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يادداشت

بحث تغيير ساختار درآمد شــهرداري از مسائلي است 
كه از قديم مطرح بــوده و اينكه اين ســاختار به ويژه 
در شــهرهاي بزرگ بايد اصالح شود بر كسي پوشيده نيســت. در شهرهاي بزرگ 
معموال با فروش تراكم و درآمد از محل جرائم ساخت وساز عمدتا بودجه شهرداري 
تامين می شــود، درحالي كه اين رويكرد بايــد تغيير كند. يعني به ســمت تغيير 
از طريق عوارض، ماليات  ها و غيره كه تقريبا تمامي شــهرهاي دنيــا از اين منابع 
استفاده مي كنند، حركت كند و به درآمدهاي پايدار برسد. تصميمات آنها در مورد 
ساخت وساز بيشتر منطبق بر مسائل شهر است. حركت در اين مسير از گذشته مطرح 

بوده و هنوز هم براي رسيدن به درآمدهاي پايدار مطرح است.
شايد مهم ترين مسئله اين است كه در شهرداري هاي كالنشهرهاي ايران يك بازنگري 

در بحث منابع مالي اتفاق بيفتد. اگر اين منابع را در عوارض و ماليات بر ارزش افزوده 
و برخي از عوارض خاص جست وجو كرده، تمركز شود و آن را توسعه دهند، مي توان 
از محل آن به درآمدهاي شــهرداري ها دســت يافت. البته يك نكته اي هست كه 
ساختار سازمان مالياتي كشور به خاطر پايه هاي مالياتي محدود با چتر نسبتا ناقص 
آورد مالياتي چنداني براي دولت ندارد كه امكان توسعه و تعيين بخش بيشتري از 
نياز شهرداري ها در شهرهاي بزرگ را داشته باشد. مثال براي سال 1400كل درآمد 
مالياتي كشور 280هزار ميلياردتومان بوده و فقط براي همين سال، بودجه شهرداري 

تهران 80هزار ميلياردتومان بوده است.
 حاال اگر بودجه كالنشهرهاي ديگري مانند اصفهان، كرج، شيراز، مشهد، اهواز و... 
را هم حساب كنيد، رقم قابل توجهي مي شود. يعني كل درآمد مالياتي احتماال بين 
تهران و چند شهر ديگر توزيع مي شــود. اين به آن معنا نيست كه بايد از اين منطق 
دست برداريم، بلكه بايد تالش كنيم چتر مالياتي توسعه پيدا كند، پايه هاي مالياتي 
جديدي تعريف شــده و جلوی فرارهاي مالياتي گرفته شــود. در هر صورت، با اين 
ساختار درآمد فعلي كه شايد بيشتر از 80، 90درصد شهرداري ها از جريمه ها و فروش 
تراكم كسب كرده و به اين نوع درآمد متكي هستند، ابدا نمي شود به جلو پيش رفت. 
متأسفانه اين مسئله براي شهرها زيانبار است و تغيير رويكرد درآمدي با فرصت هاي 
جديدي كه به وجود آمده به خصوص براي مديريت شهري تهران اگرچه سخت است 

اما به ناچار بايد انجام شود.

شهرداري ها ناچار به تغيير 
رويكرد هستند
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 پشت پرده تولید
 واكسن روسی

در  ایران

کرونا آرت

بيش از 2 ماه از راه انــدازی خط توليد 
واكسن اســپوتنيك روســی در ايران 
می گذرد. در شرايطی كه هيچ خبری 
از توليدات خط توليد راه اندازی شــده 
واكسن روسی در ايران نيست، معاون 
قرارگاه پدافند زيســتی كشــور، روز 
گذشــته به يكی از روزنامه ها گفت كه 
شركت طرف قرارداد با شركت گاماليای 
روســيه، يعنی اكتوور، قرار بود ماهانه 
2ميليون دوز واكســن وارد بازار كند، 
اما اين شركت ، توليداتش را به روسيه 
می دهد؛ نه ايران.  صفحه12 را بخوانيد.

شــيوع ويروس كوويــد-19 تاثيری 
غيرقابل انكار بــر حرفه های گوناگون 
داشت. هنرمندان كشورهای مختلف 
هــم در ايــن دوران تحت تأثير كرونا 
قــرار گرفتند و بعضــی از آنها تالش 
كردند تاثيــر كرونا بر جهــان را در 
قالب آثار هنری بــه نمايش بگذارند. 
تعدادی از اين آثار را برای انتشــار در 
پرونده »كروناآرت« انتخاب كرده ايم. 

صفحه هاي 13 تا 16را بخوانيد.

بررسی جزئيات راه اندازی خط توليد 
 واكسن اسپوتنيك در كشور، 
 موضوع صادرات آن به روسيه

و تاخير در توليد واكسن

از هنرمندان خواستيم به ما 
بگويند اپيدمي كرونا چه تأثيري 

بر هنر گذاشته است؟

گفت وگو با يوسف حاتمی كيا، درباره 
خالی بودن سينما از فيلم های كرونايی 

هنرمندان سراسر جهان آثار هنری خود 
را به صورت آنالين ارائه می دهند

 قصه كرونا
 80میلیون راوی دارد

بال هايی برای گريز از كرونا

انا هلل و انااليه راجعون
درگذشت عالم فرزانه و وارسته حضرت آيت اهلل العظمي سيدمحمدسعيد 
حكيم)رحمت اهلل عليه( موجب تأثر و تألم گرديد؛ اين ضايعه را به پيشگاه امام زمان)عج(؛ 
شاگردان ايشان و خانواده و فرزندشان حجت االسالم سيدرياض حكيم، تسليت 

مي گويم و غفران الهي را براي اين عالم برجسته مسئلت مي نمايم.
عليرضا زاكاني، شهردار تهران

اقتصادشهردرمسيرتحول

خزان تابستانی

همشهري در گفت وگو با تعدادي از مديران شهري، نمايندگان مجلس و كارشناسان، راه هاي تامين 
درآمدهاي جديد براي اداره و توسعه پايدار شهر تهران را بررسي كرده است

 گفت وگو با متخصصان حوزه اقليم شناسي
 و مديران شهري، درباره  زرد شدن 
 و ريزش برگ های درختان پايتخت 

در دومين فصل سال
 كارشناسان می گويند: تغيير شرايط اقليمی

 و آب و هوايی و نبود رطوبت باعث برگ ريزان 
در فصل تابستان شده است

 حقايقي درباره زندگی و كار افراد ُمسنی كه تنگنای معيشت
به آنها مجال بازنشستگی نمی دهد

مهدي طغياني ؛ سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي

 نمونه هايي از بازنمايی شرايط كرونايی
در آثار سينمايی و تلويزيونی

 پاندمی از آنچه 
 در تصویر می بینید 

به شما نزدیک تر است

نشسته با طال
واليبال نشسته ايران طالی هميشگی اش را  تکرار کرد 

بهترين عملكرد ايران در تاريخ رقابت های پارالمپيک   به ثبت  رسيد

رهبر معظم انقالب: از کاروان سرافراز پارالمپيک که بار ديگر با مدال آوری 
رعخود، ملت ايران را خوشحال کردند صميمانه تشکر می کنم
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ديروز عكسي از تيم ملي واليبال نشسته 
ايران بعد از كســب طــالي پارالمپيك ورزش

توكيو در شــبكه هاي اجتماعي چرخيد 
كه قصه اي از جنگ در خود داشت. اعضاي تيم ملي بعد 
از پيروزي به سوي سكوي تماشــاگران رفتند و رو به 
مادري ژاپني اداي احترام كردند كه فرزندش »محمد 
بابايي« در عمليــات »والفجر يك« در ســال 1362 
)منطقه فكه( به شهادت رسيد. در اين دوره از مسابقات 
پارالمپيك، مادر شهيد بابايي سرپرست نمادين كاروان 

ايران بود.
Kniko Yamamura( زنــي  كنيكــو يامامــورا )
ژاپني االصل است كه در سن 20سالگي به ايران آمده 
و مسلمان شــد. او با مردي ايراني كه تاجر بود ازدواج 
كرد و صاحب فرزند شــد. مادر شــهيدي كه به گفته 
خودش قبل از ازدواج بودايي بوده و هيچ اطالعي از دين 
اسالم نداشته است، اما پس از ازدواج به واسطه تالش 
و همراهي شوهرش با دين اسالم آشنا شده و مسلمان 
مي شود. او سال گذشته در مراسمي قصه زندگي اش را 
اينگونه تعريف كرده بود:» در ســن 20سالگي به ايران 
آمدم و مســلمان شــدم. من پس از مهاجرت به ايران 
اسم »سبا« را با الهام از قرآن براي خودم انتخاب كردم. 
اگر در ژاپن و در كنار خانــواده ام مي ماندم يك زندگي 
كامال عادي را تجربه مي كردم درحالي كه آشنايي من با 
شوهرم كه مسلمان ايراني بود مسير زندگي ام را تغيير 
داد و توسط او به دنياي جديد و ناشــناخته اي آمدم. 
سلمان، بلقيس و محمد ثمره ازدواج من با آقاي بابايي 
هستند. يك سال پس از ازدواج ما، نخستين فرزندمان 
به نام ســلمان در ژاپن به دنيا آمد. 10 ماه بعد به ايران 
آمديم و در تهران ساكن شديم؛ دخترم بلقيس و فرزند 

ديگرم محمد در سال42 در ايران، به دنيا آمدند.«
او زندگي در سال هاي جنگ را همچنان به خوبي به ياد 

دارد:»يادم مي آيد كه چگونه پيــر و جوان و زن و مرد 
دوشادوش هم متحد شدند و 8سال حماسه دفاع مقدس 
را رقم زدند. زنان در پشــت جبهه كار پشتيباني انجام 
مي دادند كه من هم يكي از آنها بودم، در دانشگاه علم 
و صنعت جمع مي شــديم و از خياطي و دوخت و دوز 
لباس هاي رزمندگان گرفته تا پختن مربا و بسته بندي 

آذوقه براي جبهه ها، شبانه روز كار مي كرديم.«
در همــان روزگاري كه  كنيكو يامامورا  پشــت جبهه 
فعال بود، فرزندانش در خط مقدم حضور داشتند و در 
نهايت محمد فرزند كوچك او شهيد شد.»پسر بزرگم 
تازه وارد دانشگاه شده بود كه از طريق جهاد دانشگاهي 
وارد جبهه شد. سلمان از ناحيه فك مجروح شده بود، او 
كه برگشت محمد كه در رشته مهندسي دانشگاه علم 
و صنعت قبول شــده بود، در جبهه حاضر شد. محمد 
وقتي كه مي خواســت به جبهه برود از آقاي حميدي 

پيش نماز مسجد »انصارالحســين« اجازه گرفت. من 
هم مي دانستم اينها امانتي در دست ما هستند و ما بايد 
آنها را تربيت كنيم و تحويل دهيم، چه بهتر كه آنها را 
با شــهادت تحويل دهيم؛ چرا كه شهيد شدن وظيفه 
مسلمانان و باالترين مقام است. محمد به خواست خدا 
عمل كرد و من هم خوشحال شــدم، چراكه به دستور 

قرآن عمل كرد.«
كنيكو يامامورا نامه اي ويژه از فرزند شهيدش به يادگار 
دارد: »محمد 19ساله بود كه در كنكور شركت كرد و 
پس از برگزاري كنكور بالفاصله به جبهه اعزام شد. بعد 
از مدتي نامه اي از او به دستم رســيد كه در آن نوشته 
بود: من نمي خواهم برگردم! خاك جنوب با خون شهدا 
آغشته شده اســت و ما نبايد بگذاريم خون همرزمان 
ما در خاك تفتيده و گرم خوزســتان خشك شده و به 

فراموشي سپرده شود.« 

قصه مادر ژاپني شهيد بابايي و اداي احترام به او
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 نشست سران ســه قوه ديروز  با ميزباني مجلس  در 
 عكس
بهارستان برگزار شد ، اين  نشست، دومين جلسه سران خبر

سه قوه پس از تشكيل دولت ســيزدهم به رياست 
سيد ابراهيم رئيسي است.

