایان محاصره قطر از سوي 
عربستان، كاهش تنش هاي مصر-تركيه و شاید از همه مهم تر، مذاكرات ایران و عربستان 

نمایان شده است.

مهم ترين پرونده هاي اختالفي ميان امارات با تركيه و قطر
 جنگ ليبي: امارات طي 6سال گذشته یكي از مهم ترین بازیگران بحران نظامي 

ليبي بوده است. این كشور با حمایت مالي و تسليحاتي گسترده از ژنرال حفتر در 1
شرق ليبي تالش داشت به عمر دولت وفاق ملي در طرابلس پایان دهد. اما حمایت هاي مالي 
قطر از دولت وفاق و در ادامه، ورود نظامي تركيه به این بحران برنامه هاي امارات و متحدانش 
را بي نتيجه گذاشت. دســتيابي به منابع نفتي ليبي و همچنين موقعيت استراتژیك این 

كشور در جنوب شرقي مدیترانه)با توجه به كشــف ميادین جدید گازي(، 2علت اصلي 
رویارویي ائتالف تركيه- قطر با امارات و متحدین این كشور در جنگ ليبي بوده است.

 كودتاي مصر: انقالب سال2011 مصر و روي كار آمدن دولت وابسته به جنبش 
اخوان المسلمين، راه را براي نفوذ اساسي تركيه، قطر و اسالمگرایان وابسته به این 2

دوكشور در قاهره هموار كرده بود. اما این فرایند در سال2014 با كودتاي ژنرال سيسي عليه 
دولت محمد مرســي به طور كلي متوقف شــد؛ كودتایي كه با حمایت قاطعانه امارات و 
عربستان سعودي رخ داد. رسانه هاي دولتي تركيه و قطر همواره از نقش ویژه امارات در وقوع 

این كودتا و حتي كودتاي سال2016 در تركيه عليه اردوغان خبر داده اند.
 رقابت در درياي سرخ: جزایر دریاي سرخ و بنادر مشرف به این منطقه طي یك 

دهه گذشــته صحنه رقابت هاي شــدید ميان امارات با تركيه و قطر بوده است. 3
براساس چشم اندازهاي تجاري، دریاي سرخ و تنگه باب المندب نقش استراتژیكي در آینده 
اقتصاد خاورميانه-آفریقا خواهد داشت و به این ترتيب، رقابت بر سر دسترسي هاي ویژه در 
جزایر و بنادر آن معنادار مي شــود. هم اكنون امــارات عالوه بر بندر عــدن در نزدیكي 
باب المندب، چندین پایگاه نظامي، فرودگاه و بندر را در مناطق مشــرف به دریاي سرخ، 
ازجمله سواحل اریتره در اختيار گرفته است. در مقابل، تركيه نيز موفق شده با شراكت قطر، 
امتياز اداره جزیره سواكن سودان )در مركز دریاي سرخ( را به مدت 100سال به دست آورد.

 محاصره قطر: با گذشت 4سال از رخداد محاصره قطر توسط همسایگان عربي 
این كشور، اكنون روشن است كه امارات نقشي تعيين كننده در این تصميم داشته 4

است؛ تا جایي كه به روایت نيویورك تایمز، حتي تالش هاي ترامپ براي پایان دادن به این 
بحران در سال2019 نيز به دليل مخالفت ابوظبي بي نتيجه ماند. منابع عظيم انرژي در قطر، 
قدرت رسانه اي این كشور و حمایت مالي گسترده از انقالبيون اسالمگرا در سطح جهان 
عرب، مهم ترین دالیل تصميم امارات و عربستان براي محاصره و در ادامه، »حمله نظامي« 
به قطر بوده  است؛ طرحي كه در نهایت به دليل ورود فوري نيروهاي نظامي تركيه به دوحه 
هرگز اجرا نشد. محاصره قطر سرانجام در اواخر سال2020 با مالقات محمد بن سلمان و 

شيخ تميم بن حمد، بدون استقبالي قابل توجه از سوي ابوظبي خاتمه یافت. 

7 اكتبر 2001

 ائتالف تحت رهبري آمريكا مواضع متعلق 
به القاعده و طالبان را در سراسر افغانستان 
بمباران كرد. طالبان، از تحويل دادن اسامه 

بن الدن رهبر القاعده كه تابستان همان 
سال حمله تروريستي 11سپتامبر را 

ترتيب داده بود، سر باز مي زد

13 نوامبر 2001

 ائتالف شمال، گروهي 
ضد طالبان كه توسط 

نيروهاي ائتالف مورد 
حمايت قرار مي گرفت، 

كابل را فتح كرد 

7 فوريه 2009

 باراك اوباما افزايش 
چشمگير تعداد 

نيروهاي آمريكايي 
در افغانستان تا مرز 

140هزار نفر را تأييد 
كرد 

28 دسامبر 2014

 ناتو عمليات رزمي 
خود در افغانستان را 

متوقف كرد 

29 فوريه 2020

 آمريكا و طالبان در دوحه قطر 
توافقنامه اي را براي برقراري صلح 
در افغانستان امضا كردند. قرار 
شد اگر طالبان به قولش متعهد 

بماند، نيروهاي خارجي طي 14 ماه 
افغانستان را ترك كنند

16 آگوست 2021

 يك ماه بعد از اعالم 
تصميم تاريخ خروج 

آمريكا، طالبان تقريباً 
تمامي كشور را بدون 
مقاومت خاصي فتح 

كرد

13 آوريل 2021

 جو بايدن اعالم كرد كه 
تمامي سربازان آمريكايي تا 
11سپتامبر از افغانستان 

خارج خواهند شد

31 آگوست 2021

 آمريكا خروج 
نيروهايش از 

افغانستان را كامل 
كرد

طوالني ترين جنگ آمريكا 

امارات؛ مسافر جديد قطار 
مذاكرات خاورميانه

ابوظبي با آغاز مذاكرات مستقيم با رهبران تركيه و قطر، 
فصلي جدید را در سياست منطقه اي خود آغاز كرده است

 محمد بن زايد
 وليعهد ابوظبي

رجب طيب اردوغان 
رئيس جمهور تركيه

شيخ تميم بن حمد
 امير قطر
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كاشــي هاي  و  ســاختمان  ترك خورده ســردر و چنارها و مسعود مير
كالغ هايش، خيلي سال اســت كه اينجا هستند و همه 
پاييزهاي آسايشــگاه را ديده اند، همه آن جوان اول ها و 
دلبرهايــي كه دكتر آنها را بســت به چند وعــده روزانه 
قرص گچي و انژكســيون، همه آن حبيب و جمشيدها و 
نارنگي ها و برگ هاي زرد و زرد. حاال دوباره پاييز مي خواهد 
يكهو بيايد و خبر آمدنش البته به انــدازه پچ پچ تخريب 
عمارت نخستين تيمارســتان خصوصي كشور براي ما 
عوام النــاس، نارنجي نيســت. انگار صــداي يكي در آن 
چند هزار متري متروكه، الي برگ هاي ساقط شده از سوز 
تنهايي هنوز بلند است كه مي خواند: دنيا يعني محاسن 

پاييز و بعد سر بلند مي كند به سردر و آرام در گريبان زمزمه 
مي كند: چرا همه رفته بودناشون رو مي ذارن براي پاييز...

بايد تا پاييز از راه نرسيده و دوباره در توفان رنگ و برگ همه 
خاطرات را گم نكرده ايم مرور كنيم بعضي خاطرات را. پس 

يك استكان چاي مهمان ما و كلمه ها باشيد.
ابراهيم چهرازي از پيشــگامان روانشناسي در ايران بود و 
تخصص مغز و پي)اعصاب( را از فرانسه گرفت و به كشور كه 
بازگشت اول در دروس و كمي بعدتر جايي حوالي پارك 
ملت امروز نخستين آسايشگاه خصوصي بيماران اعصاب 
و روان كه قديمي ها به آن تيمارستان مي گفتند و ما هم 
ياد گرفتيم را تاسيس كرد. خدمات او در حوزه كاري اش 
ماندگار بود ولي روزها كهنه شــدند و چهــرازي ديگر با 

جوان اول ها و دلبرهايش وداع كرد و كم كم متروكه شــد. 
حاال خبر رسيده كه قرار اســت اين عمارت تخريب شود 
و اينگونه هزار هزار قصه و خاطره از پريشــان احوالي هاي 
آنهايي كه يا خودشان يا حبيب يا دلبرشان در اين ساختمان 
سعي كردند حالشان را خوب كنند زير آوار جا مي ماند. يكي 
گفته دست بجنبانيد و تا سقف نرمبيده ساختمان را به موزه 
اعصاب و روان تبديل كنيد و ديگري گفت همين كاشي 
مغموم كه رويش نوشته تيمارستان چهرازي هم آنقدر براي 
اين شهر كه خاطراتش را گم كرده جذاب هست كه تيرچه 
همت به ستون هاي پوسيده اش تكيه دهيم و ساختمان را 

محفوظ بداريم.
ما نشسته ايم كنار ديوار و خيره شده ايم به پاييز هر سال...

خداحافظ دلبر...

اسم الندا در كشور تركيه آن هم درحالي كه ما هنوز با پيك فاطمه عباسي در ميان اخبار كرونا، خبر پيدا شدن جهش جديد كوويد به 
پنجم و جهش دلتا در كشــور درگيريم، مي تواند نگران كننده باشد و نخستين 
راهكاري كه به نظر مي رسد مؤثر واقع شود، محدود كردن سفر از ايران به مقصد 
تركيه و برعكس است. عليرضا زالي، فرمانده ستاد مقابله با كرونا در پايتخت هم 
گفته با توجه به اينكه انتشار ويروس از طريق مرزها اتفاق مي افتد، كنترل مرزها و 
ترددها مهم ترين موضوع در پيشــگيري از ورود اين سويه جديد است؛ بنابراين 
اعمال محدوديت هاي جدي تر در مرزهاي كشــور و به خصوص انجام قرنطينه 
هوشمند در مبادي ورودي مرزهاي زميني و هوايي بسيار اهميت دارد. تا اينجاي 
ماجرا كه حرفي نيســت، اما داســتان از وقتي نگران كننده مي شــود كه نه تنها 
محدوديتي براي سفر به اين كشور اجرا نشده، بلكه تورهاي گردشگري تركيه از 
مبدأ ايران به مقصد شهرهاي درگير اين ويروس با نازل ترين قيمت ها هر روز در 
حال فروش هستند. خيلي ها هم بدون درنظر گرفتن پروتكل هاي بهداشتي همراه 
با اين تورها به تركيه سفر مي كنند و در اين رفت وآمدها با خودشان ويروس الندا 
را به عنوان سوغاتي به كشــور مي آورند. اينكه مردم ما آنقدر سفر دوست دارند و 
طرفدار مسافرت كردن هستند، خوب است، اما نه در اين روزهاي كرونايي. چرا كه 
برخي آژانس هاي مسافرتي از همين روحيه هموطنان حسابي استفاده مي كنند و 
با فروش تورهاي ارزان قيمت گردشگري پول خوبي به جيب مي زنند، سفري كه 
ممكن است به قيمت جان يك يا چند انسان تمام شــود. االن با يك سرچ ساده 
متوجه مي شويد كه بليت تك پرواز رفت و برگشــت به استانبول تنها 4ميليون 
تومان هزينه دارد، اما براي ســفر با تورهاي ارزان قيمتي كه اين روزها تبليغ آن 
بسيار زياد شده است، براي 4روز سفر در هتل هاي 3و4ســتاره همراه با پرواز و 
صبحانه حدود 5تا8ميليون تومان پول الزم است. اين تورها در ارزان ترين قيمت 
خود هستند و تبليغات آن در فضاي مجازي از سوي آژانس هاي مسافرتي نيز به 
وفور ديده مي شود. از طرفي افرادي كه به صورت خودســرانه و بدون در اختيار 
داشتن مجوز برگزاري تور، مسافر به مقصد تركيه مي برند هم بسيار زياد هستند و 
گاهي با وعده بيمه قانونــي تور از ســوي آژانس هاي مســافرتي، اين تورهاي 
گردشگري با نرخ هاي كمتر نيز به مسافران عالقه مند چشمك مي زنند. نتيجه اش 
هم اينكه ورود اين ويروس جهش يافته و خطرناك به كشور تسهيل شده و پيوند 

خوردن پيك پنجم به پيك ششم چندان دور از ذهن نيست.

با يوز  رود   كس به طلب كردِن آهو

چون عزم  آيد به پيش اندر شكارم 
جهنده يوز را بر وي گمارم  

فخرالدين اسعدگرگاني
فرهنگ ايراني، فرهنگ دوستي و آشتي و 
مهرباني است؛ فرهنگي كه جز ابناي بشر، 
همزيستي با حيوانات را هم سرلوحه خود 
داشته و چنان به عمق جان رسوخ و نفوذ 
كرده كه از برايش شعرها سروده شده و 
طرح ها نقش شده است، اما شايد برخي 
ندانند كه جز چهارپايان اهلي، وحوشي 
چون »يوزپلنگ« يا به  حال مختصرش، 
»يوز« تا كجا در فرهنگ و ادبيات مردم 
اين سرزمين جاخوش كرده است. اين 
يادداشــت با تأخير درباره 9شهريور كه 
روز ملي يوزپلنگ ايراني بود، ناظر به چند 

شاهدمثال از اين مدعاست.
آنجا كه رودكي ســمرقندي مي سرايد: 
»يوز را هرچند بهتر پروري/ چون يكي 
خشم آورد كيفر بري« يا فرخي سيستاني 
كه »با يوز رود كس به طلب كردن آهو/ 
آنجاي كه غريدن شيران نر آيد«، مشتي  
است نمونه خروار از حضور يوز در متون 

نظم فارسي.
اما يوز تنها به شعر راه نيافته كه »و يوز از 
شر ديدن نخجير همه تن چون پروين 
چشم گشــته و از خونخوارگي چشم او 
بسان ديده كبك و خروس، مسكن خون 
شده و چون چشم ميخواره و جالد رنگ 
لعل بدخشــان گرفته و به شكل اطفال، 
ســرمه از چشــم او بر رخ فرود آمده« 
در »تاج المآثــر« اثر تاج الدين حســن 
نظامي نيشــابوري، نشان مي دهد حتي 
در متون نثر هم جايي براي خود دست وپا 

كرده است.
اما در فرهنگ ايراني، يوز منفرد نيست 
كه »يوزبان« يا »يوزبنــده« را نيز در بر 
دارد و حتي در دربار سالطين به شهادت 
خواجه رشيدالدين فضل اهلل همداني در 
»تاريخ غازاني« كه »چنان انديشيد كه 
اول فرمود كه يك هزار جانور و ســيصد 
قالده يوز كفاف است«، يوزباني يكي از 

مشاغل هميشگي بوده است. چنان كه 
حكيم فردوسي با »برفتند با يوزبانان 
و فهد/ گرازان و تازان سوي رود شهد« 
در شاهنامه به آن اشاره كرده است. جز 
اين حتي در باب رام  كردن آن در متون 
كهن، مصاديقي مي تــوان يافت و آن را 
»قابل تربيت و تعليم« نوشته اند كه اين 

شايد شرح وظيفه يوزبان باشد.
هرچند كه اين حضور، آميخته با خرافات 
و شايعات نيز بوده اســت. ازجمله آنكه 
معروف بوده كــه خلقياِت يــوز، آواي 
خوش، خوردن پنير و خواب زياد است 
و نمونه  اش، همين بيت انوري ابيوردي: 
»از شير فلك روي مگردان كه حوادث/ بر 
خصم تو آموخته چون يوز و پنير است« 
يا مثال »يوز از مادر شــير باشد و از پدر 
پلنگ... اگر كسي گوشــت يوز بخورد 
لقوه ببرد و قولنج بگشــايد... اگر كسي 
دندان او با خود دارد همه گزندگان از او 
بگريزند. اگر مغز او به خورد كسي دهند 
ديوانه شود« را ابوبكر مطهر جمالي يزدي 
در فرخ نامــه آورده و همچنين حمداهلل 
مستوفي كه در نزهه القلوب، از »يوز چون 
رنجور شود سگي را بخورد و صحت يابد. 
يوز را با آواز خوش و شراب مؤانست باشد« 

نوشته است.
اين همه معيار، حكايــت از آن دارد كه 
حتي اين جاندار وحشي تا كجا در متون 
منظوم و منثور فارسي راه يافته كه شايد 
كمتر به آن پرداخته شــده است. حاال 
كه او چندسالي  اســت كه احيا شده و 
نهم شــهريور به نام اوســت، وســعت 
دانســته هايمان، جز آنچــه در عرصه 
طبيعت و محيط زيست مي گذرد، شايد 

بد نباشد.

روزمرهفرهنگ و زندگي

جانستان، کابلستان و ما ميزبانان مهربان... عکس : همشهری / منا عادل اول آخر

حميدرضا محمدي

حافظ

دوش با من گفت پنهان کارداني تيزهوش

وز شما پنهان نشايد کرد سر مي  فروش

غ، موتور  نان، مر
چندهزارشاكی

طي 4ماه ابتدايي سال جاري تعميرگاه ها،  
موتور شــكايت مردم را با چند آپشــن 
اضافه تقويت  كرده اند. تــا جايي كه به 
گفتــه مســئوالن ســازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليد كنندگان طي 
اين مدت عمده گزار ش ها و شــكايات 
مردمي در بخش كااليي، مربوط به عرضه 
نان، مرغ و در بخش خدمات، مربوط به 
تعمير خودروهاي سبك و رستوران ها 
بوده است. بيشــترين شكايت ها هم در 
رابطه با رعايت نشدن قيمت هاي مصوب 
و ناديده  گرفتن قيمت گذاري بوده است. 
براساس گزارش جديد سازمان حمايت 
مصرف كننــدگان و توليدكنندگان، در 
نتيجه گشت هاي مشــترك 20 هزار و 
757 فقــره پرونده تخلفاتــي به ارزش 
بيــش از 540 ميليارد تومان تشــكيل 
و جهــت رســيدگي و صــدور رأي به 
ادارات كل تعزيرات حكومتي ارســال 
شده اســت. همچنين در اين مدت در 
مجموع 71هزار و 633 فقره شــكايت 
مردمي درخصوص تخلفــات صنفي و 
غيرصنفــي از طريق تلفن 124ســتاد 
خبري استان ها دريافت شده كه از اين 
شمار 83درصد شكايات مورد رسيدگي 
قرار گرفته و 17درصد باقيمانده نيازمند 
اظهارنظــر كارشناســي يا اســتعالم 
 حقوقي از ســوي مراجع ذيربط است.
به گفته مســئوالن اين ســازمان مردم 
مي توانند بــا مراجعه به ســتاد خبري 
ســازمان هاي صنعت، معدن و تجارت 
استان ها و شهرستان هاي تابعه شكايت 
خود را تنظيم كنند يــا از طريق تلفن 
)124(، پورتال سازمان حمايت به نشاني 
الكترونيكي www.cppo.irشــكايت 
خود را مطرح كنند. طبــق قانون نظام 
صنفي گرانفروشي، كم فروشي، تقلب، 
احتكار، عرضه خارج از شبكه، عدم اجراي 
ضوابط قيمت گــذاري و توزيع، فروش 
اجباري،   درج نشدن قيمت و صادر نشدن 
صورتحساب ازجمله مهم ترين تخلفات 

صنفي است.

49
درصد

نتایج طرح آمارگیری كشتار 
دام كشتارگاه های رسمی 
كشور در ماه تیر سال جاری 
از سوی مركز آمار ایران، 

افزایش ٤٩ درصدی مقدار 
عرضه گوشت قرمز در 

كشتارگاه های رسمی نسبت 
به پارسال را نشان می دهد.

53883
تن

وزن گوشت قرمز عرضه شده 
انواع دام های ذبح شده در 

كشتارگاه های رسمی كشور 
در تیر ۱۴۰۰ در مجموع ۵۳ 
هزار و ۸۸۳ تن گزارش شده 

كه سهم گوشت گاو و گوساله 
بیش از سایر انواع دام بوده 

است.

52.7
درصد

گوشت گاو و گوساله با ۲۸ 
هزار و ۳۹۳ تن، ۵۲/7درصد 

از وزن كل گوشت قرمز 
عرضه شده است. همچنین 
گوشت گوسفند و بره با ۲۱ 
هزار و ۱۹۶تن، بز و بزغاله 
با ۳۳هزار و ۳۰۸ تن، و 

سایر انواع دام با ٩٨٦ تن، 
به ترتیب ۳۹/۳درصد، 

۶/۱درصد و ۱/۹درصد از وزن 
كل گوشت قرمز عرضه شده 
را به خود اختصاص داده اند.

عدد خبر

 ماه مارس بــود كه خبرهايــي از فعاليت 
كمپيني منتشر شد كه براي تبليغ سرعت 
30كيلومتر بر ســاعت تــالش مي كرد. 
سرعتي كه چنانچه در برخي  از خيابان هاي 
مناسب اعمال شود جان هاي بسياري حفظ 
می شود هواي پاك تري را نويد خواهد داد. 
در ابتدا تصور عموم بر اين بود كه كمپين 
موسوم بهLove30# موفقيتي به دست 
نمي آورد. امــا فعاليت هــاي اعضاي اين 
كمپين جواب داد و حاال پاريس نخستين  
شــهري اســت كه به جز چند بزرگراه و 
خيابان، ســرعت 30كيلومتر بر ساعت را 
در باقي خيابان هاي بخش هاي توريستي 
شهر اعمال مي كند. به گزارش ديلی ميل 
مقامــات شــهرداري فرانســه گفته اند، 
پاريس از 30اوت سبز تر خواهد شد. البته 
اتوباني كه دور پاريس كشــيده شــده به 
نام »پريفريــك«   )périphérique( از 
اين قاعده مستثناست و حداكثر سرعت 
مجاز در آن 70كيلومتــر باقي مي مانده 
است.  همچنين برخي از خيابان هايي كه 
رفت وآمد خودرو در آنها بسيار زياد است، 
مثل خيابان هاي حاشيه رود سن يا بلوار 
اليزه. اين بلوار اما يك يكشنبه در هر ماه، 
به طور كامل روي خودروها بسته خواهد 
بود. شهردار پاريس، آنه هيدالگو از ابتداي 
نشســتن بر صندلي شــهرداري پاريس، 
سياست هايش را مقابله با ازدياد خودروها 
در اين شــهر و حفظ محيط زيست اعالم 
كرده بود. اپوزيسيون محافظه كار، رانندگان 
تاكسي و شركت هاي خودروسازي اما او را 
»ايدئولــوژي زده« ناميدند و با او مخالفت 
كردند. با اين حال اين سياســتمدار 62 
ساله سال گذشــته بار ديگر براي تصدي 
اين ســمت انتخاب شــد. خانم هيدالگو 
قصــد دارد در انتخابات آوريــل 2022 
به عنوان نامزد سوسياليست ها در انتخابات 
رياست جمهوري فرانسه شــركت كند. 
بدين منظور او قطعا بــه تعهداتش براي 
رسيدن به يك »پاريس سبز« نياز خواهد 

داشت.

پاريس سبز تر مي شود
گرينويچ

 طرح پيشنهادي 
عماد حجاج 
کارتونيست 

فلسطيني براي 
ساخت »رمبو 

شش« با عنوان 
بازگشت طالبان.

آخر مصور

آشپزي و نجات آب 
سينا قنبرپور

ايران يك تابســتان عجيب و كم آب كه گفته مي شود در 
50 ســال اخير از اين منظر منحصربه فرد بوده را تجربه 
مي كند. ما شهرنشينان به ويژه در پايتخت كمتر مسئله 
آب و تابستان سخت كنوني را مي فهميم. پايتخت نشينان 
بي آنكه بدانند هربار كه شــير آب را باز مي كنند، آبي كه 
به راحتي و به قيمت »هيچ« دريافت مي كنند به چه بهايي 
به تهران رســيده، مصرفش مي كنند. اعضاي خانواده در 
خانه عموما با آب در دستشويي و حمام سر و كار دارند. براي 
همين هم هســت كه توصيه ها در مورد حفاظت از منابع 
آب اين است كه مدت زمان دوش گرفتن را به زير 5 دقيقه 
كاهش دهيم. اما درســت وقتي پا به آشپزخانه بگذاريم، 
مصرف آب معنايــي ديگر پيدا مي كند. امور آشــپزخانه 
با مصرف آب ســر و كار بســياري دارد؛ از شست وشوي 
محصوالتي كه خريداري كرده ايم كه اين روزها به سبب 
شيوع كرونا مضاعف آب مصرف مي كند تا برسيم به خود 
آشپزي و سپس شست وشوي ظرف و ظروفي كه هنگام 
طبخ و پس از صرف غذا از آنها استفاده كرده ايم به شدت 

به آب وابسته اند. در اين روزها كه قيمت دالر و به تبع آن 
لوازم خانگي مثل پرواز پرندگان اوج مي گيرد، نمي توان به 
كسي توصيه خريد ماشــين ظرفشويي كرد وگرنه ظرف 
شستن با دست به شدت  آب بر است. تصور كنيد داريد ظرف 
مي شوييد؛ به ويژه هنگام آب كشي ظرف ها. اما فقط در اين 
بخش ها نيست كه مي توان قدر آب را دانست. وقتي دست 
به كار پخت يكي از خورش ها شويد به خوبي مي بينيد كه 
چقدر نقش آب سالم و بهداشتي در تهيه آن حياتي است 
و اين كار به راحتي با باز كردن شــير آب ممكن مي شود. 
اما اگر از پايتخت خارج شويد و مثاًل به اهواز يا يكي ديگر 
از شــهرهاي خوزســتان برويد، آن وقت مي توانيد قدر و 
منزلت آب سالم و بهداشتي را كه در پايتخت به راحتي در 
درسترس است، حس كنيد. در خوزستان آبي كه به عنوان 
آب ســالم و بهداشتي از طريق لوله كشــي به شهروندان 
تحويل مي شود، اصاًل قابليت استفاده در آشپزي را ندارد. 
حتي نمي توان بــا آن چاي دم كــرد؛ بنابراين هر ميزان 
آب كه براي طبخ غذا نياز داريد بايد از دســتگاه تصفيه 
گذشته باشد. براي همين همه خانه ها و همه خانواده ها در 
شهرهاي خوزستان مجبورند از دستگاه تصفيه آب استفاده 
و مستمر هم فيلتر آن را عوض كنند. طعم آب بر طعم چاي 