رئيس مجلس در حاشيه دومين نشست سران قوا در دولت سيزدهم 
که به ميزباني مجلس شوراي اسالمي برگزار شد، گفت: امروز موضوع 

سالمت، کرونا و معيشــت مردم از اولويت هاي نخست و جلسات، 
معطوف به حل اين مشكالت اســت. به گزارش خانه ملت،وي افزود: 
تالش خواهيم کرد مشكالت را به سهم خود کاهش دهيم و کار را پيش 
ببريم و در همين راستا مقرر شد اين جلسات به طور مرتب برگزار شود 
تا بتوان هم افزايي ايجاد کنيم و به طور حتم شرط اول هم افزايي سران 

قوا همدلي و همراهي است که به لطف خدا وجود دارد.

برگزاري نشست سران قوا  به ميزباني مجلس

رهبری

روي خط خبر 

    با حکم رهبر معظم انقالب اسالمي انجام شد 
انتصاب حجت االسالم والمسلمين 

 حسيني خراساني به عضويت
 شوراي نگهبان

رهبر معظم انقالب اسالمي در حکمي حجت االسالم والمسلمين 
حسيني خراساني را به عضویت شــوراي نگهبان منصوب كردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن حکم 

به این شرح است:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

جناب حجت  االســالم والمســلمين آقــاي حاج ســيداحمد 
حسيني  خراساني دامت توفيقاته، با عنایت به كناره گيري حضرت 
آقاي آملي دامت بركاته از عضویت شــوراي نگهبان و با تشکر از 
خدمات علمي ایشان در آن شــورا، جناب عالي را به عضویت آن 
شوراي معظم منصوب مي كنم و مزید توفيقات شما را از خداوند 

متعال مسئلت مي نمایم. 
سيدعلي خامنه اي
13شهریور1400

پيام تسليت در پي درگذشت آيت اهلل سيدمحمدسعيد حكيم
   حضرت آیت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت آیت اهلل آقاي حاج 
سيدمحمدسعيد حکيم از مراجع تقليد در نجف    اشرف را تسليت 
گفتند. به گزارش پایگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن 

پيام رهبر انقالب اسالمي به این شرح است:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

درگذشت عالم محقق مرحوم آیت  اهلل آقاي حاج سيدمحمدسعيد 
حکيم رحمت اهلل عليه را به حوزه عظيم الشأن نجف و مراجع تقليد 
و علماي بزرگوار آن، و به بيت رفيــع طباطبائي حکيم مخصوصا 
فرزندان و بازماندگان ایشان تسليت عرض مي كنم. ایشان از مراجع 
تقليد و داراي آثار باارزش در فقه و اصول بودند و فقدان ایشــان 
ضایعه علمي براي آن حوزه مبارك محسوب مي شود. رضوان الهي 

را براي آن مرحوم مسئلت مي كنم. 
سيدعلي خامنه اي

13 شهریور1400 

   اما و اگرهاي برگزاري مراسم اربعين 
سيدابراهيم رئيسي دیروز در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا، برگزاري 
مراسم اربعين حسيني را منوط به موافقت دولت عراق و اعالم شرایط 
پذیرش زوار از جانب این كشور دانست و گفت: بدون تردید درصورت 
موافقت كشور ميزبان كساني مي توانند به زیارت اربعين مشرف شوند كه 
با تأیيد وزارت بهداشت و درمان هر دو دوز واكسن كرونا را زده باشند. به 
گزارش ایرنا، رئيس جمهور بر اهميت توجه به واكسيناسيون مهاجرین 

و مشکوك التابعين  تاكيد كرد.

  تماس تلفني رئيس دفتر سياسي حماس با وزير امور خارجه
 اسماعيل هنيه، رئيس دفتر سياسي جنبش حماس در تماس تلفني 
با حسين اميرعبداللهيان، ضمن تبریك انتصاب او به سمت وزارت 
امور خارجه، از مواضع جمهوري اســالمي ایران در حمایت از ملت 
فلسطين و مقاومت تقدیر و تشکر كرد. به گزارش ایسنا، وزیر خارجه 
ایران نيز در این تماس تلفني ضمن تشکر متقابل و تجليل از مبارزه و 
پایداري زنان و مردان فلسطين در مقابله با صهيونيست هاي اشغالگر 
به ویژه مقاومت شجاعانه گروه هاي مقاومت در نبرد سيف القدس، 
بر گزینه مقاومت به عنوان تنها راه آزادي فلســطين و پایان اشغال 
ســرزمين فلســطين تأكيد كرد و افزود: جمهوري اسالمي ایران 
همانند گذشــته از مبارزات رهایي بخش ملت فلسطين و تشکيل 
دولت مستقل فلسطين در سراسر سرزمين تاریخي آن به پایتختي 

بيت المقدس، حمایت مي كند.

  صدور حكم جلب مهدي هاشمي 
مركز رسانه قوه قضایيه از صدور حکم جلب مهدي هاشمي به دليل 
عدم بازگشت او از مرخصي به زندان خبر داد. به گزارش ميزان، مركز 
رسانه قوه قضایيه خبر داد: »در پي اظهارات یکي از نمایندگان مجلس 
در روزهاي اخير مبني بر »اعطاي مرخصي بدون سقف زماني« به 
مهدي هاشمي، به اطالع مي رســاند هيچ گونه مرخصي بي وجهي 
به نامبرده اعطا نشده اســت و محکوم عليه، طبق قانون براي مدت 
مشخصي به مرخصي اعزام شده بود، ولي مدتي است در غيبت به سر 
مي برد. متأسفانه نامبرده پس از پایان زمان مرخصي، از مراجعت به 
زندان خودداري و غيبت كرده است؛ اخطار قانوني الزم به وي داده 
شده و چون به زندان بازنگشته بر همين اساس حکم جلب این محکوم 

صادر شده است.«  

   تشييع پيكر سرلشكر فيروزآبادي 
 دیروز پيکر سرلشکر فيروزآبادي با حضور رئيس ستاد كل نيروهاي 
مسلح و فرماندهان ارشد نظامي در ستاد كل نيروهاي مسلح تشييع 
شد. در این مراسم سردار سرلشــکر غالمعلي رشيد فرمانده قرارگاه 
مركزي خاتم االنبيا، سرلشکر حسين حسني سعدي جانشين فرمانده 
قرارگاه مركزي خاتم االنبيا، حجت االسالم علي سعيدي رئيس دفتر 
عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا، ســردار محمد شيرازي 
رئيس دفتر نظامي فرماندهي معظم كل قوا، ســردار حسين اشتري 
فرمانده نيروي انتظامي و جمعي دیگر از مقامات حضور داشتند. سردار 
سرلشکر بسيجي فيروزآبادي رئيس سابق ستاد كل نيروهاي مسلح و 
مشاور عالي نظامي فرماندهي كل قوا جمعه گذشته بر اثر بيماري در 

۷0 سالگي درگذشت.  
 

  واکنــش وزارت خارجــه بــه فهرســت جديد 
تحريمي  هاي واشنگتن 

سخنگوي وزارت امور خارجه تأكيد كرد: واشنگتن بداند راهي جز 
ترك اعتياد تحریمي خود و استفاده از ادبيات و رفتار محترمانه 
در قبال تهران ندارد. به گزارش ایســنا، سعيد خطيب زاده دیروز 
در واكنش به اقدام خزانه داري آمریکا در قرار دادن نام 4شهروند 
كشورمان در فهرست تحریم هاي آمریکا به اتهامات موهوم گفت: 
متأسفانه مقامات فعلي آمریکا مسير شکست خورده دولت قبلي 
را طي مي كنند. حاميان و كاســبان تحریم در آمریکا جعبه ابزار 
تحریمي خود را در اثر مقاومت حداكثــري ایران خالي دیده اند 
و این بار با توسل به ســناریوهاي هاليوودي، تالش دارند حيات 

برگرفته از فضاي تحریمي را براي خود زنده نگه دارند.

 یك ماه پس از تشکيل دولت 
سيزدهم و آغاز به كار كابينه گزارش

سيدابراهيم رئيسي، نگاه ها در 
سياست داخلي به رویکردهاي كالن دوره 
جدید وزارت كشــور و در راس آن انتخاب 
استانداران و معاون سياســي وزیر كشور 
اســت؛ جایگاه هایي كه پيش برنده فرمان 
سياست داخلي دولت در گوشه و كنار كشور 
خواهد بــود؛ چراكه اســتانداران به عنوان 
ســفيران داخلي دولت بایدها و شایدهاي 
سياســت داخلي رئيس جمهور را بر عهده 

خواهند داشت.
در كنار گزینش استانداران كه به پيشنهاد 
وزارت كشور به عنوان مجري و متولي اصلي 
سياست داخلي كشور انجام خواهد شد و به 
رأي هيأت وزیران خواهد رسيد، جایگاه و 
نگاه شخص وزیر كشور و معاونت سياسي 
او به عنوان بازوي اصلــي تصميم گيري در 
حوزه سياست داخلي و مشاور اصلي انتخاب 
استانداران در این ميدان نيز حائز اهميت 

است.
اگرچه قریب به 10روز از اســتقرار سردار 
احمد وحيدی بر وزارت كشــور مي گذرد، 
اما او هنوز در بحث انتخــاب معاونت ها و 
استانداران وزارتخانه متبوعش ورود چنداني 
نداشته است، ولي از گمانه زني هایي كه در 
روزهاي اخير دربــاره گزینه هاي معاونت 
سياسي وزارت شده است، این طور برمي آید 
كه فعال هيچ كدام از گزینه ها از نظر سبقه 
اجرایــي سياســي پختگي پيــش بردن 
ماموریت ویژه رئيســي در سياست داخلي 

یعني احياي اعتماد عمومي را ندارند.

4ميدان عملكردي پرحاشيه سياست 
داخلي

 شــرح بلندباالیي از اهداف وزارت كشور 
در حــوزه تاميــن آزادي هاي سياســي و 
اجتماعي وابسته به ایفاي وظایف معاونت 
سياسي وزیر كشــور و به تبع آن در دایره 
وظایف اســتانداران به عنــوان نمایندگان 
دولت بوده اســت. نوع مواجهه با فعاليت 
احزاب و تشــکل هاي سياسي، اعتراض ها 
و راهپيمایي ها و تقســيم بندي هاي كشور 
4مورد حساس و حاشيه برانگيز در عرصه 
سياســت داخلي هســتند كه نخستين 
مواجهه با آنهــا بر دوش  وزارت كشــور و 
نمایندگان اســتاني آن، یعني استانداران 

است.  

انتخاب مردان سياست داخلي از سوي وزیر 
كشور عمال به دایره ارتباطات سياسي او با 
چهره هاي ذي نفوذ و تأثيرگذار اجتماعي و 
سياسي رسميت مي دهد و هرقدر این دایره 
وســيع تر بوده به ماموریت اصلــي او براي 
»حل مسائل و مشــکالت سياسي داخلي 
و فراهم كردن موجبات حاكميت سياسي 
دولت و تحکيم سياســت داخلي در سطح 

كشور« كمك كرده است.
در این ميدان، آمار و ارقام كمي كميسيون 
ماده10احــزاب در صدور مجــوز فعاليت 
گروه هاي سياســي و برگزاري تجمعات، 
جنبه نمادین فعاليت هــاي معاونت هاي 

سياسي بوده  است.
 هم اكنون 1۲1حزب و تشــکل سياســي 
از این كميســيون با مســئوليت مستقيم 
معاونت سياسي وزیر كشور مجوز فعاليت 
دارند. البته به رغم این آمار در عمل كيفيت 
برخورد وزارت كشور با رویدادهاي سياسي 
و فعاليت هاي حزبي محــل اصلي قضاوت 
مردم و این گروه ها بوده است؛ چراكه قهر و 
آشتي تشکل ها و احزاب با عرصه سياست، 
معطوف به نگاه هاي تساهل آميز یا آميخته 

به رفتارهاي سلبي بوده است.
 در كنار ارتباط با احزاب به عنوان نمایندگان 
افکار عمومي اهميت برقراري ارتباط زنده و 
واقع گرایانه مجري تصميمات سياسي كشور 
با بطن تحوالت جامعــه، بيش از هر زماني 
از اعتراضات دي ماه13۹6 آشــکارتر شد. 
راهپيمایي هاي اعتراضي 4سال اخير بر سر 
مواردي همچون گراني  ارز یا بنزین وزارت 
كشور را به ميزباني گفت وگوهاي سياسي با 
احزاب سوق داد. در چند جلسه دبيركل هاي 
احزاب در دیدار با معاون سياسي وزیر كشور 
و حتي وزیر وقت كشــور به دنبــال بيان 
مشکالت با زبان نزدیك تر به مردم برآمدند.