و ساير غذاها تأثير مي گذارد. حال تصور كنيد روستاهايي 
كه آب سالم و بهداشــتي با كيفيت ندارند چه مي كشند. 
اين موضوع آن هم در كاري كه خلق طعم هاست و معجزه 
مزه هاست، نقشي حياتي دارد. نمي توان با آبي كه بو و طعم 

دارد غذاي مطبوع و خوشمزه اي درست كرد.
شايد اگر مديران و تصميم ســازان عرصه آب كشور اعم از 
وزير و نمايندگان مجلس يا آنان كه به نوعي در بحث هاي 
انتقال آب يا شيوه هاي مديريت منابع آب نقش دارند روزي 
يا روزهايي در آشــپزخانه  خانه هاي خوزســتان آشپزي 
مي كردند، مي فهميدند كه چه محصولي را به مردم تحويل 
مي دهند. آن زمان كه با آن آب غذايي نامطبوع حاصل شود 
يا همان چايي كه از گلو پايين نمي رود، زماني اســت كه 
بفهمي تصميم مديريتي ات چه آثار و تبعات اجتماعي ريز 
و درشتي داشته است. اما واقعاً كار در آشپزخانه و آشپزي 
مي تواند خانواده را با مسئله آب درگير كند؛ زيرا آب شرب و 
بهداشتي گران ترين آب عرضه شده است. فرايند استحصال 
و تصفيه آن تا قرار گرفتن در شبكه توزيع بهاي آن را از هر 
نوع آب ديگري بيشــتر مي كند. تنها زماني مي توان گران 
بودن اين آب را درك كرد كه يك غذاي خوشمزه با آن آماده 

و مزه اش را زير زبانتان حس كنيد.

لقمه
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 توسعه کشت زعفران
 یک تیر و چند نشان

  همشهری در پرونده ویژه ای وضعیت کشت زعفران در9 استان کشور
 و مشکالت زعفران کاران را بررسی کرده است
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رفع مشکل آب آشامیدنی 
کرمانشاه تا پایان سال جاری 

مسئوالن استان می گویند با انتقال آب از سد گاوشان به کرمانشاه، 
این شهر تا افق سال۱۴۱۵ با مشکل قطع آب روبه رو نمی شود

آب سد گاوشان که قرار بود سال۱۳۹۴ به شهرکرمانشاه برسد، امسال در 
اوج بحران آب دراین استان، به کرمانشاه منتقل شد، اما این انتقال به دلیل 
شکستگی و برخی مشکالت دیگر چندان دوام نیاورد و در میانه راه متوقف 
شــد. این درحالی اســت که میزان آب موردنیاز شهرکرمانشاه در شــرایط کنونی تا 
سال۱۴۱۵، بیش از ۱۳۳میلیون مترمکعب است  که با احتساب 70میلیون مترمکعب 
آب ساالنه موجود در خود کرمانشاه، به صورت متوسط 6۳میلیون مترمکعب آب در سال 
باید از سد گاوشان به این شهر منتقل شود.  براساس برنامه ریزی های انجام شده، تأمین 
آب اراضی کشــاورزی برای حدود۳۱هزارهکتار زمین زراعــی و تأمین 6۳میلیون 
مترمکعب آب آشــامیدنی موردنیاز شهرکرمانشــاه باهدف رفــع نیازهای آبی دوره 
درازمدت، ازجمله اهداف طرح انتقال آب از سد گاوشان بوده است. اما با وجود مشکل 
تأمین آب آشامیدنی برای شهر یک میلیون نفری کرمانشاه که درتابستان سال جاری 
به اوج خود رسید، هنوز این خط انتقال به کرمانشاه نرسیده است. این درحالی است که 
درسال جاری شاهد قطع آب در نقاط مختلف این شهر بودیم و شهروندان با مشکالت 

زیادی دراین حوزه مواجه بودند.

پایان ترمیم خط انتقال آب سد گاوشان
فرماندار کرمانشاه در گفت وگو با همشهری با اشاره به پایان ترمیم خط انتقال آب سد 
گاوشان به کرمانشــاه گفت: تعمیرات محل حوضچه ها به پایان رسیده و خط آماده 
آزمایش اســت. »فضل اهلل رنجبر« افزود: این اقدام ۲روز زمــان  می برد که با توجه به 
وضعیت گرمای کنونی هوا در کرمانشاه و همچنین اوضاع نامناسب همه گیری ویروس 
کرونا، انجام این آزمایش را به روزهای آینده محول کرده ایم. برای انجام آزمایش باید 
به مدت ۴۸ساعت آب شهری قطع شود. بنابراین منتظریم در یک شرایط عادی، این 
آزمایش ها انجام و آب خط لوله گاوشــان به شهر کرمانشــاه متصل شود.  وی با بیان 
اینکه شهرکرمانشــاه با کمبود روزانه هزارلیتر آب برای تأمین نیازهای آشــامیدنی 
خود به صورت کامل مواجه است، اظهارکرد: برای رفع این مشکل نیاز است که هرچه 
سریع تر آب سد گاوشان منتقل شود. رنجبر ادامه داد: برای جبران کمبود آب آشامیدنی 
شهروندان کرمانشاهی از سال۱۳۹۲ آب از سد گاوشان به کرمانشاه انتقال پیدا کرد که 
در سال جاری این مقدار از هزارلیتر به ۲هزارلیتر بر ثانیه افزایش پیدا کرد و این موضوع 
سبب بروز خسارت هایی در مسیر خط انتقال آب سد گاوشان شد. فرماندار کرمانشاه 
عنوان کرد: در مسیر خط انتقال 7۲کیلومتری آب سد از گاوشان به کرمانشاه، ۱۲7فلکه 
آب وجود دارد که به دلیل افزایش حجم انتقال آب، فلکه ها دچار نشتی شدند. رنجبر 
افزود: خط انتقال آب سد گاوشان دچار شکستگی نشده است. لوله های استفاده شده 
در خط انتقال آب از جنس چدن است که شکستگی ندارد و فقط فلکه ها دچار نشتی 

شدند که مشکل رفع شد.

کمبود اعتبار
فرماندار کرمانشاه عنوان کرد: با انتقال آب سد گاوشان به کرمانشاه در کنار چاه های 
آب »میان دربند«، »ده پهن« و »سراب قنبر«، میزان قطعی و افت فشار آب در مناطق 
ناحیه های یک و دو نیز کاهش می یابد. وی درباره مشکل کمبود مخازن آب آشامیدنی 
شهرکرمانشاه نیز گفت: با کمبود ۱۱۵هزارمترمکعب مخزن آب در کرمانشاه مواجه ایم 
که باید این مخازن ازسوی شرکت آب و فاضالب استان راه اندازی شود. درحال حاضر 

به دلیل نبود اعتبار، نمی توان این مخازن را راه اندازی کرد.

نیاز بیشتر به آب سد گاوشان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان کرمانشــاه نیز در گفت وگو با همشهری با 
بیان اینکه در ۲7نقطه از خط انتقال آب از ســد گاوشــان نقص وجود داشت، گفت: 
درحال حاضر هیچ آبی اضافه بر آنچه در گذشته از ســد گاوشان برداشت می کردیم، 
به ظرفیت تأمین آب آشــامیدنی کرمانشاه اضافه نشده اســت. »علیرضا کاکاوند« با 
اشاره به حواشی به وجود آمده در روزهای اخیر در زمینه انتقال آب از سد گاوشان به 
کرمانشاه افزود: این طرح قراربود سال۱۳۹۴ و با ظرفیت ۲هزارو600لیتر در ثانیه به 
کمک تأمین آب شهر کرمانشاه بیاید، اما این کار انجام نشد و بهره برداری کامل از آن 
صورت نگرفت.  وی ادامه داد: درحال حاضر با یک خط موقت به طورمیانگین بین ۲00 
تا هزارلیتر در ثانیه آب خام از سد گاوشان تحویل تصفیه خانه »شهید نظری« کرمانشاه 
می شود. این مسئول درباره مشکالت به وجود آمده درباره انتقال خط لوله آب از گاوشان 
به کرمانشاه نیز عنوان کرد: کمبود آب و تنش آبی که با آن مواجه شده ایم، سبب شد 
نیاز به تأمین آب از سد گاوشان بیشتر شود. کاکاوند با بیان اینکه آب سد گاوشان جزو 
با کیفیت ترین آب های کشور است که با یک کلرزنی قابل استفاده است، اظهارکرد: با 
این وجود قبول نکردیم آب بدون تصفیه و فقط از طریق کلرزنی وارد شبکه شود، بلکه 
فیلتراسیون را نیز در دستورکار قرار دادیم، اما با این وجود رنگ آب کدر و سبب نگرانی 
برخی از همشهریان شد. وی با تأکید بر سالمت آب کرمانشاه افزود: آلودگی های چند 
روز قبل آب کرمانشاه به دلیل حوادثی بود که برای خط انتقال آب پیش آمد که رفع 
شد. نیروهای شرکت آب وفاضالب کرمانشاه و دانشگاه علوم پزشکی استان، آب را در 
۲نوبت مورد آزمایش و کنترل کیفی قرار می دهند تا آب آشامیدنی مردم بدون هیچ 

مشکلی به منازل برسد.

وعده رفع کمبود آب آشامیدنی
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه همچنین با بیان اینکه تالش می کنیم 
تا پایان سال جاری مشکل کمبود آب آشامیدنی شهرکرمانشاه رفع شود، گفت: تا پایان 

تنش آبی در تابستان، از خط انتقال آب گاوشان استفاده نمی کنیم.
کاکاوند اظهارکرد: درصورت انتقال آب از سد گاوشان به کرمانشاه، تا افق سال۱۴۱۵ 
شهر کرمانشاه با مشکل قطع آب روبه رو نخواهد شــد. وی تصریح کرد: برای تحویل 
تمام وقت آب به مردم، به ۴هزارو700لیتر آب در ثانیه نیــاز داریم که درحال حاضر 
۳هزارو700لیتر آب داریــم و نیازمند تأمین هزارلیتر دیگر هســتیم. کاکاوند دلیل 
افت فشــار و قطع آب در برخی محله های کرمانشــاه را کمبود مخزن و وصل نبودن 
مخازن به هم اعالم و اضافه کرد: درحال حاضــر ۱۲۹هزارمترمکعب مخزن داریم که 
۱۲۵هزارمترمکعب آن کارایی دارد. کرمانشاه نیازمند ۲۵0هزارمترمکعب مخزن است. 

فرحناز چراغی
خبرنگار

کارشناسان معتقدند جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای اتمام طرح های شهری نیمه تمام، توسعه شهری خرم آباد را درمسیر جدیدی قرار می دهد

 مردم شهرکوچک
 »سیاه منصور« درشهرستان دزفول 

استان خوزستان سال هاست با مشکل بوی نامطبوع 
فاضالب دست و پنجه نرم می کنند

فاطمه کاظمی
خبرنگار

 نامش »منصور« است؛ می خندد و می گوید: 
»هم نام شهرمان هستم. روزگارم هم مانند نام 
شــهرمان سیاه اســت«؛ »ســیاه منصور« را 
می گوید؛ شــهری کوچک از شــهرهای اقماری شهرستان 
دزفول و در مجــاورت رودخانه دز. این منطقه ۱۲ســالی 
می شود که از شهر شــدنش می گذرد و با احتساب حومه، 
جمعیتی درحدود ۱۲هزارنفر دارد. اهالی می گویند دراین 
۱۲سالی که از شهر شدن سیاه منصور می گذرد، فقط بوی 
نامطبوع پســاب هایی که به کانال زهکش می ریزد به آنها 
رسیده است. ســال۱۳۹۵ بود که اداره کل حفاظت محیط 
زیست خوزســتان اعالم کرد ســیاه منصور، نقطه کانونی 
آلودگی محیط زیستی در دزفول است؛ آلودگی هایی که دز 
را هم تهدید می کند.  حاال منصور درباره شهرش می گوید: 
»کاش کرونا نبود، کاش می آمدید و می دیدید. دیدن که نه، 
می آمدید دراین هوا نفس می کشــیدید.« او ادامه می دهد: 
»بوی زهم امان مان را بریده اســت. فاضالب های خانگی و 
صنعتی و حتی فاضالب زندان شهر نیز به زهکشی که از شهر 
می گذرد، می ریزد. چند سالی است که فقط اهالی همسایه 
زهکش اذیت نمی شــوند، بلکه کل شهر وضعیت نامطلوبی 