 بروز برخي برخوردهاي نادرســت با مردم 
در آبان ۹8پاي وزارت كشــور را براي ارائه 
توضيحات به مجلس وقت باز كرد و عملکرد 
دولت در برخورد با نارضایتي ها را در افکار 

عمومي زیر سؤال برد.
برخي تصميمــات دیگر مرتبــط با حوزه 
سياست داخلي همچون تقسيمات كشوري 
نيز طي ســال هاي گذشــته منجر به بروز 
نارضایتي هایي در ميان مردم شد. ازجمله 
اینکه بهــار ســال13۹۷ راهپيمایي هاي 
گسترده اي در شهرســتان كازرون استان 
فارس در اعتــراض به یــك تصميم مهم 

تقسيمات كشــوري برگزار شــد و نتيجه 
آن هم تجزیه شهرســتان و تشــکيل یك 
شهرستان جدید به نام كوه چنار از دل آن 
بود. مردم آن شهرستان نيز معترض شدند، 
راهپيمایي هاي گســترده اي برگزار شد، 
برخي راه ها بسته شد و برخي نيز جان خود 
را از دســت دادند؛ روندي كه در گذشــته 
نيز مســبوق به ســابقه بود و در آینده نيز 
اجتناب ناپذیر نخواهد بود؛ مگر اینکه حلقه 
وصل ارتباطي دولــت با بدنه اجتماعي اش 
بيش از پيش تقویت شود و روند به سمتي 
پيش رود كه توضيحات و توجيهات مردان 
دولت، قاطبه مــردم را به ســمت اقناع از 

تصميمات داخلي سوق دهد.
برگزاري انتخابات به عنوان چهارمين وظيفه 
قانوني مهم وزارت كشور در حوزه سياست 
داخلــي نقش مهمــي در ارزیابي عملکرد 
بي طرف و دقيق آن براســاس متن قوانين 

انتخاباتي داشته است.
در نمونه اخيــر آن چنين ایفاي نقشــي 
خــودش را در زمــان ثبت نــام  انتخابات 
ریاســت جمهوري1400 نشــان داد. این 
وزارتخانه با وجود یك مصوبه ضرب االجلي 
شــوراي نگهبان مبني بر افزودن شرایط 
اختصاصي ثبت نام ها همچون شرایط سني 
و تحصيالتي اعالم كرد قانون اساسي و قانون 
انتخابات ریاست جمهوري را مدنظر عملکرد 
خود قرار خواهد داد و درنهایت نيز در ستاد 
انتخابات وزارت كشــور از همه داوطلبان 

متقاضي ثبت نام كرد.
حفظ ارتباط سياسي با حلقه واسط مردم 
و حاكميت یا همان احزاب، گفت وگوهاي 
سياســي، امنيت راهپيمایي هــا به همراه 
شــفافيت در ارائه اطالعات در اختيار این 
وزارتخانه طي ســال هاي گذشته مطالبه 
عمده جامعه دولت در حوزه سياست داخلي 
بوده اســت كه تامين آن در سطح كالن بر 
عهده رئيس جمهور و در حيطه اجرایي در 
دستان وزارت كشــور، معاونت سياسي و 

استانداران و فرمانداران خواهد بود.
حال كه به فصل انتصاب هاي درون حوزه 
سياست داخلي نزدیك شــده ایم و زمان 
انتخاب استانداران و در پي آن فرمانداران 
نقاط دور و نزدیك پایتخت رســيده است، 
باید دید دولت ســيزدهم كه با شعار ایران 
قوي و دولت مردمي روي كار آمده اســت، 
فرمان تحقق این شــعار را در گوشه و كنار 

كشور به چه افرادي خواهد سپرد ؟ 

با توجه به ســابقه نظامي وزير کشور، گفته 
مي شــود که احتماال انتخاب اســتانداران هم از سبد 
چهره هاي نظامي صورت خواهــد گرفت، به نظرتان در 
شرايط فعلي کشور که بحث ترميم اعتماد عمومي مطرح 
است، آيا انتخاب مديران سياسي از دايره چهره و مديران 

منعطف سياسي و اجرايي مناسب تر نيست؟ 
براي پاسخ دقيق به این ســؤال باید به چند نکته دقت كرد؛ 
نکته اول اینکه احمد وحيدي، نخستين وزیر كشور نظامي 
كشور نيستند. در دولت دهم هم وزیر كشور اسماعيل نجار 
بود؛ بنابراین نخستين بار نيســت كه یك فرد نظامي وزیر 

كشور مي شود.
نکته دوم این است كه احمد وحيدي گرچه نظامي هستند و 
سابقه شان هم در سپاه پاسداران بوده، اما سال هاست كه در 
نهادهاي نظامي كار نکرده اند و با اینکه رسته نظامي داشته اند 
در نهادهاي غيرنظامي مانند شــوراي امنيت ملي و شوراي 
راهبردي روابط خارجي و مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
و... فعاليت داشته اند. در حقيقت اینگونه نبوده كه تا دیروز او 
قبه بر دوش داشته اند و از فرماندهان ارتش یا سپاه بوده اند و 
فقط فعاليت نظامي داشته اند و ناگهان به عنوان وزیر كشور 

انتخاب شده اند. 
نکته سوم؛ این است كه وزارت كشور نه فقط در ایران كه در 
همه جاي دنيا وزارتخانه اي سياسي- امنيتي است و نه صرفا 
سياسي. اگر شما دقت كرده باشيد ما در كشور شورایي به نام 
شوراي امنيت كشور )شاك( داریم كه رئيس آن طبق قانون 
وزیر كشور است؛ بنابراین بخشي از فعاليت هاي وزیر كشور 
البته در همه جاي دنيا، توجه به مسائل امنيتي جامعه است.

 یعني امنيت داخلي در دولت توســط وزیر كشــور كنترل 
مي شود. چنانچه اگر هم دقت كرده باشــيد بعد از افزایش 
قيمت بنزین در آبان    ۹8 و حوادثي كه بعد از آن اتفاق افتاد 
همه انتقادها متوجه وزیر كشور بود، چرا؟ چون وزیر كشور 
مسئول این اتفاقات اســت. همچنين همواره هم این سنت 
بوده است كه وقتي وزیر كشــور منصوب مي شود رهبري 
جانشــيني فرماندهي كل قوا در امور نيروي انتظامي را به 

وزیر كشور مي دهند.
يعنــي معتقديد چــون وزارت کشــور و 
فعاليت هاي آن، 2 بعد سياسي و امنيتي دارد، پس يك 

فرد نظامي مي تواند در اين زمينه موفق باشد؟
بله دقيقا. وزیر كشــور یك وزیر سياســي- امنيتي است. 
گرچه فردي كه نظامي باشد ممکن است از جهت سياسي 
ضعف داشته باشــد، اما از جهت امنيتي قطعا خبره است و 
یکي از وظایف مهم وزیر كشــور بعد امنيتي اســت كه فرد 
نظامي مي تواند گزینه مناسبي باشد. عکس این هم هست؛ 
یعني اگر فردي كه وزیر كشــور مي شــود صرفا سياســي 
باشد، ممکن اســت اطالعات امنيتي خوبي نداشته باشد. 
خب در این صورت هم این امکان هســت كه چنين فردي 
در یك بعد وظایف وزیر كشــور ضعف داشــته باشد. البته 
اگر یك رئيس جمهوري در كشــور ۲ فردي را كه به لحاظ 
ویژگي هاي فردي و مدیریتي در یك ســطح هستند دارد و 

مي تواند انتخاب كند، به طور طبيعي بهتر هســت كه فرد 
غيرنظامي، وزیر كشور شود؛ یعني در شرایط كامال 

یکسان چه از نظر فردي، چه از نظر اطالعات، 
دانــش، توانایي هاي سياســي و مدیریتي 
و... دو نفــر كامال در یك ســطح باشــند 
به خاطر اینکه شــائبه هایي نباشــد بهتر 
است كه رئيس جمهوري فرد غيرنظامي 
را در این سمت بگمارد. اما شاید ابراهيم 
رئيسي ۲ گزینه را كه در یك سطح باشند 

یعني احمد وحيــدي و یك فرد 
غيرنظامــي هم ســطح او، 

پيدا نکرده است و نهایتا 
احمد وحيدي را معرفي 

كرده اند.
شما  به نظر 
آيا ممكن است احمد 

وحيدي در انتخاب استانداران از شخصيت هاي نظامي 
استفاده کنند؟

خير من معتقدم این تصور درست نيست و پاسخ این سؤال 
را مي گذارم براي حدود یك ماه دیگر كه قاعدتا بخشــي از 
استانداران مشخص شــده اند. آن زمان خواهيم دید كه این 
تصور كه احمد وحيدي چون خودشان نظامي هستند، حتما 
از افراد نظامي به عنوان استانداران و فرمانداران و... استفاده 
خواهند كرد، درست نبوده و قطعا اینگونه نخواهد شد و اصال 

این تصور غلط است.
ایشــان قاعدتا از افرادي كه باسابقه باشــند و تجربه داشته 
باشند و به مسائل منطقه اشراف دارند استفاده خواهند كرد. 
البته ممکن است یکي، دو نفر از استانداران از افرادي با سابقه 

نظامي انتخاب شوند، ولي این، عموميت نخواهد داشت.
در مجموع با توجه به چالش هايي که در ابتدا 
به آن اشاره شد به ويژه در زمينه ترميم اعتماد عمومي 
در جامعه، انتصاب يك فرد نظامي در رأس تصميم گيري 
سياست داخلي کشور مي تواند راهگشا باشد؟ و مهم تر 
از همه اينكه با مسائل سياسي يا اجتماعي، رفتار امنيتي 

نشود؟
ببينيد ما در ميان افراد به اصطالح نظامي و باالخص در سپاه 
پاسداران افراد بسيار زیادي داریم كه به لحاظ سياسي افراد 
كامال كار كشته و خبره اي هستند. من اگر بخواهم نام ببرم 
چه در بعد داخلي و چه در بعد خارجــي افراد زیادي داریم 
كه به لحاظ سياسي بسيار مطلع هســتند؛ مسائل امنيتي 
جاي خود. شاخص ترین این افراد مرحوم شهيد حاج قاسم 
سليماني بودند كه به لحاظ سياسي)هم سياست داخلي و هم 
سياست خارجي( یکي از نخبگان كشور بود و واقعا مي توان 

براي ایشان كلمه نخبه را به كار برد.
 احمد وحيدي هم از آن دســته افراد نظامي هســتند كه 
اطالعات و تبحر سياســي بســيار باالیي دارند و با مسائل 
كامال آشنا هستند. یعني اگر او به دنبال فعاليت نظامي هم 
نمي رفتند و اوایل انقالب عضو سپاه پاسداران هم نمي شدند 
قطعا یکي از سياستمداران برجسته كشور مي شدند. ضمن 
اینکه همانطــور كه در ابتدا هم عرض كردم در چند ســال 
گذشــته عمده فعاليت هایش در عرصه سياسي بوده است. 
در اینجا باید به ۲ نکته مهم هم توجه داشت؛ نکته اول اینکه 
این طور نيســت كه فردي نظامي صرفا در مسائل امنيتي و 
نظامي تبحر داشــته باشــد و اصال در زمينه سياسي دانش 