دارد.«

آلودگی فراگیر
»داوود« یکی دیگر از اهالی ســیاه منصور است که خانه اش 
درست در مجاورت زهکش شــهر قرار دارد. ۳۹ساله است 
و پدر ۲پسر 7و ۹ســاله. او نیز می گوید: »حتی نمی توانیم 
در و پنجره خانه هایمــان را باز بگذاریــم. بچه ها را از ترس 
آلودگی نمی توانیم بفرســتیم در کوچه بازی کنند. از بوی 
نامطبوع و آلودگی هوا، بیماری تنفســی اینجا شیوع پیدا 
کرده است و همیشه درحال سرفه هستیم.« راست می گوید، 
درمیــان حرفایش با ما، پشــت تلفن، بعــد از هر جمله ای 
مکرر ســرفه می کند و می گوید: »کرونا نگرفته ام. ۵ســال 
بیشتر اســت که این ســرفه ها به جانم افتاده؛ به جان من 

و بسیاری از همسایه ها. 
هوای گرم بــوی نامطبوع را 

تشــدید می کند. بعضی روزها که 
بوی نامطبوع از خانــه بیرون بروی، اصــال نمی توانی 

موجود در هوا را تحمل کنی و حالت بد می شــود.« داوود 
می خندد و ادامه می دهد: »حــاال کرونا آمده و کمی به داد 
ما رسیده اســت تا کم تر از خانه بیرون برویم. ۳تا ماســک 
می زنیم از خانه بیرون می آییم. نه فقط از ترس کرونا، ماسک 
این بوی بــد را کمی خفیف تر می کند. بــوی نامطبوع یک 
سوی ماجراست؛ آلودگی های دیگری که این کانال همراه 
دارد، سوی دیگر مشکالت موجود دراین منطقه است.« او 
اظهار می کند:»مســئوالن قرار بود برای این کانال تا پایان 
سال گذشته کاری کنند، اما داریم به پاییز۱۴00 می رسیم 
و هنوز چیزی تغییر نکرده اســت. ما هم فقط نشسته ایم و 
می گوییم خدای ما هم بزرگ است. امیدواریم دولت جدید 
تدابیر ویژه ای برای رفع مشکالت کنونی بیندیشد. سفر اخیر 
رئیس جمهوری به خوزستان نشان داد عزم دولت سیزدهم 

برای رسیدگی به مشکالت مردم خوزستان جدی است.«

اقدام های انجام شده
گالیه های بســیاری از اهالی سیاه منصور همین است؛ آنان 
هم حرف های منصور و داوود را تکــرار می کنند. به نظر اما 
برخی از مسئوالن شهرستان دزفول و استان برای این مشکل 
پاســخی ندارند. در تماس های مکرر خبرنگارهمشهری با 
مرکز بهداشت شهرســتان و اداره حفاظت محیط زیست، 
به عنون متولیان بهداشت و حراست از پاکی محیط عمومی 
و همچنین سازمان جهادکشاورزی و شرکت آب منطقه ای 
به عنوان متولی و مجری ساخت زهکش، هیچ یک پاسخی 

نمی دهند.
 این درحالی اســت که رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان دزفول پیش تر و درسال گذشته دراین مورد گفته 
بود که »فاضالبی که وارد زهکش سیاه منصور می شود، پس 

از ورود به یک مسیل، درنهایت وارد رودخانه دز می شود 
که مشکالت زیست محیطی زیادی را به همراه دارد.« 

»مصطفی استاد چینی گر« در ادامه گفته بود که 

»طرح های مختلفی ازجمله ســرپوش گذاری و جمع آوری 
سیســتم فاضالب برای رفــع این معضل مطرح شــده که 
در دست بررسی یا اقدام هســتند. پیگیر مشکل فاضالب 
ندامتگاه دزفول نیز هســتیم تا پکیج تصفیه خانه ای برای 
آن اجرا و بخشی از مشکالت موجود رفع شوند. ضمن اینکه 
شهرداری سیاه منصور درحال اجرای سرپوش گذاری برای 

این زهکش است.«

دالیل انتشار بوی نامطبوع
شهردار سیاه منصور نیز همان زمان زهکش این شهر را یکی 
از دغدغه های اصلی مردم این شهر و شرق دزفول عنوان کرده 
و گفته بود که اهالی از سال ها قبل درگیر این مشکل هستند. 
»بهزاد احمدی« در شرح وضعیت منبع آلودگی ها نیز گفته 
بود کــه »ورود فاضالب کارخانه خمیرمایه، شــهرک های 
صنعتی، فاضالب انســانی ندامتگاه و قســمتی از فاضالب 
منطقه فرهنگ شــهر و کوی نگار به زهکش سیاه منصور، 
بوی نامطبوع و مشــکالت بهداشــتی زیادی برای اهالی و 
رهگذران ایجاد کرده است.« وی در ادامه تصریح کرده بود 
که »صدمات ناشــی از این وضعیت برای شهروندان بسیار 
سنگین است. با پیگیری های انجام شده و همکاری شهرداری 
و اعضای شورای اسالمی شــهر، نماینده استان در مجلس 
شورای اسالمی و استاندار خوزســتان، توانستیم اعتباری 
معادل ۱06میلیارد ریال از محل اعتبــارات تملک دارایی 
اســتان برای رفع مشــکل فاضالب این زهکش اختصاص 
دهیم.« احمدی طول 

این زهکش را ۲کیلومتر و ۸6۳ متر عنــوان کرده و افزوده 
بود که »تاکنون ۱0میلیارد ریــال از اعتبار موردنظر جذب 
شده و عملیات اجرایی مسقف کردن کانال به طول ۲متر از 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ آغاز شده است. سربازبودن این زهکش 
مشکالت بهداشتی زیادی برای اهالی منطقه ایجاد کرده که 
با مســقف کردن آن، تا حدودی مشکالت رفع خواهد شد. 
برای رفع مشکل ورود فاضالب کارخانه خمیرمایه دزفول به 
این زهکش نیز پیگیری هایی صورت گرفته و از سال۱۳۹۸ 

پسماند این کارخانه به زهکش سیاه منصور نمی ریزد.«

راهکار چیست؟
با وجود تأیید حاد بود مشکل زهکش سیاه منصور ازسوی 
همه مسئوالن و در خطر قرار داشتن سالمتی شهروندان 
این شهر و به ویژه کودکان، آن هم دراین روزهای کرونایی 
که حفظ جان و ســالمت مردم به دغدغه پیچیده تری 
نسبت به قبل تبدیل شده است، اما به نظر می رسد هنوز 
اقدام عاجلی برای رفع آن انجام نشده است. یک کارشناس 
بهداشــت عمومی اما معتقد اســت که اگرچه رفع این 
مشکل هزینه بردار اســت، اما روش های دیگری ندارد و 
راه حل آن مشخص است. »هژبر موسوی« می گوید: عالوه 
بر اینکه اصول بهداشتی حکم می کند این زهکش حداقل 
در مسیرهای شهری و مسکونی سرپوشــیده باشد، اما 
روش اصولی این است که فاضالب شهری که ندامتگاه هم 
بخشی از آن است، به شبکه فاضالب شهری مجهز شود و 
از روش غیربهداشتی خروجی های منفرد استفاده نشود. 
همچنین ساخت تصفیه خانه برای ندامتگاه و واحدهای 
صنعتی که پســاب خود را در زهکش می ریزند نیز باید 
انجام شــود. او اظهار می کند: اداره کل حفاظت محیط 
زیست شهرســتان دزفول این اهرم قانونی را در اختیار 
دارد و باید هر واحد صنعتی را ملزم به رهاسازی 
پسابش پس از رسانیدن به استانداردهای 
قابل رهاسازی در محیط کند. قانون این 
وظیفه را بر دوش این سازمان گذاشته 
و به او اختیار اجرایــی نیز دراین زمینه 

داده است.

ستاره حجتی
خبرنگار

اولویت های توسعه شهری در خرم آباد

با آغاز به کار فعالیت دوره ششــم شورای اســالمی شهر در خرم آباد، 
بررسی کارنامه فعالیت دوره گذشته رویکردی است که می تواند در 
اداره بهتر شــهر در دوره جدید مدیریت شهری خرم آباد کمک کند. 
دراین میان برخی کارشناســان معتقدند اختالف های موجــود درمیان اعضای 
شورای اسالمی این شهر در دوره گذشته به پاشنه آشیل مدیریت شهری تبدیل شد 

تا توسعه شهری خرم آباد در مسیر مطلوب خود قرار نگیرد.
برخی کارشناسان  شهری معتقدند شورای اسالمی شهر خرم آباد در دوره گذشته 
نتوانست در نیل به اهداف ترسیم شده موفق عمل کند؛ شورایی که بیشتر عمر آن 
در حاشیه های ایجاد شــده به دلیل بروز اختالف میان برخی از اعضاء گذشت که 
درنهایت سبب شد کارنامه شــهرداری نیز در انجام اقدام های محوری و بنیادین 
برای رفع مشکالت شهروندان خرم آبادی چندان که باید موفق ارزیابی نشود.  حاال 
شورای اسالمی شهر دوره ششــم وارث پروژه های ناتمامی است که در زمان خود 
می توانستند با اعتبارات و هزینه های به مراتب کم تر از االن به نتیجه برسند و حتی 
توسعه شــهری خرم آباد را متحول کنند. این درحالی است که در شرایط کنونی از 
جذب ســرمایه گذاران بخش خصوصی به عنوان  اصلی تریــن راه نجات پروژه های 
نیمه تمام در شهر خرم آباد یاد می شود؛ راهبردی که در دوره گذشته مدیریت شهری 

با موفقیت ویژه ای همراه نشد.

چرا به اهداف خود نرسیدیم؟
رئیس سابق شورای اسالمی شــهر خرم آباد با بیان اینکه دوره پنجم شورای شهر 
با بروز اتفاق های مختلف و پیچیده ای همراه شد، به خبرنگارهمشهری می گوید: 
انتظار می رفت اعضای شورای اسالمی شــهر در دوره گذشته با وحدت و همدلی 
در کنار موقعیت اجتماعی که داشتند، اثرگذاری بیشتری نسبت به ادوار گذشته 
داشته باشــند، اما مشکالت مختلفی که درســطح مختلف ازجمله ملی و استانی 
به وجود آمد، مانع از رســیدن این شورا به اهدافش شــد. »رستم کوشکی« اظهار 
می کند: تحریم های اقتصادی ظالمانه دشــمنان ایران که گریبان کشور را گرفت، 
تأثیر محسوسی در مناطق کم ترتوسعه یافته کشور برجا گذاشت که 

شهرداری های مناطق مختلف کشور ازجمله دراســتان لرستان را که درآمدهای 
پایدار نداشــتند، درگیر کرد. وی می افزاید: ازسوی دیگر سیلی که درسال ۱۳۹۸ 
شهرهای مختلف استان لرستان را درگیر کرد و بعد از آن همه گیری ویروس کرونا، 
دست به دست هم دادند تا شورای شهر دوره پنجم خرم آباد نتواند برنامه های خود 

را به درستی به سرانجام برساند.

آفت اختالف
کوشکی همچنین معتقد است سوءمدیریت، مشــکل اساسی در مدیریت شهری 
مرکز استان لرستان بود که مانع از پیشرفت پروژه های این شهر شد. او دراین باره 
می گوید: اختالف هایی که درمیان برخی از اعضای شورای شهر خرم آباد وجود داشت 
و دخالت های غیرکارشناسی که بعضا در مدیریت شهری اعمال می شد، نیز مزید 
بر علت شد تا خرم آباد از چرخه پیشرفت عقب بماند و حتی بهتر است بگویم درجا 
بزند.  رئیس سابق شورای اسالمی شــهر خرم آباد می افزاید: ازسوی دیگر می توان 
گفت که مخالفت با سرمایه گذاری و سنگ انداختن جلوی پای سرمایه گذاران نیز 
آسیب زیادی به خرم آباد و رفع مشکالت شــهروندان وارد کرد. برخی از این گونه 
طرح ها اشتغال زیادی ایجاد می کردند و می توانستند گره های زیادی از چالش های 

شهری بگشایند.

از »برج های دوقلو« تا »کمربند سبز«
کوشکی معتقد است در دوره پنجم مدیریت شهری چند اقدام زیربنایی در خرم آباد 
انجام شده اســت، اما آن قدر دربرابر کارهایی که انجام نشــد، ناچیز است که بهتر 
است به آن اشاره نشود. او می افزاید: مهم ترین پروژه ای که ناتمام ماند، »برج های 
دوقلو« بود و با وجود اینکه پیشرفت زیادی داشت، اما به سرانجام نرسید. کوشکی 
ادامه می دهد: همچنین قرار بود یک »کمربند ســبز« در خرم آباد ایجاد شود که 
می توانست منشأ تحوالت خوبی دراین شهر شــود که اجرایی نشد. ازسوی دیگر 
جلوی ساخت وسازهایی که در کوران تعطیالت کرونایی انجام شد، گرفته نشد. پایه 

این ساختمان ها سست است و هرلحظه امکان وقوع حادثه دلخراشی 
درآنها وجود دارد. ایجاد کمربند سبز می توانست جلوی 

این ساخت وســازها را بگیرد، اما به ســرانجام 
نرسید.