نداشته باشد .
نکته دوم اینکه واقعيت این است كه كشور ما به لحاظ مسائل 
امنيتي در شــرایط ویژه اي قرار دارد هــم به خاطر مرزهاي 
شرقي و غربي كشــور و هم به خاطر مســائل جدي اي كه 
سرویس هاي جاسوسي خارجي در كشور ما انجام مي دهند. 
اینها همگي شرایط كشور را به سمتي برده كه مسائل امنيتي 
براي كشور بسيار جدي و حائز اهميت باشد. مسائل امنيتي 
هم یعني»امنيت مردم.« بنابراین وزیر كشور ما همواره باید 
فردي باشد كه به لحظ امنيتي اطالعات خوبي داشته باشد 
كه بتواند كشور را در آرامش و امنيت نگه دارد و نظامي بودن 

وزیر كشور تضادي با ترميم اعتماد عمومي جامعه ندارد.
سردار وحيدي اين ويژگي ها را دارند؟

بله. من تصور مي كنم او با توجه به اشراف سياسي 
و اطالعات خــوب نظامي و امنيتــي كه دارند 
مي توانند در وزارت كشور فرد موفقي باشند و 
وعده هاي رئيس جمهوري را هم محقق كنند. 
همچنان كه در مجلس هم رأي بســيار باالیي 

كسب كردند و تقریبا مخالفي هم نداشتند. 
یعني مجلــس نيــز او را بــراي این 
جایگاه مناســب دانســته 
اســت و نماینــدگان 
گرچه در مورد برخي 
وزرا اختــالف نظر و 
اعتراضاتي داشــتند 
ولي در مورد وحيدي 

چنين چيزي نبود.

فرمانسياستداخليبهكدامسمتميرود؟

استانداران به مسائل منطقه اشراف داشته باشند 

رئيسي احياي اعتماد عمومي را ماموریت دولتش مي داند؛ ضرورتي كه پيش برنده آن در گوشه و كنار كشور 
استانداران و معاونان وزیر كشور خواهند بود

بررسي باید ها و شایدهاي انتخاب استانداران در گفت وگو با ناصر ایماني:

پس از معرفي کابينه و انتخاب سردار»احمد وحيدي« به عنوان وزير کشور يكي  
از پرسش هاي مطرح اين است که آيا يك فرد نظامي موفق خواهد شد وعده اصلي 
دولت در حوزه سياست داخلي يعني احياي اعتماد عمومي و افزايش رضايتمندي 
اجتماعي را محقق کند؟   آيا سپردن فرمان سياست داخلي به نظاميان آسيب زا نخواهد شد؟  در اين زمينه 
با »ناصر ايماني«، تحليل گر مسائل سياسي به گفت وگو نشستيم. ايماني معتقد است که فهم و دانش سياسي 
بسياري از نظاميان کمتر از دانش و تبحر نظامي و امنيتي آنها نيست. او تأکيد مي کند که وزير کشور نظامي، 
الزاما استانداران نظامي نخواهد داشت و با توجه به مسائل جدي امنيتي که در کشور وجود دارد فرد امنيتي با 
دانش سياسي باال مي تواند در ترميم اعتماد عمومي موفق تر هم باشد. مشروح اين گفت وگو به شرح زير است:

 سلمان زند
خبرنگار

همزمان بــا اینکه رئيس 
جمهوري درصدد است با بهارستان

انتخاب استانداران وی ژه 
براي استان هاي محروم اسباب توسعه 
متوازن و رفع محروميــت را در برخي 
نقاط كشــور فراهم كنــد ، در مجلس 
جمعی از نمایندگان با تدوین طرحی با 
عنوان ایجاد وزرای منطقه ای  در صدد 
تقویت بنيه  اقتصادي كشور بر آمده اند.  
به گزارش تســنيم، این طرح از سوی 
هيأت رئيســه مجلس برای بررســی 
بيشــتر به كميســيون امــور داخلی 
كشور و شــوراها ارجاع شده است. این 

طرح در ۲ ماده تنظيم شــده اســت ، 
در ماده یك این طــرح دولت موظف 
شده است كه 3 ماه پس از تصویب این 
قانون با محورقراردادن رشد بهره وری 
در اقتصاد، بــا تقویت عوامــل توليد، 
توانمندســازی نيــروی كار، تقویت 
رقابت پذیری اقتصاد، حل مشکالت بين 
مناطق و استان ها و به كارگيری ظرفيت 
 و قابليت هــای متنــوع در جغرافيای

مزیت های مناطق كشــور، نسبت به 
تقسيم 10 منطقه اقدام نماید.

تبصره یــك این  مــاده تاكيد مي كند 
برای هر منطقه یك وزیر توسط رئيس 

جمهور به مجلس شورای اسالمی برای 
اخذ رأی اعتماد معرفی می شــود.در 
تبصره دیگري از این ماده پيشــنهاد 
شده است كه وزیر منطقه ای مکلف به 
تنظيم روابط دولت مركزی با مسئوالن 
محلــی، معرفی اســتانداران به هيأت 
وزیران، ایفای كمك رســانی و نجات 
عمومــی دربرابــر حــوادث و بالیا در 
حوزه نفوذ منطقه خــود و حل وفصل 
مشکالت مشترك اســتان ها در پهنه 
منطقه ای می باشد. بر اساس تبصره3 
ماده یك این طرح همچنين  در راستای 
اعمال اصول یکصدوبيســت وهفتم و 
یکصدوسی وهشــتم قانون اساســی، 
وزرای منطقــه ای مکلــف بــه اخذ 
تصميمــات رئيس جمهــور و هيأت 
وزیران خواهند بــود. ماده ۲ این طرح 
نيز تاكيد مــي كند وزیــر منطقه ای 
نمی توانــد دارای فعاليت اقتصادی در 
همان منطقه باشد یا خود و خانواده اش 

اهل همان منطقه باشند.

طرح مجلس برای ايجاد وزرای منطقه ای 

تعطيلي2هفتهايجلساتعلنيمجلس
روح اهلل متفكرآزاد، عضو هيأت رئيسه مجلس از تعطيلي 2هفته اي جلسات 
علني مجلس از 27شهريور ماه خبر داد و گفت: جلسات مجلس پس از تعطيالت 
2هفته اي صحن از روز يكشنبه يازدهم مهرماه آغاز خواهد شد.به گزارش فارس 

او افزود: درواقع در ايام منتهي به اربعين مجلس جلسه علني ندارد.  

ث
مک
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در این روزگار پول درآوردن ســخت شده؛ سخت تر از 
هميشه. همه ما مي دانيم كه شرایط اقتصادي خاصي بر گزارش

كشور جاري است و دخل و خرج همه را تحت تأثير قرار 
داده اســت. در این اوضاع و احوال دوكار مي توان انجام داد؛ یا مثل 
گذشــته همان راهي را كه مي رفتيم باز هم برویم یــا با احتياط و 
سنجيدن تمامي جوانب، تغييری در شيوه حركت مان ایجاد كنيم. 

ایستادن كه اصال جایز نيســت. اما اگر در حال حركت هستيم باید 
نيرویي جدید به موتور اقتصــادي موجود تزریق كــرده و تحولي 
در روش مان ایجاد كنيم. نکته اینجاســت كه اگــر بخواهيم همان 
شيوه هاي قدیمي چند صباح پيش تر را به كار ببریم، احتمال اینکه 
روزبه روز دخل مان آب برود، هســت. پس نياز به یك تغيير داریم و 
هرچه جایي كه ما مســئوليت را به عهده گرفته ایم بزرگ تر باشد، 
مطمئنا تغيير روش ها، ســخت تر و ظریف تر خواهد بود. درســت 
مثل شــهرداري تهران كه نهادي بزرگ به حســاب مي آید؛ نهادي 
كه یك طرفش خدمت رســاني به بيش از ۹و نيم ميليون شهروند 
و آن طرفش 60هزار و اندي نيروي انساني و كلي سازمان و شركت 

خدمات رسان. 
در این ميان خبر مي رسد كه مدیریت جدید شهري تهران به دنبال 
كسب منابع جدید براي اداره شهر و تامين ملزومات اولویت دار است. 
نشان به آن نشان كه چند عضو كميســيون برنامه و بودجه شوراي 
ششم شهر تهران گفته اند هم مدیران باید به دنبال وصول مطالبات 
باشند، هم بخش هایي از بودجه 1400 شهرداري باید اصالح شود و 
هم كميته  ویژه اي را براي كسب درآمدها از شيوه هاي نوین تشکيل 
خواهند داد. البته گفته شده در این ميان نيم نگاهي هم به گذشته 
خواهد بود اما هرچه هست یا شيوه هاي فعلي به روزرساني مي شوند 

یا اقداماتي نو در دستور كار قرار مي گيرد. 
بنابراین سؤال اینجاست كه مدیریت شهري چطور مي تواند نيرویي 
تازه به موتور غول پيکر اقتصادي شهر تزریق كند؟ و آیا امکان افزایش 
درآمدهاي پایدار در شرایط فعلي وجود دارد یا به اضطرار باید بيشتر 
به دنبال درآمدهاي ناپایدار كه از محل فروش تراكم به دست مي آید، 
بود؟ همشهري در گفت وگو با تعدادي از مدیران شهري و كارشناسان 

به بررسي این موضوع پرداخته و نظرات شان را جویا شده است.

همشهري در گفت وگو با تعدادي از مدیران شهري و كارشناسان، راه هاي تامين 
درآمدهاي جدید براي اداره و توسعه پایدار شهر تهران را بررسي كرده است

اقتصاد شهر در مسير تحول خبر

شهردار تهران با وزیر بهداشت دیدار كرد
 بسیج امكانات شهرداري 

برای واكسیناسیون

شهرداري تهران 110 سوله بحران و نيروهاي پزشکي، پرستاري و 
پيراپزشکي را در مجموعه شهر سالم در اختيار دارد كه مي توانند 
به وزارت بهداشت كمك كنند. این مطلب را شهردار تهران دیروز 
در دیدار با وزیر بهداشت عنوان كرد و گفت: »همچنين ورزشگاه ها 
و مراكز شــهرداري تهران براي رفع آالم و دردهــاي مردم آماده 
هستند و در حوزه پيشــگيري، درمان، فاصله گذاري اجتماعي و 
ایجاد شرایط مطلوب براي زیست مناسب در شهر، آمادگي كمك 

را داریم.«
به گزارش وبدا )پایگاه خبري وزارت بهداشــت(، عليرضا زاكاني 
در این دیدار كه در ســتاد وزارت بهداشــت برگزار شــد، گفت: 
»واكسيناسيون، مانع از ایجاد موج هاي گسترده و فراگير بيماري 
در سطح كشــور خواهد شــد. باید به حجت االســالم رئيسي، 
رئيس جمهور و دكتر عين اللهي وزیر بهداشت و همه دولتمردان 
تبریك بگویيم كه بــا فراهم كردن زمينــه واردات مقدار زیادي 

واكسن كرونا، پيام مثبتي به مردم دادند.«
او گفت: »مایه مباهات اســت كه بتوانيم به كمك نظام سالمت 
بيایيم و با افتخار كمك كنيم كه ارائه خدمات بهداشتي و درماني، 
بهتر و گسترده تر در دسترس مردم قرار گيرد. مجموعه شهرداري 
تهران نسبت به بيماري كووید-1۹ دغدغه مند است و یك قرارگاه 
را در شهرداري تهران ســاماندهي مي كنيم تا همه ظرفيت هاي 

شهرداري براي كمك به نظام سالمت، پاي كار باشند.«
به گفته او شهرداري در دوره گذشته با ۷ مركز شامل ۵ مركز سيار 
و 2 مركز مســتقر در حوزه واكسيناسيون فعاليت هاي خودش را 
آغاز كرده و از امروز یکشنبه یك مركز واكسيناسيون با 40 ایستگاه 
تزریق واكسن در بوستان گفتگو وارد مدار خدمت رساني مي شود. 
زاكاني اضافه كرد: »طي هفته جاري با توجه به واردات مقدار باالي 
واكسن به كشــور، سایر امکانات شــهرداري را بسيج مي كنيم تا 
امکاني فراهم شود كه مردم در حوزه بيماري كرونا، دغدغه كمتری 

داشته باشند.«
همچنين وزیر بهداشت در این نشست گفت: »به لطف خدا حركتي 
انقالبي در دولت انجام شده و واكسن به مقدار كافي از روز پنجشنبه 
در حال واردات به كشور است و این مقدار واكسن در طول تاریخ 
بيماري كرونا، بي نظير بوده و تا آخر شــهریور و مهرماه نيز روند 

واردات واكسن به كشور ادامه دارد.«
بهرام عين اللهي با بيــان اینکه تنهــا راه و مطمئن ترین راه براي 
كنترل بيماري كووید-1۹، واكسيناسيون است بنابراین سياست 
دولت، تحقق واكسيناســيون عمومي در كشور است، افزود: »در 
دانشــگاه هاي علوم پزشکي روند واكسيناســيون در حال انجام 
اســت اما از امروز باید حركتي جهادي براي واكسيناسيون انجام 
شود چون با روند كنوني، انتظار ما برآورده نمي شود و انتظار یك 
كار جهادي در حوزه واكسيناســيون داریم. در بازدیدهایي كه از 
اســتان هاي مختلف داشــتيم، مردم به خوبي در واكسيناسيون 
مشــاركت داشــتند و صحنه هایي خلق شــده كه بعد از دوران 
دفاع مقدس كمتر در كشــور مشاهده مي شــود. به عنوان نمونه 
در اهواز، حســينيه اي بود كه براي واكسيناسيون درنظر گرفته 
شده بود و در این حســينيه، 24ســاعته اقدام به تزریق واكسن 
كرونا مي شد و تمام نيروهاي حسينيه از نيروهاي عاشق اهل بيت 
و امام حســين)ع( بودند و با كمك یکي از نيروهاي بهداشــتي، 
واكسيناسيون به نحو احسن در حال انجام بود یا برخي ورزشگاه ها 
با كمك بسيج جامعه پزشکي براي واكسيناسيون اختصاص یافته 
بود و در ســفر 2 روز اخير به استان هاي شــمال غربي نيز چنين 
مراكزي فعال بودند. برنامه ما این اســت كه هيچ كسي در صف 
واكسن منتظر نماند و این یکي از معضالت است كه مردم در صف 

و ناراضي باشند.«
وزیر بهداشت با اشــاره به كمبود پرســنل و امکانات در سيستم 
اداري موجود گفت: »مثل همه كارهاي دیگر كه مردم قهرمان و 
شهيدپرور به ما كمك كردند، انتظار داریم كه در واكسيناسيون نيز 
به ما كمك كنند تا بتوانيم به سرعت، شاهد تحقق واكسيناسيون 
عمومي باشيم. از دكتر زاكاني، شهردار تهران درخواست كردیم 
كه به ما در واكسيناســيون كمك كند و بتوانيم كاري كنيم كه 
هيچ كســي در صف واكســن نماند و به جاي اینکه مردم منتظر 
ما باشند، ما باید منتظر آنها باشيم و با شــيفت بندي و امکانات 
كامل حتي به صورت شبانه روزي، منتظر مراجعه مردم به مراكز 
واكسيناسيون باشيم و با احترام به آنها واكسن كرونا تزریق شود، 
بعد از این مرحله مي توانيم به كنترل بيماري كووید-1۹اميدوار 

باشيم.«
او گفت: »امروز )شنبه 13شهریور( گزارشي در ستاد ملي مقابله با 
كرونا ارائه شد كه نشان مي داد ميزان عوارض واكسن بسيار ناچيز 
است و حتي عوارض واكسن هاي داخلي از وارداتي هم كمتر بوده 

است؛ بنابراین هيچ نگراني از انجام واكسيناسيون نداریم.«
در این نشست سيدمحمد پورحسيني، مشاور وزیر و مدیركل حوزه 
وزارتي وزارت بهداشــت، دكتر عليرضا رئيسي، معاون بهداشت 
وزارت بهداشت، رؤســا و معاونان بهداشت دانشــگاه هاي علوم 

پزشکي ایران، تهران و شهيد بهشتي نيز حضور داشتند.

  معصومه علي نقي پور، كارشناس حوزه شهري 
موتور مالي شــهرداري تهران آنقدر عظیم است و سیستم هاي پیچیده اي 
دارد كه به راحتي نمي توان تغییراتــي در آن ايجاد كرد. درواقع هر تغییري 
در يك سیســتم به احتمال فراوان با يك ايراد يا خطا در بخشي ديگر همراه 
مي شود، اما اين موتور لحظه اي نبايد از كار بیفتد؛ چراكه نبض حیات  شهر به 
كاركرد اين موتور بستگي دارد و هرچه روان تر، سالم تر، بدون خرابي )فساد( 
و پرقدرت تر فعال باشد، شهر پوياتر خواهد بود و شهروندان از زندگي در آن 
بیشتر احساس آرامش مي كنند. البته كه تنها تولید منابع مالي انبوه از سوي 
اين موتور كفايت نمي كند و الزم است تا  مديري متخصص و ناظري دقیق تمام 

آنچه باعث مي شود درآمدها به دست آيد را زيرنظر داشته باشند. 
اينكه مديريت مالي شهرداري، قادر باشد منابع مالي قابل توجهي را نسبت 
به وسعت و نیازهاي شهر تهران كسب كند، الزم است، اما كافي نیست. نكته 
اساسي اين است كه در وهله نخســت درآمدها از كجا به دست مي آيند و در 
وهله بعد قرار است در كجا به مصرف برسند؛ بنابراين مديريت عالي و میاني 
شهرداري بايد توامان كه به فكر راه هاي كســب درآمد سالم به نفع شهر و 
شهروندان هستند، درباره هزينه كردها و حتي درباره جزئیات هم بینديشند. 
به طور نمونه به خاطر دارم كه سال 97، در يكي از جلسات شوراي شهر، يكي از 
كارشناسان حاضر، آماري درخصوص مصرف قند و چاي ماهانه در شهرداري 
ارائه مي كرد كه همه از آن شگفت زده شده بودند. اشاره او بر اين بود كه ماهانه 
100تن چاي و قند در مجموعه شهرداري مصرف مي شود، اما تمامي اين میزان 
به درستي استفاده نمي شود و هر  ماه بخش زيادي از آن اسراف شده و از بین 

مي رود. اين كارشناس حتي مي گفت كه در زمان مديريت آقاي قالیباف براي 
كنترل اين موضوع دستورالعملي ابالغ شــد تا ناظرانی تعیین شده و ضمن 
كنترل دقیق مصارف كاالهاي روزانه كاركنان، كاالهاي شهرداري تهران از 
سوي فروشگاه هاي شهروند تامین شود و ضررها كاهش يابد. حاال حساب كنید 
در زمینه مصرف انرژي در ساختمان هاي شهرداري و سازمان ها و شركت هاي 
تابعه اش نیز مي توان با اقدامات نوين، هزينه ها را كاهش داد كه نتیجه آن به 
نوعي افزايش درآمدها هم هســت. در مديريت شهري پیشین، چندين بار 
موضوع استفاده از انرژي هاي نو در دســتور كار قرار گرفت، اما نتايج الزم 

به دست نیامد، پس مي توان همچنان روي آن كار كرد.
به هرترتیب، مديريت شــهري جديد مي تواند با بررســي هاي بیشــتر و 
انتخاب هاي منطقي قفلي كه بر حوزه شهرسازي زده شده را بشكند؛ البته 
نه به اين مفهوم كه مجوز ساخت وساز در هر قواره اي صادر شود، اما مي توان 
با تصمیم هاي صحیح، درآمدهايي از اين دست را به شهر بازگرداند. از سوي 
ديگر، رايزني با مجلس شوراي اسالمي براي تحقق مديريت يكپارچه شهري، 
افزايش سهم درآمدهاي پايدار و دريافت بودجه بیشتر براي توسعه حمل ونقل 
همگاني در بودجه هاي سنواتي نیز مي تواند بســیار گره گشا باشد؛ چراكه 
مجلس و شوراي شهر اكنون از نظر سیاســي، قرابت بیشتري با هم دارند و 
تشــكیل هرچه زودتر مجمع 51نفره میان مجلس و شورا از اين نظر اهمیت 
فراوان دارد. همچنین يادمان نرود كه مثل شهرهاي توسعه يافته اروپايي، در 
تهران نیز مي توان از طريق بخش هاي خدمات شهري به ويژه پسماند و حوزه 

فرهنگي، درآمد به دست آورد و به موتور اقتصادي كمك شاياني كرد.

موتور اقتصادي شهرداري نيازمند نيرويي تازه
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   ناصر اماني، عضو شوراي اسالمي شهر تهران 
نقد ترين منبع مالي شهرداري تهران مطالبات از دولت است كه در دوره هاي 
قبل انباشته شده. قبال دولت ها به خاطر محدوديت هايي كه داشتند يا به دلیل 
اختالف ساليق سیاسي، كمتر به شهرداري كمك كردند. با توجه به شرايط 
اقتصادي كشور، كاهش سرمايه گذاري و ركودي كه حاكم شده - مخصوصا 
سیاست هاي انقباضي ای كه در دوره قبل در زمینه صدور پروانه ساخت اجرا 

شد - درآمد ها به شدت كم شده است.
هفته گذشته معاون مالي شهرداري تهران اعالم كرد كه دريافتي كل مناطق شهرداري در يك روز تنها 
3میلیارد تومان بوده است درحالي كه قبال همین دريافتي روزانه به 20يا 25میلیارد تومان هم مي رسید. 
اين حتي هزينه يكي از فعالیت های روزمره شهرداري را هم تامین نمي كند. ما در ماه بايد 1400میلیارد 
تومان فقط حقوق كاركنان را پرداخت كنیم. من به دكتــر زاكاني هم عرض كردم كه بايد از همین االن 
كارگروه ويژه اي براي تامین منابع مالي در 6 ماه آينده تشــكیل دهیم. بايد هم شهر را به شكل بهینه 

مديريت كنیم و هم چرخ هاي توسعه را به حركت درآوريم.
در حوزه حمل ونقل نیاز به واردات و نوسازي اتوبوس ها و اورهال قطار هاي مترو داريم. اينها بايد به صورت 
جدي در دستور كار قرار گیرد و فكر مي كنم در اولويت هاي شهردار هم قرار دارد. معتقدم با هماهنگي ای 
كه بین شهرداري و دولت ايجاد شده است و قولي كه آقاي شهردار از رئیس جمهور گرفته اند توافقات 
خوبي در زمینه پرداخت مطالبات انجام شود. آقاي حناچي )شهردار پیشین(در آخرين گزارش به شورا 
گفتند كه 56هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه داريم كه 30هزار میلیارد آن قطعي است. اگر اين رقم 
پرداخت شود معادل نیمي از بودجه ساالنه شهرداري مي شــود و كمك زيادي به شهرداري مي كند. 
شهرداري هم كه از دولت پول نقد نمي خواهد، مثال ما نیاز به واردات اتوبوس و واگن هاي قطار داريم كه 

دولت مي تواند زمینه آن را فراهم كند. اين امكان براي دولت وجود دارد.