جمع آوری آب های سطحی
رئیس ســابق شورای اسالمی شــهر خرم آباد مشکل اساســی دیگر دراین شهر را 
جمع آوری آب های ســطحی می دانــد و می گوید: این آب های ســطحی که در 
برهه ای منجر به مرگ یک دانشــجو شد، می توانســت در قالب یک طرح هدایت 
شود، اما شرایط اجرای آن ایجاد نشــد. همچنین در منطقه »حسین آباد« ایجاد 
یک فضای سبز تعبیه شده بود که آن هم اجرایی نشد. دراین میان اقدام خوبی هم 
انجام شد که هدایت آب های سطحی منطقه »گلدشت« با صرف هزینه ای باال بود. 
مرمت پل شاپوری ازجمله اقدام های انجام شده ازسوی مدیریت شهری خرم آباد در 
دوره پنجم شورای اسالمی شهر بود که کوشکی از آن یاد می کند و می افزاید: این پل 
کامل نیست و نیمه فعال است، اما در دوره ششم با یک برنامه ریزی صحیح، می توان 
بوستان شاپوری را ســاخت که منافع اقتصادی زیادی برای این منطقه به همراه 
دارد و در زمینه جذب گردشگران نیز بســیار موثر است؛ رونق گردشگری محرک 

توسعه شهری در خرم آباد است.

ضرورت جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی
رئیس ســابق شورای اسالمی شــهر خرم آباد در دوره پنجم دربــاره اولویت های 
اساسی این شــورا در دوره ششــم تصریح می کند: مهم ترین عامل برای موفقیت 
این دوره از شــورا، وحدت و همدلــی مجموعه مدیریت شــهری و دخالت ندادن 
نظرهای غیرتخصصی در تصمیم گیری هاست. کوشــکی می افزاید: شورای شهر 
کنونی در کوتاه ترین زمان، سرپرست شــهرداری را انتخاب کرد که اتفاق مهمی 
است. ازسوی دیگر جذب ســرمایه گذار برای به پایان رساندن پروژه های شهری، 
ازجمله برج های دوقلو، می تواند زمینه ســاز توســعه روزافزون خرم آباد باشد. در 
شمال شهر، برای طرح »آبشارطالیی« و تملک زمین های آن هزینه زیادی شده و 
برای جذب سرمایه گذار آماده است تا سبب توسعه گردشگری مرکز لرستان شود. 
کوشکی اضافه می کند: مبارزه با فساد و خشکاندن ریشه آن در 
شهرداری می تواند دوباره نور امید را در 
دل شهروندان خرم آبادی روشن کند 
تا بیش از پیش به آینده شهر 

خود امیدوار باشند.

بــا 
تأیید  وجود 

حــاد بود مشــکل 
زهکش ســیاه منصور ازسوی 

همه مســئوالن و در خطر قرار داشتن 
سالمتی شهروندان این شهر و به ویژه کودکان، آن 

هم دراین روزهای کرونایی که حفظ جان و سالمت مردم 
به دغدغه پیچیده تری نسبت به قبل تبدیل شده است، اما به 

نظر می رسد هنوز اقدام عاجلی برای رفع آن انجام نشده است
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 توسعه کشت زعفران 
یک تیر و چند نشان

زعفران ازجمله مزیت های صادراتی ایران به حساب می آید که شهرت جهانی دارد. این محصول ارزشمند در گذشته 
به صورت محدود و بیشتر در حوزه خراسان کشت می شد، اما درسال های اخیر به تعداد استان های کشت کننده این 
محصول افزوده شده است و کشاورزان از تغییر الگوی کشت به سوی زعفران استقبال کرده اند.این درحالی  است که 
گسترش خشکسالی و ضرورت های بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی ایجاب می کند محصول کم آب خواهی 
مانند زعفران سهم بیشــتری در سبد کشت محصوالت کشاورزی کشور داشته باشــد، محصولی که مطلوبیت های 
زیادی برای کشاورزان دارد و می تواند به نمادی برای توسعه کشاورزی ســودآور در کشور تبدیل شود. دراین میان 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، یزد، همدان، فارس، کرمان و اصفهان از استان هایی به حساب می آیند 
که کشت زعفران فراگیری بیشتری در حوزه کشاورزی آنان دارد. عالوه براینها استان گلستان نیز در سال های اخیر 
درمسیر افزایش سطح زیرکشت این محصول ارزشمند گام های موثری برداشته است. براین اساس در پرونده پیش رو 
می پردازیم که در ادامه می خوانید.عالوه بر بررسی کمیت و کیفیت کشت زعفران دراین اســتان ها، به بیان مهم ترین مشکالت کشت زعفران درآنها 

افزایش استقبال یزدی ها از کشت زعفران
درسال های اخیر و با توجه به دامن گستردن خشکسالی، تغییر الگوی 
کشــت گیاهان پرآب خواه به یکی از مهم ترین ضرورت های توسعه 
کشاورزی در استان یزد تبدیل شده اســت. براین اساس نخستین 
الگویی که یزدی ها درپیش گرفتند، توســعه کشت های گلخانه ای 
بود، اما این روزها اجرای طرح توسعه کشت زعفران، به دلیل پایین 
بودن مصرف آب، با اســتقبال خوبی مواجه شده است. از این رو  در 
بیشــتر مناطق استان شاهد افزایش کشــت این محصول هستیم. 
درخشش طالی سرخ در دل کویر، زیبایی ویژه ای به اراضی کشاورزی 
استان بخشیده و از ناامیدی کشاورزان کاسته است. بسیاری عقیده 
دارند برخی شهرستان های یزد ظرفیت های باالیی برای کاشت این 
محصول پرارزش دارند. درشرایطی که خشکسالی بخش کشاورزی 
را به شدت تحت تأثیر قرار داده و شاهد مهاجرت از روستاها هستیم، 
رونق کشت زعفران زمینه ساز مهاجرت معکوس خواهد شد. جالب 
است که استقبال از کاشــت زعفران درمیان جوانان و به ویژه فارع 
التحصیالن رشته کشــاورزی نیز رو به افزایش است، چراکه اقلیم 
استان به نحوی است که شــرایط را برای برداشت زعفران باکیفیت 
فراهم کرده است. یزد ازجمله اســتان هایی است که در ۲دهه اخیر 
با مشــکل کم آبی روبه رو بوده است و براین اســاس بخش مهمی از 
مساحت استان به کاشــت انواع محصوالت کشاورزی کم آب خواه 
اختصاص دارد. زعفران تولیدی یزد به دلیل شــرایط آب وهوایی و 
خاک مناســب از کیفیت باالیی برخوردار اســت و آمارهای وزارت 
جهادکشاورزی نشان می دهد یزد درمیان استان های تولیدکننده 
این محصول در جایگاه ششم قرار دارد و شاهد صادرات این محصول 
هستیم که البته با توسعه سطح زیرکشت درحال افزایش است. درآمد 
مردم برخی مناطق استان ازجمله بهاباد در بیشترین سطح و ابرکوه و 
خاتم در سطوح پایین تر از طریق کشاورزی تأمین می شود، با توجه به 
این موضوع تغییر الگوی کاشت محصول، توسعه کاشت گیاه زعفران و 
نیز گیاهان دارویی به کشاورزان توصیه می شود. می توان گفت ۴هزار 
خانوار کشاورز استان در تولید زعفران فعالیت دارند. ازسوی دیگر باید 
به این موضوع هم اشاره کرد که زعفران ازجمله گیاهان کم آب خواه با 
بازدهی ۷ ساله است که برای بازدهی مجدد آن باید پس از ۷سال پیاز 
گیاه را جابه جا کرد. سال گذشته از ۸۳۰هکتار زمین های زیرکشت 
این محصول، ۲/۸تن محصول خشک زعفران برداشت شد که با رشد 
همراه بود و پیش بینی می شــود با توجه به خشکسالی های اخیر، 
استقبال از کشــت زعفران بیشتر شــود و به دنبال آن برداشت این 
محصول نیز افزایش یابد. دراین میان زعفران برخی شهرستان های 
اســتان زبانزد هســتند که ازجمله آن می توان به شهرستان بهاباد 
اشــاره کرد. با اجرای طرح تغییر الگوی کاشــت هرسال به سطح 
زیرکشت زعفران دراین شهرســتان افزوده می شود که این رویه به 
شهرستان های دیگر هم سرایت کرده است. بیشترین سطح زیرکشت 
زعفران استان با ۴۰۰هکتار مربوط به شهرستان بهاباد است، اما مرکز 

استان کم ترین سهم را در سطح زیرکشت زعفران دارد.  

ظرفیت های مغفول زعفران استهبان در استان فارس
فارس نیز یکی از استان های سرآمد در کاشت زعفران است. سطح 
زیرکشت زعفران دراین استان حدود ۱۱۰۰هکتار و میزان تولید 
زعفران آن حدود ۴هزارکیلو است. در بیشتر نقاط استان ازجمله 
استهبان، نی ریز، سروستان، اقلید، مرودشــت، شیراز و سپیدان 
کشت زعفران انجام می شود. میانگین برداشت زعفران از هرهکتار 
دراین اســتان چیزی درحــدود ۴کیلوگرم در هکتــار بوده که با 
میانگین کشوری یکسان است. »حشمت اهلل صادقی«، کارشناس 
گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی اســتان فارس با اشاره به 
اینکه محصول زعفران به صورت فله ای و بسته بندی به بازار عرضه 
می شود، معتقد است شرکت های خصوصی که در بخش بسته بندی 
و توزیع زعفران فعالیت دارند، باید ابتکار و خالقیت داشته باشند 
و بسته بندی  این محصول باارزش را با استانداردهای جهانی انجام 
دهند. اداره کل جهاد کشاورزی استان فارس به  کشاورزانی که اقدام 
به کشــت زعفران می کنند، یارانه می دهد و همچنین برنامه های 
آموزشی برای توســعه کشــت این گیاه دارویی خوراکی برگزار 
می کند. زعفران اســتهبان به لحاظ عطر، طعــم و رنگ همچنین 
شرایط آب وهوایی مناسب و اختالف ارتفاع از سطح دریا جزو برترین 
زعفران های ایران است که می تواند رقیب بسیاری از زعفران های 
تولید شده در دنیا باشد، اما به دلیل ضعف صنایع تبدیلی مناسب، 
از بازارهای بین المللی عقب مانده است. در استهبان کارخانه های 
صنایع تبدیلی که محصول تولیدی کشاورزان را بسته بندی و صادر 
کنند وجود نــدارد و تنها برخی به صورت کارگاهــی اقدام به این 

فعالیت می کنند که نیاز این شهرستان را رفع نمی کند.

جایگاه ویژه زعفران در اقتصاد خراسان شمالی
زعفران در ۸شهرســتان استان خراسان شــمالی کشت و تولید 
می شود. شهرستان فاروج با سطح زیرکشت ۲هزارو ۴۵۳هکتاری 
و تولید ساالنه حدود ۱۴تن زعفران در جایگاه نخست، شهرستان 
شــیروان در رتبه دوم و اسفراین در رتبه ســوم تولید در استان 
خراسان شمالی قرار دارند. آخرین آمارهای وزارت جهادکشاورزی 
نشان می دهد که این استان ازنظر سطح زیرکشت و تولید زعفران 
رتبه سوم را درمیان استان های کشور دارد. میانگین تولید زعفران 
درخراسان شمالی 6/۲کیلوگرم در هکتار است که این رقم حدود 
دوبرابر میانگین کشوری است. این درحالی است که کشت و تولید 
زعفران اشتغال خوبی دراین اســتان ایجاد کرده، به طوری که هر 
یک هکتار زعفران درمراحل کاشت، داشت و برداشت و فراوری، 
یک شغل مستقیم و حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰شغل غیرمستقیم و فصلی 
ایجاد می کند. ارزش اقتصادی تولید زعفران دراین استان هزارو 
۸۰۰میلیارد ریال است که ۱۷درصد ارزش کل تولیدات باغی را 
شامل می شود. امکان حذف و جایگزینی باغ های آب بر با زعفران، 
ســهولت در کشــت مکانیزه و ارزش اقتصادی باال، سهولت در 
نگهداری محصول، وجود ۵واحد فراوری و بسته بندی زعفران با 
ظرفیت ساالنه ۳/۴تن و امکان صادرات آن ازجمله مزایای کشت 
این محصول در خراسان شمالی است. کمبود ماشین های برداشت 
مکانیزه، ضعف دانش فنی در محیط تولید، احتمال طغیان آفات 
و بیماری های خاص باتوجه به سرعت توسعه کشت، نابه سامانی 
بازار و نبود برنامه های صادراتی مشخص و صادرات فله ای ازجمله 

دغدغه های حوزه زعفران دراین استان به حساب می آید.