تالش براي دريافت مطالبات قبلي از دولت

يكي از موانعي كه در مورد درآمدهاي شهري وجود دارد و 
به يك گلوگاه تبديل شده، بحث صدور پروانه است. شوراي 
شهر تهران كاري به تراكم فروشي و بحث بلندمرتبه سازي  
ندارد كه مورد نقد كارشناسي هســت. چراكه ما به دنبال 
همان تراكم مجاز و حداقلي در شــهر تهران هستیم كه 

به معناي تراكم فروشي يا در اصل شهرفروشي هم نیست.
با اين حال، در صدور پروانه ساخت روند معیوبي را مي بینیم 
كه بعضا فرايند آن تا 18 ماه به طول مي انجامد. در واقع يك 
بوروكراسي وحشتناكي هست كه هم مردم را آزار مي دهد و 
به كرامت شهروندان لطمه زده و هم در بحث بافت فرسوده و 
نوسازي آن مانع ايجاد كرده است. هر قدر نوسازي در بافت 
فرسوده صورت بگیرد، منظر شــهري بهبود پیدا مي كند 
يا ايجاد ايمني كرده و در نهايت ســبب درآمد براي شهر 
مي شــود. خیلي از درآمدهاي نهفته و مستتر شهرداري 
از صدور پروانه ساخت به دلیل وقفه هاي طوالني مدت در 
صدور آن متوقف مانده است. البته شهرداري تهران بايد 
به فكر درآمدهاي پايدار باشد. بخشي از درآمدهاي پايدار 

مي تواند از طريــق پروژه هاي 
مشاركتي در شهر تهران حاصل 

شود. 
در مناطق مختلف شهر تهران 
به جاي خام فروشي زمین بايد 

پروژه هاي مشاركتي با بخش خصوصي تعريف كنیم. براي 
مثال اگر در تهران مشكل پاركینگ داريم، شهرداري مناطق 
زمین را در اختیار بخش خصوصي قرار دهد تا آنها عملیات 
احداث پاركینگ را انجام دهند و بدين ترتیب، شهرداري 

از پروژه هاي مشاركتي مي تواند درآمد پايدار كسب كند.
پروژه هاي مشاركتي كه بین شهرداري و بخش خصوصي 
تعريف مي شــود، در واقع تا زمانی كه پروژه باقي است، 
قدرالسهم شراكت شهرداري به عنوان درآمد پايدار تلقي 
مي شود. در همه جاي دنیا نیز به چنین درآمدهايي، درآمد 
پايدار گفته مي شود. درآمدهاي موقت موردي به حساب 
مي آيد، درحالي كه پروژه هاي مشاركتي درآمدهاي پايدار 

با خود به همراه دارد.

پروژه هاي مشاركتي؛ راهي براي كسب درآمدهاي پايدار
   سید مرتضي افقه، اقتصاد دان 

كشور از نظر درآمد با شــرايط بحراني روبه رو است. شهرداري 
هم تولید كننده كاال نیســت و خدمات ارائه مي كند. وقتي دولت 
مشكالت مالي داشته باشد شــهرداري ها هم به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم با اين مشكل روبه رو هســتند. بايد بپذيريم كه 
درآمدي نیست يا اگر هست كاهش پیدا كرده است. از طرف ديگر 
بايد اين را هم بپذيريم كه احتماال مسئله تحريم به اين زودي حل 
نشود؛ البته كه امیدوار هســتیم تمامی مشكالت از اين دست به 

نحو مناسب، رفع شود.
 من تصور مي كنم كه هم دولت و نهاد هايي مانند شــهرداري ها، 
ريخت و پاش هاي زيادي به ارث رسیده از دوران وفور نفتي دارند. 
در بودجه دولت رديف هزينه هاي زيادي هست كه كمكي به تولید 
ملي نمي كند. شهرداري ها هم همین وضعیت را دارند و شهرداري 

تهران كمي بیشتر.
بايد با اين فرض با موضوع درآمد ها روبه رو شويم كه درآمد ثابت 
اســت و در كوتاه مدت هم افزايش پیدا نمي كند. پس بايد ببینیم 
كه چطور مي شــود هزينه ها را كم كرد. االن فرصت خوبي است 
كه شــهرداري بر كاهش هزينه هاي اضافــي تمركز كند. در اين 
زمینه بايد به چند نكته توجه كرد. بخــش زيادي از هزينه های 

شهرداري ها به دلیل ناكارآمدي تعدادي 
از نیرو هاي انساني از مديران تا كاركنان 
است. زماني كه گزينش نیرو ها براساس 
شايستگي نباشــد و معیار هاي ديگر 
مانند روابط گوناگون جاي آن را بگیرد، 
كارآمــدي اين نیرو ها پايین اســت. 

همزمان بايد نگرش به انتخاب مديران و كاركنان هم عوض شود؛ 
وقتي بهره وري پايین باشــد بايد دائما نیرو هاي بیشتر استخدام 
كرد و ساختمان ها و امكانات جديد خريد. استفاده از فناوري هاي 
نوين هم مي تواند هزينه ها را كاهش دهد. از ســوي ديگر بايد از 
متخصصان اقتصادي براي افزايش بهره وري استفاده كرد. تهران 
محل تمركز بیشترين ثروتمندان كشور است. شهرداري مي تواند 
راهي براي كسب درآمد از اين محل پیدا كند نه اينكه عوارض را 

براي همه به يك اندازه افزايش دهد. 
در اقتصاد خرد تولید كننده به دنبال سود است و سود يعني فاصله 
درآمد از هزينه. وقتي درآمد ثابت يا كم باشد، تولید كننده بايد 
هزينه ها را كاهش دهد. شهرداري و دولت در اين موقعیت هستند. 
االن نبود درآمد بهترين فرصت براي اين اصالحات است زيرا ممكن 

است در آينده باز هم درآمد هاي نفتي جاري شود.

فرصتي براي اصالح و كاهش هزينه ها

مصوبه ارتقــای ایمنــي تخریب و 
گودبرداري هاي ســاختماني شهر شهرسازی

تهران با هدف پيشــگيري از ایجاد 
گودهاي پر خطر و رها شدگي عمليات ساخت وساز 

در مناطق 22گانه اصالح شد. 
به گزارش همشهري، معاون شهرسازي و معماري 
شــهرداري تهران از اصالحيه این مصوبه خبر داد 
و گفت:» بروز حوادث متعدد ناشــي از تخریب و 
گودبرداري، موجب شــده تا معاونت شهرسازي و 
معماري شهرداري تهران نسبت به بررسي ميداني 
موضوع و آسيب شناســي مصوبه »ارتقاي ایمني 
تخریب و گودبرداري هاي ساختماني شهر تهران« 
مصوب ســال ۹1اقدام كند. بررسي هاي ميداني و 
مطالعات نظري انجام شده نشان داد كه این مصوبه 
در زمينه هــاي فني، حقوقي و زیســت محيطي، 
اشکاالت و كاستي هایي دارد و امکان عملياتي شدن 

آن به صورت كامل فراهم نشده است.« 

عبدالرضا گلپایگاني ادامــه داد:» افزایش تقاضاي 
احداث زیرزمين در ســاخت و ســازهاي شهري 
به منظور تأميــن كاربري هاي مورد نيــاز به ویژه 
پاركينگ و به تبع آن انجــام عمليات گودبرداري 
بيش از حد معمول از یك طرف و بي توجهي مالکان 
به انجام تمهيدات الزم براي اجــراي گود ایمن و 
یا رها كردن ملك در مرحلــه گودبرداري از طرف 
دیگر، معضالت زیادي را براي شــهر و شهروندان 
ایجاد كرده اســت، ضمن اینکه عدم رعایت نکات 
ایمني و فنــي در تخریب بناهــاي قدیمي، باعث 
بروز حوادثي در این زمينه شــده اســت.« معاون 
شهرسازي و معماري شــهرداري تهران در ادامه 
افزود: »با توجه به نتایج بررســي ها، اصالح مصوبه 
مذكور به منظور تدوین سازوكارهایي با هدف ارتقای 
ایمني و پيشگيري از رهاشدن عمليات ساختماني 
در مرحله گودبرداري، ساماندهي گودهاي رهاشده 
و همچنين ارتقای ایمني گودبرداري هاي ســطح 

شهر تهران ضرورت داشــت، لذا بازنگري كلي در 
مفاد این الیحه طي جلسات متعدد كارشناسي و 
مدیریتي با حضور نماینــدگان اداره كل معماري 
و ســاختمان به عنوان متولي تدوین الیحه، اداره 
كل تدوین ضوابط، نظارت و صــدور پروانه، مركز 
حقوقي شهرداري تهران، اداره كل تدوین قوانين و 
امور شورا، سازمان مشاور فني و مهندسي، سازمان 
پيشــگيري و مدیریت بحران و همچنين سازمان 
نظام مهندســي اســتان تهران و كميسيون هاي 
تخصصي شوراي اسالمي شــهر تهران در دستور 
كار قرار گرفت و نهایتــاً در تاریخ 8مرداد 1400به 
تصویب شوراي اسالمي شهر تهران رسيد. اميدواریم 
با اجراي دقيق »مصوبه ارتقــای ایمني تخریب و 
گودبرداري هاي ساختماني شهر تهران« كه اكنون 
به مناطق شهرداري تهران ابالغ شده است، شاهد 
افزایش ایمني در تخریب و گودبرداري ها و تعيين 

تکليف گودهاي رها شده در سطح شهر باشيم.«

معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران: نایب رئيس شوراي شهر تهران در بازدید از بزرگ ترین آرامستان پایتخت عنوان كرد

مسیر ايجاد گودهاي پرخطر و رها شده، مسدود شد حفظ كرامت متوفیان، از شاخص هاي مهم 
بهشت زهرا)س( در ايام كرونايي

حدود 18ماه است كه برخی از شهروندان كالنشهرها با 
شيوع ویروس كرونا از فضاهای ورزشی و فعاليت ورزشی 
فاصله گرفته اند و بزرگ ترین آسيب آن، افسردگی های 
روحی بوده اســت.  به همين منظور ســازمان ورزش 
شــهرداری برای پيشــگيری و كنترل آســيب ها به 
شهروندان، طرح »ورزشی شو« را در فضاهای باز شهر 

اجرا خواهد كرد. امير محسنی، مدیرعامل این سازمان 
در این باره به همشهری گفت: »به جز امر واكسيناسيون 
كه در حال انجام اســت، پویش »ورزشــی شــو« از 
20شهریور در نقاط پرتردد شهر اعم از ميدان های بزرگ 
شــهری، ميادین ميوه و تره بار، فروشگاه های شهروند 
و ایســتگاه های مترو اجرا خواهد شــد.« مدیرعامل 

سازمان ورزش شهرداری تهران افزود: »با هدف افزایش 
تاب آوری اجتماعی و كاهش آسيب های كرونا و آگاهی 
بخشی درباره این موضوع، چگونگی ورزش و حركات 
اصالحی در قبل و بعد از واكسيناسيون توسط مربيان 
آقا و خانم آموزش داده می شود. همچنين به افرادی كه 
برای واكسيناسيون به مراكز مراجعه می كنند، در قالب 
طرح ورزشی شو ضمن رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
خدماتی از قبيل مشاوره ورزشی و بهداشتی به آنها ارائه 

و حركات ایستایی آموزش داده می شود.«

برپايی پويش »ورزشی شو«  از 20 شهريور

نایب رئيس و عضو هيأت رئيســه شوراي اسالمي شهر 
تهران با حضور در مجتمع عروجيــان و مركز پذیرش 
بهشــت زهرا)س( از پروژه هاي درحال اجرا، حسينيه 
عطر یاس و ســالن هاي تطهيــر بازدید و بــا برخي از 
مراجعه كنندگان و همچنين پرســنل سازمان بهشت 
زهــرا)س( از نزدیك گفت وگــو كردنــد. به گزارش 
همشهری، پرویز سروري، نایب رئيس شوراي اسالمي 
شهر تهران در این بازدید، حفظ كرامت متوفيان به ویژه 
متوفيان كرونا و رعایت دقيق نکات شرعي و بهداشتي و 

همچنين تکریم خانواده هاي داغدار و مراجعه كنندگان در شرایط سخت كرونایي را از شاخصه هاي اصلي خدمت رساني 
سازمان بهشت زهرا)س( برشمرد و گفت: »پرسنل سازمان بهشت زهرا)س( براي تسریع در خدمت رساني به شهروندان 
به صورت كار جهادي در شرایط بحران بي سابقه كرونا در حال فعاليت هستند.«  او با ابراز خرسندي از اینکه در 1۹ ماه 
شرایط سخت و طاقت فرسا و حضور جهادي پرسنل در خط مقدم مبارزه با بحران كرونا حتي یك مورد فوتي در بين 
كاركنان سازمان بهشت زهرا)س( مشاهده نشده است در ادامه گفت: »این نشان دهنده برنامه ریزي دقيق، مدیریتي 
هوشمندانه و رعایت پروتکل هاي بهداشتي و دستورالعمل ها در باالترین سطح در بهشت زهرا)س( است.« در این بازدید 

جعفر بندي شربياني، عضو هيأت رئيسه شورا و سعيد خال،  مدیرعامل سازمان بهشت زهرا نيز حضور داشتند.