کشت جایگزین برای کشاورزان اصفهانی
درسال های اخیر سطح زیرکشت زعفران در استان اصفهان به 
بیش از هزارو ۵۰۰ هکتار رسیده است. براساس آخرین آمارهای 
وزارت جهادکشــاورزی پس از اســتان های خراسان شمالی، 

جنوبی و رضوی، اســتان اصفهان در رتبه چهارم بیشترین 
سطح زیرکشت زعفران در کل کشور قرار دارد و متوسط 
عملکرد زعفران دراین استان 6کیلوگرم در هکتار است 
که بســیار باالتر از میانگین کشور اســت. پیاز زعفرانی 

که در اصفهان کاشته می شــود، همان زعفرانی است که 
در خراســان رضوی و جنوبی کاشته می شــود. زعفران در 

شهرســتان های نطنز، نجف آباد، تیران وکرون، شاهین شهر 
و میمه، اصفهان، نایین و اردســتان کشــت می شــود و 

تیران وکرون و نطنز هریک با ۲۴۰هکتــار، نجف آباد با 
۱6۰هکتار، آران و بیدگل با ۱۰۰هکتار، شاهین شــهر 
ومیمه بــا ۹۵هکتار و کاشــان با ۹۴هکتــار به ترتیب 
بیشترین سطح زیرکشت را نسبت به سایر شهرستان 
ها دارند. زعفران یکی از محصوالت کشاورزی است که 
به منابع آبی زیادی نیاز ندارد و با توجه به کمبود منابع 
آبی در استان، کشت آن به کشــاورزان توصیه می شود 
و توسعه کاشــت آن در الگوی کشت اســتان اصفهان 

قرارگرفته اســت. زعفران تولید شــده در استان ازسوی 
شرکت های ویژه ای جمع آوری و بیشــترین حجم آن به 

کشورهای خارجی صادر می شــود. میزان صادرات زعفران 
در سال گذشته۵۳کیلوگرم و به ارزش 6۲هزارو ۵۰۰دالر و به 
مقصد کشورهای آلمان، ترکیه و کویت بوده است. این میزان در 
۷ماه سال جاری به ۳6۴کیلوگرم و ارزش ۱۸۲هزارو 6۰۰دالر 
رسیده و افزایش چشمگیری داشته است. این درحالی است 
که حدود ۴هزارو۵۰۰ نفر در اســتان اصفهان در کاشــت 
زعفران فعالیت می کنند، البته کشــاورزان اصفهانی معموال 
کشت زعفران را در کنار سایر فعالیت های کشاورزی انجام 
می دهند و معموال مساحتی درحدود ۲ تا ۵هزارمترمربع از 
زمین زراعی خود را به کشت زعفران اختصاص می دهند. 
برداشت زعفران در استان ســاالنه ۹هزارکیلوگرم است و 
هرکیلوگرم زعفران ۱۵تا ۱6میلیــون تومان قیمت دارد 
و با توجه به نیاز آبی کم این محصول و قیمت آن در بازار 
در معیشــت زعفران کاران تأثیرگذار بوده، اما فعاالن این 
حوزه در استان درگیر مشکالتی مانند نرخ باالی دستمزد 
کارگر هســتند. همچنین باال رفتن شوری آب هم سبب 
بروز مشکالتی برای زعفران کاران می شــود. با این وجود 
کارشناسان معتقدند این محصول می تواند به عنوان کشت 

جایگزین، کشاورزان اصفهانی را که با خشکسالی دست به 
گریبان هستند، نجات دهد و آنان باید به جای برنج و بادام که 

نیاز آبی زیادی هم دارد، زعفران بکارند.

طالی سرخ، جایگزین طالی سبز کرمان 
کرمان ازجمله استان هایی که ازنظر سطح زیرکشت زعفران، جایگاه 
باالیی در کشور دارد. درحال حاضر حدود هزار و 66۸هکتار از مزارع 
این استان به کاشت زعفران اختصاص یافته است و شهرستان های 
زرند، سیرجان، کرمان و بافت بیشــترین سطح زیرکشت زعفران 
را دارند و »دشــت خاک« زرند به عنوان قطــب زعفران خیز این 
استان محسوب می شــود. حداقل ۷۰درصد از آب های کشاورزی 
در روســتاهای کرمان، تبخیر یا بی نتیجه جذب زمین می شوند. 
این درشرایطی است که اکنون و پس از سال ها سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی، دیگر آبی برای توسعه اقتصاد استان کرمان دراین 
حوزه باقی نمانده و حتی تأمین آب آشــامیدنی روستاییان نیز با 
مشکل روبه رو است. پسته هم اکنون مهم ترین محصول غیرنفتی 
ارزآور استان کرمان محسوب می شود که ساالنه ۱/۷میلیارد دالر 
عاید کشور می کند، اما باغ های پسته هرســال درحال کوچک تر 
شدن است. محدودیت منابع آبی و توســعه کشت محصوالتی با 
نیاز آبی کم و گیاهان دارویی سبب شــده زمین هایی که به دلیل  
بی آبی زیرکشت نرفته بودند، به زعفران اختصاص داده شوند و این 
محصول نقش به سزایی در افزایش درآمد کشاورزان داشته است. 
نیاز اندک این محصول به آب، امــکان بهره برداری به مدت ۵ تا 
۷سال دریک نوبت کاشت، آبیاری در زمان های غیربحرانی آب، 
رشد در زمین های شنی - رسی، خاصیت خوب انباری محصول، 
سهولت حمل ونقل، عدم نیاز به ماشین های سنگین، امکان جذب 
نیروی کار در فصل رکود کشــاورزی و ارزآوری مناسب، زمینه 
مطلوب برای توسعه کاشــت زعفران در استان کرمان را فراهم 
کرده اســت. با اینکه زعفران کرمان از مرغوب ترین زعفران  های 
تولیدی در ایران و مطابق با استانداردهای صادراتی است، اما هنوز 
به حد صادرات نرسیده و عمده محصول برداشت شده به مصرف 
داخلی می رســد و بخشی نیز در اســتان های همسایه فروخته 
می شــود. ازســوی دیگر راه اندازی کارگاه های کوچک خانگی 
فراوری زعفران که عمده کار پاک کردن و بسته بندی آن را زنان 
خانوار انجام می دهند، کمک زیادی به خانواده های کشاورز کرده است. 
این درحالی اســت که گالیه زعفران کاران از مشــکالت موجود به 
دردسرهای خرده مالکی و سرمازدگی ختم نمی شود؛ به دلیل فراهم 
نبودن زیرســاخت های الزم در حوزه صنایع بسته بندی، 
این محصول ارزشمند به صورت سنتی روی سینی 
و در سایه یا با اســتفاده از بخاری و پهن کردن 
روی پارچه خشــک می شــود. اعطای وام 
کم  بهره برای توســعه صنایع تولید 
بسته  بندی و برندسازی یکی از 
مطالبه های مهم زعفران کاران 

کرمانی است.

نخســتین محصــول صادراتــی 
خراسان رضوی

سطح زیرکشــت زعفران در خراســان رضوی ۹۰هزارهکتار برآورد 
می شود و فعالیت در حوزه تولید این محصول برای حدود ۱۳۱هزارنفر 
به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است. همچنین بیش از 6۵درصد 
از زعفــران تولیدی ایران، محصول مزارع اســتان خراســان رضوی 
است. زعفران نخســتین محصول صادراتی خراسان رضوی است که 
تاکنون ســرمایه گذاری های قابل توجهی چــه در بخش تولید و چه 
در بخش تجارت آن انجام شــده، اما خروجی این ســرمایه گذاری ها 
به دالیل مختلف رضایت فعاالن حوزه زعفران را جلب نکرده اســت. 
سال گذشــته ۳۱۰تن زعفران از خراســان رضوی صادر شده که این 
آمار در 6ماه ابتدایی سال جاری ۵۷تن اعالم شده است. عالوه براینها، 
از ۱۱۴هزارهکتار سطح زیرکشــت زعفران درکشور، ۹۰هزارهکتار 
آن در خراسان رضوی اســت. این  قابلیت های ویژه درحالی است که 
دالل ها عامل اصلی نوسان قیمت در بازار زعفران به حساب می آیند؛ 
سال گذشته در خراسان رضوی ۳۱۰تن زعفران تولید، اما فقط ۵۷تن 
آن صادر شده است، چراکه بخش زیادی از این محصول در انبارهای 
خانگی دالل ها نگهداری می شود تا قیمت ها افزایش یابد. زعفران تا 
چندسال قبل صرفا به عنوان یک ادویه به جهان صادر می شد، اما امروز 
از مرز ادویه و طعم دهنده غذا گذشــته و به عنوان یک داروی گیاهی 
مطرح و صادر می شــود و این یک ارزش افزوده جدید و امکانی برای 
تولید و صادرات بیشتر اســت. امروز زعفران ایرانی به ۴6کشور دنیا 
صادر می شود، درحالی که در ۱۴۰کشور دیگر اصال بازاری ندارد، همه 
اینها درحالی اســت که در بازار داخلی هم با توجه به گرانی محصول 
تولیدی، رغبتی به اســتفاده از آن وجود ندارد و زعفران اصیل ایرانی 
در همین کشــور جای خود را به رنگ های خوراکی مجاز و غیرمجاز 
داده است. مشــکالت ارزی، اختصاص نیافتن مشوق های صادراتی، 
تکمیل نشدن زنجیره های پس از تولید، نبود پایانه صادراتی تخصصی 
کشاورزی به ویژه زعفران، نوســان در بازار ارز، فرایند دشوار بازگشت 
ارز حاصل از صــادرات، عدم معرفی مناســب و هدفمند محصوالت 
در بازارهای بین المللی، افزایش ســهم صادرکنندگان غیرتخصصی 
در صادرات زعفران و حضور رقبای جدید مانند افغانســتان در تولید 
زعفران را می توان از دیگر مشکالت در صادرات این محصول برشمرد. 
همچنین از شهرهای معروف تولیدکننده زعفران دراین استان می توان 
به تربت حیدریه، مشهد، خاف، گناباد، تایباد، بجستان، زاوه و تربت جام 

اشاره کرد.

حمایت از توسعه کشت زعفران در همدان
زعفران گیاهی از خانواده زنبقیان اســت؛ گیاهی علفی با برگ های 
سوزنی و بدون ساقه که ۳۰ تا ۴۰سانتیمتر طول دارد. هرساله کشت و 
کار زعفران در استان همدان آخر شهریورماه انجام می شود. پیازهایی 
که ازسوی کشاورزان خریداری می شود در هر هکتار حدود ۳ تا ۵تن 
کاشته می شود. البته ممکن اســت این محصول به صورت مجتمعی 
نیز کشت شود، اما فقط در سال های نخست نتیجه خوبی دارد و برای 
تکثیر پیاز مفید نیســت، چراکه زعفران کاشته شده عموما تا ۷سال 
در زمین نگهداری می شــود و باید از آن گل گرفت و برداشت کرد. 
دراستان همدان برداشت زعفران اوایل آبان ماه آغاز می شود. دراین 
استان تا پایان سال گذشته حدود  ۲۴۵هکتار زعفران کاشته شده که 
از این میزان، هزارو ۴۵کیلوگرم زعفران برداشت شده است. 
متوسط برداشــت این محصول در اســتان ۵کیلو در 
هرهکتار است، اما در سال گذشته حدود ۳۴هکتار از 
زمین های کشت شده به صورت غیربارور بوده  است؛ 
به این معنی که تازه کشت شده اند. پیش بینی شده 
در ســال آینده ۴۰هکتار به این ســطح زیرکشت 
اضافه شــود. تعداد بهره برداران زعفران دراستان 
همدان بیــش از ۴۰۰نفــر برآورد می شــود. 
دراین میــان یکی از مهم ترین مشــکالت 
زعفران کاران همدانی، نبــود پیاز زعفران 
است، چراکه این محصول در همدان وجود 
ندارد و باید از استان  خراســان رضوی خریداری 
شــود. با توجه به این موضــوع افرادی که 
می خواهنــد به صــورت آزمایشــی 
زعفران کشت کنند، به دلیل اینکه 
پیاز کمــی می خواهنــد، ممکن 
اســت خرید ایــن محصول با 
مشکالتی مواجه شوند. این 
درحالی اســت که اگر فردی 
بخواهد در اســتان همدان 
به صــورت وســیع زعفران 
کشت کند، با همکاری اداره 
جهادکشــاورزی می توانــد 
از اســتان خراسان رضوی یا 
خراســان جنوبی پیاز زعفران 

وارد کند. 

چالش فــروش فله ای 
زعفران گلستان

حدود ۲۰سال قبل برای نخســتین بار و با تالش 
یکی از اهالی روســتای »وامنان« در آزادشهر استان 

گلســتان زعفران در حیاط خانه ای کوچک کشــت شــد و در 
بازارهای محلی به فروش رســید. حاال با گذشت این سال ها نه فقط 
اهالی این روستا به کشــت زعفران به جای کشت سنتی گندم، جو 
و برنج رو آورده اند، بلکه طالی سرخ در مزارع گالیکش، مینودشت، 
کالله و حتی روســتای زیارت گرگان نیز کشــت می شود. براساس 
اعالم سازمان جهادکشاورزی گلستان، کشت زعفران دراین استان 
از مرز ۵۰۰هکتار هم عبور کرده اســت که فقــط ۳۰۰هکتار آن در 
روستای وامنان قرار دارد. بهره برداری این گیاه در استان 6/۵کیلوگرم 
درهکتار است، با این وجود به دلیل اینکه محصول استراتژیک گلستان 
محسوب نمی شود، دستورالعمل کشت منســجمی ازسوی وزارت 
جهادکشاورزی هم ندارد و حمایت دولتی از آن کم تر از محصوالت 
کشاورزی استراتژیک استان مانند گندم و دانه های روغنی است. یکی 
از اصلی ترین مشکالت کشت زعفران دراستان گلستان فروش فله ای 
آن به بازارهای مشهد و بسته بندی و نام گذاری به نام زعفران خراسان 
است که طبیعتا زنجیره ارزشی برای استان ایجاد نمی کند. حاال اما 
پس از گذشت حدود ۲۰سال از برداشــت این محصول در گلستان، 
شرکت تعاونی روستایی وامنان اعالم کرده مجوزهای بسته بندی و 
بهداشتی برای طالی سرخ گلستان صادر و اصلی ترین گام در مسیر 
برندسازی این محصول اســتان برداشته شده اســت. اثرات مثبت 
معیشتی کشت این محصول در روستاهای گلستان تا جایی محسوس 
است که منجر به مهاجرت معکوس اهالی و بازگشت به روستاهایشان 
به ویژه در آزادشهر و روســتای وامنان شده است. آب وهوای معتدل 
در تابستان و زمستان سرد در ارتفاعات گلستان زمینه مساعد برای 
کشت زعفران را ایجاد کرده اســت. البته تفاوت اقلیمی گلستان با 
قطب های پرورش زعفران مانند قائنات، ســبب شده برداشت این 

محصول دراین استان به جای ماه مهر، در آبان ماه انجام شود.

بازارهای از دست رفته خراسان جنوبی
در سال زراعی جاری سطح زیرکشت زعفران در استان خراسان جنوبی 
۱۷هزارو ۱۵۲هکتار است و شهرســتان قائنات با ۵هزار و ۸۸هکتار 
سطح زیرکشــت و تولید ۲۲تن و ۷۳۸کیلوگرم زعفران، رتبه نخست 
تولید این محصول را در اســتان دارد. کشــت پیاز زعفــران تا پایان 
شهریورماه امســال در اســتان خراســان جنوبی ادامه دارد و دراین 
مدت بیش از ۳۰۰هکتار به ســطح زیرکشــت این محصــول افزوده 
خواهد شد. زعفران شهر قائن درحال حاضر مرغوب ترین نوع زعفران 
اســت و ازنظر کیفیت گوی سبقت را از دیگر شــهر ها ربوده و برخی 
کارشناسان معتقدند در مقام نخست جهانی نیز قرار دارد. همچنین 
منبع اصلی درآمد مردم شــهر قائن از کاشــت زعفران بوده و بیشتر 
خانواده ها سال های بسیار طوالنی است که مشغول به کاشت زعفران 
در مزارع خود هستند. همچنین خراسان جنوبی رتبه نخست کیفیت 
زعفران و رتبه دوم تولید این محصول در کشور را دارد و درحال حاضر 
۳۲هزارو ۲۸۲بهره بردار زعفران در خراسان جنوبی فعالیت می کنند 
و خرده مالکی مشــکل عمده اســتان دراین حوزه محسوب می شود. 
سال گذشــته ۷۰هزارو ۱۵۵کیلوگرم زعفران خشک از مزارع استان 
برداشت شد که با توجه به کیفیت و نوع جمع آوری محصول، از کیلویی 
۷میلیون تومان تا ۱۲میلیون تومان به فروش رسید. در حوزه صادرات 
محصول زعفران هم اکنون بازار کشور های پرمصرفی مانند هندوستان 
را به دلیل باال بودن تعرفه هــای صادراتی به جای ایران، افغانســتان 
مدیریت می کند، زیرا تعرفه های صادرات افغانســتان صفر است؛ این 
درحالی اســت که ایران بزرگ ترین تولید کننده زعفــران در جهان 
به حساب می آید و فرصت بازار این کشــور از استان های زعفران خیز 
مانند خراســان جنوبی گرفته شده است. ازســوی دیگر قیمت پایین 
زعفران به تناسب افزایش قیمت سایر کاالها و محصوالت، سبب کاهش 
انگیزه کشاورزان می شود. همچنین با توجه به همه گیری ویروس کرونا، 
خرید و فروش این محصول باارزش، دچار نوســان و مشکالتی شده و 
صادرات نیز با ســخت گیری و به کندی انجام می شود. قیمت پایین 
زعفران به تناسب افزایش قیمت ســایر کاال ها و محصوالت و رغبت 
نداشتن کشاورزان به فروش، پایین آمدن آمار خرید و فروش در بازار 
به دلیل کمبود نقدینگی خریداران، نبود امکان صادرات زعفران با توجه 
به همه گیری ویروس کرونا و سخت تر شدن استاندارد های بین المللی، 
نبود ایســتگاه تحقیقات زعفران، سرعت کند توسعه صنایع تبدیلی و 
فراوری پیشرفته زعفران، نبود امکان فروش با قیمت مناسب، به ویژه 
برای کشــاورزان خرده مالک، عدم وجود برنامه مدون برای صادرات 
زعفران و ضعف حمایت ها از توسعه مزارع زعفران، ازجمله مشکالت 

تولید زعفران در خراسان جنوبی است.
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  چشم به راه احیای روستای »بابکلو«
روستای »بابکلو« از توابع شهر »نوبران« در استان مرکزی با وجود داشتن آب فراوان، مراتع 
زیاد و فاصله ۵کیلومتری با امکاناتی از قبیل برق و گاز و همچنین با وجود حضور تعدادی از 
اهالی، هیچ گونه امکاناتی برای زندگی ندارد. این درحالی است که با صرف هزینه ای کم، می توان 
زندگی دراین روستا را احیا کرد. مســئوالن باید تدابیری بیندیشند که اهالی سابق روستا به 

مهاجرت معکوس ترغیب شوند.
شفیعی از نوبران در استان مرکزی

   برخورد جدی با محتکران داروی کرونا
با وجود شرایط پرتنش همه گیری ویروس کرونایی که در هفته های اخیر بر کشورمان حاکم 
شده است، عده ای با سوءاستفاده از وضعیت فعلی نسبت به احتکار داروهای کرونا اقدام کرده اند 
تا با ایجاد بازار سیاه سود بیشتری کسب کنند. این وضعیت قابل تحمل نیست و از مسئوالن 
مربوط به ویژه در قوه قضائیه تقاضا داریم که اشد مجازات را برای این افراد درنظر بگیرند تا دیگر 

شاهد نباشیم که عده ای این چنین با جان مردم بازی می کنند.
جواد موسوی زاده از کرج

صدای همشهری

سیدمرتضی احمدپور
خبرنگار

 فعالیت های عمرانی در استان آذربایجان غربی 
در 10ســال گذشــته رونــد رو به رشــدی 
داشته است  و این گونه پروژه ها باوجود کمبود 
منابع مالی، به ویژه در بخش راه ســازی، همچنان به مسیر 
خود ادامه داده اند. کوهستانی بودن استان و تخریب مداوم 
جاده توسط عوامل طبیعی ســبب شده تا همه ساله حجم 
زیادی از شن و ماسه در کارخانه های آسفالت سازی مصرف 

و در جاده ها به کار گرفته شود.
این موضوع رونق فعالیت معادن را نیز به دنبال داشــته و 
درحال حاضر بیش از 180واحد شست وشــو و دانه بندی 
انواع شن و ماسه با اشتغال زایی برای هزارو 88۶نفر دراستان 
درحال فعالیتند. ده ها واحد معدنی شــن و ماســه نیز با 
وجود دریافت مجوز، غیرفعالند و همچنان راکد مانده اند. 
این درحالی است که بیشــتر معادن راکد استان در بخش 
غیر رودخانه ای هســتند.در سال های اخیر برداشت آسان 
و کم هزینه شن و ماســه از معادن رودخانه ای، سبب شده 
تا برداشــت های بی رویه از این معادن ادامه داشته باشد؛ 
موضوعی که زمینه ساز واردآمدن آســیب های زیادی به 

محیط زیست آذربایجان غربی شده است.

 توسعه فعالیت معادن رودخانه ای
یک کارشناس محیط زیســت با بیان اینکه در یک دهه 

گذشــته روند اعطای مجوزهای معدن به سمت معادن 
رودخانه ای بوده اســت، می گوید: ســاالنه بــرای ۵0 تا 
100معدن در اســتان مجوز صادر یا تمدید می شود که 
بیش از ۶0درصد از این مجوزها برای معادن رودخانه ای 

است.
»ناصر وحدتی« می افزاید: از یک ســو برداشــت آسان و 
کم هزینه از معادن رودخانه ای سبب شده سرمایه گذاران 
برای فعالیت دراین معادن رغبت بیشتری داشته باشند 
و درمقابل معــادن غیررودخانه ای به مرور راکد شــوند و 
ازسوی دیگر افزایش تقاضا برای مصرف شن و ماسه موجب 
برداشت بی رویه از معادنی شده که در حاشیه رودخانه ها 

فعالیت و از بستر رودخانه شن و ماسه برداشت می کنند.
وی ادامه می دهد: بهره  برداری بیش از ظرفیت رســوبی 
رودخانه ها زمینه ســاز بروز آثــار جبران ناپذیری مانند 
تخریب رودخانه ها، تشدید عوامل وقوع سیالب و نابودی 

اکوسیستم رودخانه ای در استان می شود.
وحدتی تصریح می کند: بخشــی از رودخانه های استان 
فصلی است و گونه های مختلفی از جانداران در آنها زندگی 
می کنند که با برداشت بی رویه شن و ماسه، این گونه های 

جانوری و گیاهی درمعرض خطر نابودی قرار می گیرند.

 مقابله با سودجویی ها
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی 
نیز دراین زمینه با بیان اینکه شــن و ماسه ای که از بستر 
رودخانه های فعال دائمی یا فصلی برداشــت می شــود 

نظام مند است، می گوید: برداشت این شن ها برای استفاده 
در عملیات ساختمانی و راه ســازی، با تشخیص و صدور 
مجوز برداشت موقت ازسوی ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت صورت می گیرد.
»غالمرضا بابایی« با بیان اینکه موارد زیست محیطی دراین 
معادن باید رعایت شود، ادامه می دهد: ممنوعیت برداشت 
شن و ماسه از رودخانه ها طی فصول پاییز، زمستان و اوایل 

بهار به صورت ساالنه و مستمر انجام می شود.
وی اظهار می کند: برای دریافت مجوز برداشت از مسیل ها، 
دریافت موافقت ســازمان آب منطقه ای استان ضروری 
است و معادن شن و ماسه هم از این قائده مستثنا نیستند.

بابایی می افزاید: برداشــت شن و ماســه بدون دریافت 
مجوز، جرم تلقی می شود و هر فردی بدون دریافت پروانه 
اکتشاف، بهره برداری یا اجازه برداشت اقدام به حفاری های 
اکتشافی، استخراج، برداشــت و بهره برداری مواد معدنی 
کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب و براساس 
قوانین با او برخورد می شــود.این مسئول ادامه می دهد: 
برای مقابله با سودجویی های احتمالی، قیمت گذاری شن 
و ماسه صورت گرفته و همه فرایند برداشت تا مصرف این 
مواد، مشخص است و شهروندان نیز می توانند تخلف های 

احتمالی را به این سازمان منعکس کنند.
وی اضافه می کند: در جلسه های تأمین شن و ماسه استان 
که باحضور عالی ترین مقام های اســتان برگزار می شود، 
مشــکالت مربوط به این حوزه هم بررسی و دستورها در 

باالترین سطح استان اتخاذ می شود.

 نظارت بیشتر بر روند صدور مجوزها
اســتاندار آذربایجان غربــی نیز بــا انتقــاد از وضعیت 
برداشــت های غیرمجاز و بی رویه از معــادن رودخانه ای 
استان، اظهار می کند: دستگاه های مسئول باید در زمینه 
نحوه صــدور مجوزها، نحوه فعالیت معــادن و همچنین 
مدیریت برداشت و مصرف شن و ماسه در استان جدی تر 

اقدام کنند.
»محمدمهدی شــهریاری« با بیان اینکه نظارت ها نباید 
مانعی در تأمین شن و ماســه موردنیاز ساخت وسازهای 
مردم و همچنیــن پروژه هــای عمرانی به وجــود آورد، 
می افزاید: بخشی از معادن شــن و ماسه غیررودخانه ای، 
غیرفعــال و راکــد شــده اند کــه بایــد درایــن زمینه 
تجدیدنظرهای الزم انجام شود تا این معادن نیز فعال شوند 
و مدیریت برداشت دراستان به شکل بهتری صورت گیرد.