   میثم مظفر، عضو كمیسیون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران 
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چهره روز

تمرکز بر وظایف وزارتخانه
حجت اهلل عبدالملکي، مدیر جواني است 
كه با اعتماد ســيدابراهيم رئيسي وارد 
كابينه دولت سيزدهم شده و از معاونت 
اشــتغال و خودكفایي كميته امداد امام 
خميني )ره( به وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي رسيده. او بالفاصله بعد از گرفتن 

رأي اعتماد مردم دست به كار شناســایي و رفع مشکالت حوزه هاي 
تحت امر این وزارتخانه عریض و طویل شده و تا اینجاي كار بر بسياري 
از كاســتي هاي موجود نيز دست گذاشته اســت. فعاًل از گفته هاي 
عبدالملکي مشخص است كه او مسائل بزرگي را، نظير تعداد واقعي 
بيکاران، شرایط معيشــتي نيروي كار، وضعيت بنگاه ها، ناكارآمدي 
در بدنه شستا و بســياري دیگر كه تا قبل از این حرفي از آنها به ميان 
نمي آمد یا با آمار و ارقام الپوشاني مي شد، شناخته و ابایي هم از آشکار 
كردن آنها ندارد، ظاهرا او به جاي مصلحت اندیشــي ترجيح مي دهد 
توان موجود را براي رفع این كاستي ها به خدمت بگيرد. تا اینجاي كار، 
از دیکته نانوشته وزیر جدید نمي توان غلطي گرفت، در ادامه نيز باید 
اميدوار بود كه كار به همين منوال ادامه پيدا كند؛ اما، آنچه عبدالملکي 
در جلسه ویژه بررسي آسيب هاي اجتماعي كرونا، به عنوان »بهترین 
مدل براي پرداخت یارانه و كمك معيشــتي به افراد آســيب دیده از 
كرونا« معرفي كرده، كار را براي اميدواري به نتایج رویکرد هاي خوب 

جناب وزیر سخت مي كند. 
حجت اهلل عبدالملکــي، وزیر تعاون، كار و رفــاه اجتماعي مي گوید: 
»هم اكنون بهترین مدل براي پرداخت یارانه و كمك معيشتي به افراد 
آسيب دیده از كرونا استفاده از ظرفيت كميته امداد امام خميني )ره( 
است، به این صورت كه خانواده هایي كه سرپرست آنها در اثر كرونا فوت 
كرده اند، باید تحت پوشش قرار بگيرند و بنابراین الزم است براي آزمون 
وســع و اقدامات حمایتي، منابعي به این نهاد تزریق شود.« البته كه 
كميته امداد در 4دهه گذشته همواره متولي كمك به نيازمندان بوده 
و در دوره كرونا نيز آنچه در توان داشته انجام داده؛ اما اوالً عبدالملکي 
به عنوان وزیر كار، متولي امور بخش بســيار بزرگ تــري از اقتصاد و 
جامعه ایراني است و ابزار، منابع و البته مسئوليت هاي بسيار بيشتر و 
بزرگ تري نسبت به كميته امداد دارد و حداقل با توجه به اینکه دیگر 
در كميته امداد مسئوليت ندارد، باید بر حل مشکل چندین هزار بنگاه 
آسيب دیده از كرونا، چندین ميليون شاغل فقير، 5/5ميليون بيکار كه 
آمار آن را خود او به روزرساني كرده و برخي از آنها به دالیلي مختلف 

ازجمله واقعي نبودن مزد، تمایلي به اشتغال ندارند، تمركز كند.
عبدالملکي در همين جلسه ویژه بررسي آسيب هاي اجتماعي كرونا به 
سياست هاي مهمي نظير كمك مالي به مشاغل به شرط حفظ نيروي 
كار و تداوم بيمه پردازي، توسعه مشاغل كرونا دوست همچون ICT و 
مشاغل خانگي، آموزش صاحبان كسب وكار براي ادامه حيات، و تکميل 
زنجيره ارزش و... اشاره كرده كه همگي در حوزه مدیریت وزارت كار 
است و هر لحظه نيازمندتر به عمل انقالبي. پس بهتر است وزیر جدید 
كار، با تصویر مثبتي كه براي حل مشکالت حوزه تعاون، كار و رفاه از 
خود ایجاد كرده، بر همين كار متمركز بماند و در شرایطي كه كميته 
امداد به خوبي از پس مســئوليت هاي خود برمي آید، زمينه را براي 
حمایت از معيشت دوم جمعيت كشور كه مستقيم و غيرمستقيم از 

قانون كار و بازنشستگي متأثر هستند، فراهم كند. 
سياست هاي اول انقالب براي حمایت از محرومان با اعانه كميته امداد، 
نياز آن روزهاي جامعه ایراني بود كه با درایت حضرت امام )ره( اجرایي 
شد و در طول همه این سال ها نيز با همان خط مشي ادامه پيدا كرده؛ 
اما حاال جامعه ایراني با ظرفيت هاي بزرگي كه از نظر زیرساخت در آن 
ایجاد شده، نيازمند حل مشکالتي است كه عرصه را بر توسعه فردي 
و جمعي در حوزه اقتصــاد تنگ كرده و از قضا بخــش بزرگي از این 

مشکالت مي تواند با تدبير وزارت كار رفع شود. 

محاســبات مركــز آمــار و  دستمزد
اطالعات راهبــردي وزارت 
رفاه نشــان مي دهد، حداقل 
دستمزد كارگري فقط 35.3 درصد متوسط 
هزینه خانوارهاي شهري را پوشش مي دهد 
و مابقــي هزینه ها بایــد از محل هاي دیگر 
تأمين شود. بررسي آمارهاي رسمي گویاي 
این واقعيت است كه در سال گذشته حداقل 
دســتمزد كارگري به طور ميانگين معادل 
35.3درصد از هزینه خانوارهاي شــهري و 
64.2درصد از هزینه خانوارهاي روستایي 
بوده و مابقي هزینه هاي خانوار از محل هاي 

دیگر تأمين شده است.
به گزارش همشــهري، پایين بودن ســهم 
دســتمزد در جبران هزینه خانــوار به این 
معناســت كه اگر كارگران فاقد درآمدهاي 
جانبي باشــند، قادر به جبران هزینه هاي 
معيشت نيســتند و به عنوان شاغالن فقير، 
زیر خط فقــر جاي مي گيرنــد. البته طبق 
نمونه گيري آماري در مورد هزینه و درآمد 
خانوارهاي كشــور، به طور ميانگين درآمد 
خانوارهــا حدود 19درصد بيــش از هزینه 
آنهاست، اما با توجه به رشد ضریب جيني در 
گزارش اخير مركز آمار ایران و همچنين نرخ 
محروميت 31.4 درصد كشور، به نظر مي رسد 
این اختالف 19درصــدي ميانگين درآمد و 
هزینه خانوار ناشي از رشد شکاف طبقاتي و 
همپوشاني درآمد اقليت ثروتمند با اكثریت 

فقير در محاسبه آمارهاي ميانگين باشد.

حال خوب آمارها
داده هاي مركز آمار ایران در طرح آمارگيري 
هزینه و درآمد خانوارهاي شهري و روستایي 
در سال 1399حاكي از این است كه متوسط 
درآمد ساالنه یك خانوار شهري با 38درصد 

افزایش از 54ميليون و 100هزار تومان در 
سال 98به 74ميليون و 676هزار تومان در 
سال 1399رسيده است. در مقابل متوسط 
هزینه ساالنه یك خانوار شهري در این سال 
30.5درصد افزایش داشته و از 48ميليون و 
644هزار تومان در سال 1398به 63ميليون 
و 368هزار تومان در ســال 1399رسيده 
اســت. به عبارت دیگر، براساس این آمارها، 
متوســط هزینه هاي یك خانوار شهري در 
سال گذشته كمتر از نرخ تورم 36.2درصدي 
مناطق شــهري این سال رشــد كرده كه 
جالب به نظر مي رســد. البته این اختالف 
مي توانست ناشي از كاهش مصرف خانوارها 
به دليل فشارهاي اقتصادي باشد، اما نکته 
قابل تأمل این است كه در داده هاي مركز آمار 
ایران، ميانگين درآمد خانوارهاي شــهري 
17.8درصد بيش از مجمــوع هزینه هاي 

آنهاست.
در مــورد خانوارهاي روســتایي نيز آمارها 
حاكي از این اســت كه در ســال گذشته 
متوسط درآمد ساالنه یك خانوار روستایي با 
41.6درصد افزایش از 29ميليون و 702هزار 
تومان در سال 1398به 42ميليون و 47هزار 
تومان در ســال 1399رســيده و در مقابل 
متوسط هزینه ساالنه یك خانوار روستایي 
نيز بــا 31.2درصد افزایــش از 26ميليون 
و 596هــزار تومــان در ســال 1398بــه 
34ميليون و 898هــزار تومان در ســال 
1399افزایش یافته اســت. با این حساب 
هزینه خانوارهاي روستایي نيز اختالف ميان 
درآمــد و هزینه این خانوارها نيز در ســال 
گذشته به 20.5درصد رســيده و با وجود 
تورم 37.7درصدي مناطق روســتایي در 
این سال، رشد هزینه خانوارها از 31.2درصد 

فراتر نرفته است.

منبع درآمدي خانوارها
یکي از نکات جالب در تفکيك سهم منابع 
مختلف از مجموع درآمد خانوارهاي شهري 
و روستایي كشور این است كه همواره، بخش 
عمده درآمد خانوارهــا از محل هایي نظير 
دریافت اجاره بهاي مسکن شخصي، یارانه، 
حقوق بازنشستگي و سایر درآمدهاي متفرقه 
نظير سود ســپرده بانکي تأمين مي شود و 
به طور ميانگين سهم دســتمزد در درآمد 

خانوارها از یك سوم فراتر نمي رود. 
در ســال 1399، آنگونه كه اطالعات مركز 
آمار ایران نشان مي دهد به طور ميانگين، از 
مجموع صددرصد درآمد خانوارهاي شهري 
52.9درصد به این درآمدها اختصاص داشته 
و سهم مزد و حقوق فقط 31.4درصد بوده 
اســت. همچنين 15.7درصــد هزینه ها از 
محل مشــاغل آزاد تأمين شــده است. در 
مورد خانوارهاي روستایي نيز در این سال، 
37.5درصد از درآمدها از محل هایي نظير 
دریافت اجاره بها، یارانه، حقوق بازنشستگي، 
سود سپرده بانکي و... تأمين شده و سهم مزد 
و حقوق در هزینه خانوار فقط 32.7درصد 

بوده است. 
حتي در مناطق روســتایي ســهم درآمد 
مشاغل آزاد كشاورزي از 18.1درصد فراتر 
نرفته و ســهم مشــاغل آزاد غيركشاورزي 
نيز 11.7درصد بوده اســت. نگاهي به این 
آمارها حاكي از این اســت كه گرچه فارغ از 
شکاف طبقاتي موجود در جامعه، وضعيت 
ميانگين دخل وخــرج خانوارها مســاعد 
به نظر مي رســد، اما به دليــل ناتواني مبلغ 
مزد و حقوق در مقابــل هزینه هاي زندگي، 
خانوارهایي كه درآمدهاي آنها عمدتاً بر مزد 
 و حقوق تکيه دارد، شرایط نامطلوبي خواهند

 داشت.