وی ادامه می دهد: مصالــح رودخانه  ای بــا هزینه کمی 
برداشت می شود و ازسوی دیگر کیفیت مناسب تری هم 
دارند و نیازی به فراوری و فناوری پیچیده و گران قیمت 
دراین حوزه نیست که همین موضوع سرمایه گذاران را به 
سمت این معادن سوق می دهد، اما در طرف دیگر ماجرا 
شاهد تخریب سازه های تقاطعی در رودخانه های استان 

هستیم.
شــهریاری اضافه می کند: صیانــت از منابع ملی و حفظ 
پویایی سیســتم رودخانه و محیط زیســت، وظیفه ای 
همگانی است و دســتگاه های نظارتی باید بیشتر به این 

موضوع توجه کنند.

 چهارشنبه 10 شهريور 1400 
شماره 8303 

مهارت باالی جوشکاران این منطقه سبب شده هفشجان مهد مهارت جوش ایران لقب بگیرد و برای ثبت صنعت جوش »هفشجان« درمسیر جهانی شدن
نشان جغرافیایی آن، مدارک و مستندات بسیاری تهیه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است

شهر »هفشجان« در استان چهارمحال وبختیاری 
به دلیل برخورداری از تعداد قابل توجهی از اساتید 
و مهندسان ماهر جوشکار، به عنوان »مهد مهارت 
جوش ایران« شناخته می شود، اما تاکنون در زمینه برندسازی 

این صنعت در استان اقدام موثری انجام نشده است.
صنعت جوشکاری دراین منطقه ریشه تاریخی دارد، به طوری که 
شکوفایی تبحر و استعداد مردم شهرهفشجان در صنعت جوش 
به حضور آنان در خوزســتان، همزمان با اکتشاف نفت در اواخر 
دوره قاجار بازمی گردد. این افراد کــه در زمینه حمل ونقل در 
شریان های ترانزیتی و شاهراه »دزپارت«، راه ارتباطی اصفهان 
به خوزســتان، فعالیت می کردند، در پروژه های بزرگ انتقال 
نخستین خطوط لوله نفت ایران به پاالیشــگاه ها به کار گرفته 
شــدند و فعالیت جمعی این کارگران درایــن پروژه های نفتی 
با اســتفاده از تکنولوژی جوش، منجر به تبدیل شدن آنان به 

جوشکاران و تکنسین های فنی و ماهر دراین حوزه شد.
این صنعتگران از حدود نیم قرن گذشــته تاکنون نقش مهمی 
در توســعه ذوب آهن اصفهان، فوالد مبارکه، فازهای مختلف 
پارس جنوبی ازجمله عسلویه، پاالیشگاه های خوزستان، شیراز، 
اصفهان، تهران و سرخس و بیشتر پروژه های خطوط سراسری 
انتقال نفت، گاز و آب داشــته اند. ردپای حضور جوشــکاران 
هفشجانی حتی در پروژه های متعددی در کشورهای همجوار 
مانند عراق، کویت، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی 

و فراتر از آن، در آفریقای جنوبی و اروپا نیز مشاهده می شود.

 تالش براي ثبت جهانی هفشجان
شهرهفشــجان هم اکنون با حدود 7هزارجوشکار، تکنسین و 
کارگر فعال در عرصه صنعت جوش ایران، قابلیت تبدیل شدن 
به مرکز تخصصی جوش غرب آســیا و پایتخت صنعت جوش 

جهان را داراست.
از »کربالیی محبعلی هفشــجانی« به عنوان نخستین جوشکار 
کشور در زمان معاصر نام برده می شود و »بی اهلل فروزنده« و »یاور 
عسگری« نیز از اساتید توانمند و بزرگان صنعت جوش هفشجان 
به شمار می روند. دکتر »ابراهیم حشمت دهکردی« پدرصنعت 
جوش ایران و »فاطمه فتحی« دختر 12ساله هفشجانی، »ملکه 
جوش ایران« نیز نمونه های دیگــری از نخبگان و ظرفیت های 
انسانی موجود در استان چهارمحال وبختیاری در صنعت جوش 

است.
ظرفیت ها و توانمندی های جوشــکاران هفشــجان در مهارت 
صنعت جوش سبب شد تا از ســال1394، مسئوالن این شهر 

اقداماتي را براي ثبت عنوان »پایتخــت صنعت جوش« انجام 
دهند. این خبر را »ملک محمد قربان پور« مشاور وقت اموراجرایی 
و سرمایه گذاری اســتاندار چهارمحال وبختیاری اعالم و عنوان 
کرده بود که درحال برداشــتن گام های اولیه برای تحقق این 

مهم هستند.
از آن زمان تاکنون تالش های بسیاری در شناسایی ظرفیت های 
این استان به ویژه در حوزه نیروی انسانی و معرفی و شکوفایی 
این ظرفیت ها برداشته شده اســت، اما همچنان از مطرح شدن 
شهرهفشجان به عنوان پایتخت صنعت جوش خبری نیست و 
به نظر می رسد برای رسیدن به این هدف بزرگ که درعین حال 

دست یافتی است، باید تالش های بیشتری صورت گیرد.

 جای خالی برندسازی
معــاون صنایــع ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
چهارمحال وبختیاری با اشــاره به ظرفیت های موجود صنعت 
جوش در اســتان به  خبرنگارهمشــهری گفت: شکوفایی این 
ظرفیت ها مستلزم آن است که جوش هفشجان تبدیل به برند 

شود.
»محمدکاظم منزوی« استقرار صنایع مبتنی بر جوش را فرصت 
مهمی برای اســتان دانست و افزود: بســیاری از کارخانه های 
موجود در استان مانند فوالد سفیددشت، پتروشیمی لردگان، 
ورق گالوانیزه و سایر صنایع فلزی استان می توانند برای تعمیر 
وسایل خود از کارگاه های جوشکاری اســتان استفاده کنند و 
برای تعمیر قطعات خود مجبور نباشــند به اســتان های دیگر 

مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: درحال حاضر زیرساخت های الزم برای استقرار 
کارگاه هــای جوش در اســتان فراهم نیســت و این می طلبد 

سرمایه گذاران بخش خصوصی به این حوزه جذب شود.

 توسعه مهارت آموزی
این مسئول ادامه داد: وجود متخصصان جوشکار در استان این 
ظرفیت را برای مــا فراهم کرده تا با ایجــاد کارگاه های بزرگ، 
قطعات فلزی صنعت نفت و صنایع پتروشیمی را در استان تولید 
و مونتاژ کنیم و این موضوع نه تنها فرصت های شغلی بسیاری 
برای جوانان جویای کار فراهم می کند، بلکه می تواند اســتان 
را به برند برتر کشــور در تولید قطعات فلــزی و صنعت جوش 

تبدیل کند.
منزوی با بیان اینکه شــرکت های پیمانــکاری بزرگ و مطرح 
صنعت جوش که متشــکل از متخصصان هفشجانی هستند، 
در خارج از استان فعالند، اظهارکرد: نداشتن برند بومی جوش 
هفشجان چالش جدی دراین حوزه اســت که در گام نخست 
می طلبد اســتادان ماهر و مهندســان این حوزه به هفشجان 

بازگردند و برای برندسازی همت مضاعفی به کار گیرند.
وی افــزود: اقدام هــای خوبی درزمینــه دعــوت از نخبگان 
و پیمانــکاران بزرگ صنعت جوش هفشــجانی کــه خارج از 
استان مستقرند انجام شده و با کمک نهادهایی مانند اداره کل 
فنی وحرفــه ای و دانشــگاه شــهرکرد برنامه هایــی با هدف 
علمی کردن این صنعت و مهارت آموزی در ســطوح باال تدوین 

و درحال اجراست که باید تداوم یابد.

 ضعف های زیرساختی 
به گفته کارشناسان و متخصصان مربوط، برای تبدیل هفشجان 
به پایتخت صنعت جوش باید اقدام های گسترده ای انجام شود، 
چراکه درحال حاضر این شــهر فقط از وجود نیروهای انسانی 
توانمند برخوردار است و زیرســاخت های الزم برای تحقق این 

مهم فراهم نشده است.
دبیر انجمن علمی - صنعتی جوش هفشجان دراین باره گفت: 
برای تبدیل هفشجان به برند جوش کشــور، در ابتدا باید برای 
تشکیل یک اتحادیه اقدام کرد، چراکه درحال حاضر جوشکاران 
ماهر و حتی مبتدی منطقه هیچ تشکیالت منسجمی ندارند و 
بدون اتحادیه و انجمن صنفی نمی تــوان برنامه ها و اهداف این 

حوزه را پیگیری کرد.
»صادق صدیقی« ادامه داد: با این وجود، انجمن علمی جوش 
هفشجان در سال های اخیر فعالیت خود را آغاز کرده و تالش 
شده از این طریق با گردآوری فارغ التحصیالن رشته های 
مکانیک، برق و جوش، مهارت جوشکاری از حالت سنتی و 

کارگری به شکل علمی و آکادمیک دنبال شود.
وی تصریح کرد: ایــن انجمن نقش مهمــی در برگزاری 

مسابقات علمی ایفا کرده است، اما برای پیگیری برنامه ها و 
دریافت تسهیالت و تحقق مطالبات نیاز به تشکیل اتحادیه 

داریم که با وجود پیگیری های بســیار، به سبب موانع اداری 
موجود، همچنان این مهم دور از دسترس قرار دارد.

در انتظار حمایت مسئوالن
این فعال حوزه صنعت جوش شهر هفشجان همچنین با اشاره 
به مهارت باالی جوشــکاران این منطقه افــزود: مهارت باالی 
جوشکاران این منطقه سبب شده هفشجان مهد مهارت جوش 
ایران لقب بگیرد و برای ثبت نشــان جغرافیایی آن، مدارک و 
مستندات بســیاری تهیه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ارائه شده اســت که این پروند در مرحله کارشناسی قرار دارد و 
امیدواریم به زودی این نشان ثبت شود تا در گام بعدی برای ثبت 

شهرجهانی صنعت جوش در یونسکو خیز برداریم.
صدیقی از نبود حمایت های الزم ازسوی مسئوالن استان نیز گالیه 
کرد و گفت: برای ایجاد زیرساخت های صنعت جوش در استان و 

به ویژه در شهر هفشــجان، نیاز به ایجاد کارگاه داریم تا بتوانیم با 
تجهیز کارگاه و فعالیت جوشــکاران منطقه، مهارت و تبحر خود 
را با ساخت سازه های فلزی و جوش آلیاژهای مختلف به همگان 
نشان دهیم، اما تاکنون برای این منظور زمینی واگذار نشده است.

به گفته دبیر انجمن علمی - صنعتی جوش هفشجان، با وجود 
فعاالن بی شمار و ظرفیت های باالی صنعت جوش دراین شهر، 
فقط 2کارگاه دراین زمینه در هفشجان فعال است و به حمایت 
و ایجاد زیرساخت های بیشتری برای تبدیل شدن این منطقه به 

شهرجهانی صنعت جوش نیاز است.
صدیقی افــزود: توانمنــدی فعاالن صنعت جوش هفشــجان 
به گونه ای  است که جمعی از اساتید دانشگاهی این رشته درصدد 
بازنگری و به روز کردن 32استاندارد صنعت جوش برآمده اند و 

تاکنون ۵استاندارد آن را به روز کرده اند.
وی تلفیق صنعت جوشــکاری بــا هنرهای دیگــر را از دیگر 
توانمندی های فعاالن صنعت جوش این شــهر دانست و گفت: 

درحال حاضر صنعتگران خوش ذوق این شــهر 
32نوع دست ساخته که تلفیقی 

از صنعت جوش با دیگر هنرهای دســتی است را در خانه های 
خود تولید می کنند که نشانگر آن است که صنعت جوش یک 
»هنرصنعت« اســت و می تواند از خانه بــه کارگاه های بزرگ 
تبدیل شود و اشتغال زایی و رونق اقتصادی به همراه داشته باشد.

***
هرچند عزم و اراده خوبی در زمینه تبدیل شدن شهر هفشجان 
به پایتخت صنعت جوش کشــور شــکل گرفته، اما رسیدن به 
این هدف و خیز برداشــتن برای کســب عنوان »شهرجهانی 
صنعت جوش« نیازمند حمایت بیش از پیش مسئوالن و همراهی 
بخش خصوصی و فعاالن صنعت جوش است. بی شک این مهم 
دست یافتنی است، اما برای رسیدن به آن باید اراده ویژه و تالش 

همه جانبه ای شکل گیرد.

خاطره حسین زاده
خبرنگار
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9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

 َدَرک در استان سیستان و بلوچستان
 عکس: پیمان عیوض لو

ري
شه

هم
س: 

عك

 دغدغه توسعه معادن رودخانه ای 
در آذربایجان غربی

برداشت بیش از حد شن و ماسه از معادن حاشیه رودخانه های استان 
موجب آسیب به محیط زیست و رودخانه ها شده است
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