نامعادله مزد و هزينه
همشهري چالش كاهش سهم مزد در تامين هزینه  خانوارها را بررسي مي كند

ایرانيان در دهه90 خورشيدي به جاي اینکه با رشد درآمد ملي سرانه مواجه  گزارش
شوند، ساالنه شــاهد كاهش 4درصد از درآمد ملي سرانه بوده اند. این یك 
آواربرداري از وضع تخریب درآمد ملي در دهه90 است؛ دهه هایي كه انتظار 
مي رفت اقتصاد ایران با رشدي 8درصدي در هر سال آن مواجه شود و ایرانيان هم با افزایش 

درآمد واقعي زندگي كنند.
به گزارش همشهري، رشــد ضعيف اقتصادي نزدیك به صفر در دهه90 و نرخ تورم باال و 
پرنوسان در كنار تحریم ها و البته كاهش ميزان سرمایه گذاري باعث شده تا ایران در یك 
تله عميق فقر قرار گيرد و سرانه واقعي درآمد ایرانيان به طور محسوسي كاهش یابد به نحوي 
كه دست كم 11سال زمان نياز خواهد بود تا سطح درآمد ملي كشور به سطح درآمد ابتداي 
دهه90 برسد. افزون بر اینکه شکاف طبقاتي و ناكارآمدي سياست هاي بازتوزیع درآمد باعث 

شده تا نابرابري اجتماعي و اقتصادي تشدید شود.
هرچند دولت هاي گذشته در مقام نظر، همه درصدد بودند تا كشور را از فقر مطلق رها سازند 
اما آمارها نشان مي دهد در یك دهه گذشته بخش زیادي از طبقه متوسط ایرانيان به طبقه 
فقير و كم درآمد منتقل شده اند و سهم 20درصد باالي جامعه از درآمدها بيشتر شده است.

اتاق بازرگانــي و صنایع و معادن تهــران در تازه ترین گزارش خــود از تله عميق درآمد 
ملي پرده برداري كرده و مي گوید: درآمد ملي ســرانه واقعي كشور در سال1383 برابر با 
5.7ميليون تومان بود كه بعد از گذشت 7سال، به رقم 4.82ميليون تومان در سال1390 
رســيد و متوسط نرخ رشد ســرانه درآمد ملي ســرانه حقيقي طي ســال هاي1383تا 

1390حدود 4.4درصد است.
این گزارش وضع دهه90 را وخيم نشان مي دهد و تأكيد دارد: از سال1391 به بعد، روند 
عمومي درآمد ملي سرانه، نزولي شد و به استثناي سال هاي1395، 1396و 1399، رشد 
ساالنه آن در 7سال از دهه90، منفي بود كه نشان از تضعيف شدید درآمد ملي سرانه در 

دهه اخير است.
به گونه اي كــه كمترین درآمد ملي ســرانه در دهه اخير مربوط به ســال1398 و با رقم 
4.7ميليون تومان بوده اســت كه در ســال1399 با رشــد 1.6درصدي به 4.8ميليون 
تومان رسيد. بررســي هاي این نهاد بخش خصوصي درباره رشد درآمد ملي سرانه واقعي 
نشان دهنده این واقعيت است كه ميانگين رشد ساالنه درآمد ملي سرانه واقعي در طول 
سال هاي 1383تا 1399برابر با منفي یك درصد، و در دهه90 یعني از 1390تا 1399منفي 
3.9درصد است. به بيان روشن تر طي دهه1390، به جاي رشد، ساالنه 4درصدي، درآمد 
سرانه تضعيف شد. به گونه اي كه در پایان سال1399 اقتصاد ایران در وضعيتي قرار گرفت 
كه درآمد سرانه 15درصد كمتر از سال1383 بود. این گزارش مي افزاید: چنانچه درحالت 
خوش بينانه فرض شود كه از سال1400 به بعد درآمد ملي سرانه به طور متوسط ساالنه 
4درصد افزایش پيدا كند در سال1410 یعني 11سال دیگر درآمد ملي سرانه واقعي ایران 
به رقم1390 خواهد رسيد و دستيابي به رشد سرانه كمتر از 4درصد این بازه زماني را براي 

رسيدن به سطح درآمد1390 طوالني تر مي سازد.

یك دهه كاهش درآمد سرانه چه بر سر اقتصاد ایران آورد؟

بررسي هاي آماري نشان مي دهد دست كم 11سال زمان نياز خواهد 
بود تا سطح درآمد ملي به سطح درآمد ابتداي دهه90 برسد

آواربرداري از تخریب درآمد ملي 
ایرانيان در دهه90

موش ها را از خزانه دولت دور كنيد و  كالن
اجــازه ندهيد تا در مســير انتقال 
پول هاي دولت به خزانه كشور یا در 
راه انتقال بودجه از خزانه به سمت مصرف، برخي 
لوله هاي انتقال پول  را ســوراخ و از آن برداشت یا 
سوءاســتفاده كنند. به این آمار وحشتناك دقت 
كنيد؛ 220هزار حساب دولتي تا همين چندسال 
قبل در بانك ها ایجاد شده بود. حاال حساب كنيد كه 
چه رانت و پول هاي كثيفي نصيب ذي نفعان این 
حساب ها شــده و بانك ها براي راضي نگه داشتن 
مأموران دولت به حفظ حساب شــان چه وام ها و 
تســهيالت ارزاني كه به صورت پنهاني پرداخت 
نکرده اند. تعداد این حســاب ها اكنون به 22هزار 
حســاب نزد بانك مركزي كاهش یافته اما هنوز 
هســتند دســتگاه ها و مســئوالني كه در مسير 
فسادزدایي از پول هاي دولت با خزانه داري آنالین 

سنگ اندازي مي كنند.
3 نفر براي مانع برداري از مســير خزانه آنالین و 
گندزدایي از فساد ناشي از رسوب پول هاي دولت 
در مســيرها و حســاب هاي پنهاني و غيرشفاف، 
مسئوليت سختي در 4سال آینده دارند؛ یکي وزیر 
اقتصاد، دیگري رئيس كل بانك مركزي و سرانجام 
رئيس ســازمان برنامه وبودجه. این افراد موظف 
هستند راه را بر موش هاي جونده درآمدهاي دولت 

ببندند؛ آیا آنها عزم جدي دارند؟
به گزارش همشــهري، بودجه ریــزي عملياتي، 
خزانــه داري واحــد و آنالیــن، مدیریت صحيح 
نقدینگي و جلوگيري از رانت ناشي از حساب هاي 
دولتي بخشــي از وعده هــا و برنامه هاي دولت ها 
بوده و مسئوليت مســتقيم پيگيري هم البته بر 
دوش وزیر اقتصاد، رئيس سازمان برنامه وبودجه 
و رئيس كل بانك مركزي است. حاال در نخستين 
روزهاي شکل گيري دولت ســيزدهم و همزمان 
با آغاز گفت وگو ها و جلســات كارشناســي براي 
پي ریزي بودجه1400، آن هم با كمترین كسري 
عملياتي، نتيجه یك تحقيق از بازوي پژوهشــي 

بانك مركزي، به موانع بر سر تحقق این وعده ها و 
برنامه ها اشاره مي كند.

پژوهشكده پولي و بانكي چه گفت؟
گزارش جدید پژوهشکده پولي و بانکي با عنوان 
چگونگي نگهداري حســاب هاي دولتي و وصول 
وجــوه دولت در بانــك مركزي، با مــرور تجربه 
چند كشــور منتخب فاش مي ســازد در دولت 
پيشين تعداد حســاب هاي دولتي نزد بانك ها از 
220هزار حساب به 22هزار حساب متمركز نزد 
بانك مركزي كاهش پيداكرده كه اســتمرار این 
روند مي تواند وصول درآمدهاي دولت را سرعت 
ببخشد و دست دولت را براي مدیریت پول هایش 
و اســتفاده بموقع از آن را بازتر سازد. به گزارش 
همشــهري، وزیر جدید اقتصــاد در برنامه خود 
به صراحت اعالم كرده به رغم تکاليف قانوني، بخش 
مهمــي از درآمدهاي دولت كه به ســازمان هاي 
درآمدزاي دولت نظير ســازمان امــور مالياتي و 
گمرك و همچنيــن شــركت هاي دولتي نظير 
شــركت ملي نفت و پاالیش و پخش تعلق دارد، 

به طور كامل به بانك مركزي منتقل نشده است.
خاندوزي معتقد است با تکميل اجراي این قانون 
و حذف حســاب هاي رابط درآمدي، درآمدهاي 
عمومي مستقيم از مبدأ پرداخت به  حساب واحد 
خزانه منتقل مي شــود و از طریق تعریف شناسه 
واریز مشخصات مبالغ وصولي از نظر مشخصات 
پرداخت كننده، نوع و موضوع پرداخت و... همزمان 

ثبت و نگهداري خواهد شد. 

پشت صحنه حساب بازي دولتي ها
نتيجه گزارش تازه پژوهشکده پولي و بانکي نشان 
مي دهد متمركزكردن حساب هاي دولت و ایجاد 
یك ساختار حساب واحد خزانه، مسير نظارت بر 
كنترل جریان ها و مانده نقدي را براي دولت آسان 
مي كند و حســاب واحد خزانه یکي از روش هاي 
كليدي بهبود مدیریت نقدینگي دولت اســت تا 

از منابع و پول هاي نقد خود حداكثر اســتفاده را 
ببرد. این گزارش مي افزاید: بودجه ریزي عملياتي، 
امکان نظارت آنالین، شفاف سازي از حساب ها و 
جلوگيري از رانت و رسوب منابع در حساب هاي 
دولتي وقتي ممکن خواهد شد كه همه این پول ها 
به یك حســاب واحد واریز شود و همه تخصيص 

بودجه ها هم از این كانال انجام پذیرد.
تجربه كشورهاي مختلف دنيا نشان مي دهد آنها 
براي مدیریت نقدینگي دولت به ســمت تأسيس 
و بهره گيري از مکانيزم خزانــه داري واحد رفته و 
تالش كرده اند با متمركزكردن حساب دخل وخرج 
دولت نزد بانك مركزي به جاي حساب هاي متعدد 
نزد بانك ها، هم شــفافيت در بودجه و هم نظارت 
بر منابع و به ویژه مصــارف را افزایش دهند و این 
مأموریتي اســت كه محــور اصلــي آن بر عهده 

خزانه داري كل كشور نزد وزارت اقتصاد خواهد بود.
گزارش تحقيقي پژوهشکده پولي و بانکي اما نشان 
مي دهد باوجود تأكيد اصل53 قانون اساسي مبني 
بر حســاب واحد خزانه، برخي قوانين و مقررات 
موجب اخالل و سردرگمي شده است؛ به گونه اي كه 
زیرساخت ها براي انتقال بخش ریال حساب هاي 
دولتي به بانك مركزي كاماًل آماده به نظر مي رسد 
و تمام سازمان هاي دولتي حساب هاي خود را نزد 
اداره معامالت ریالي بانك مركزي یکجا متمركز 
كرده اند؛ اما این فرایند در برخي از ســازمان هاي 
بزرگ به دالیلــي نظير گســتردگي فعاليت ها با 
تأخيــر در حال پيگيري اســت. نویســندگان و 
پژوهشــگران این گزارش مي گویند كه باید بين 
انتقال حساب هاي دولتي به بانك مركزي و اجراي 
طرح حساب واحد خزانه تفاوت قائل شد؛ زیرا طرح 

انتقال حساب ها به بانك مركزي یك پيش نياز براي 
خزانه داري واحد است و همين مسئله فرایند اجراي 
كار را پيچيده و سخت كرده اســت. افزون بر این 
وزارت اقتصاد و بانك مركزي براي اجراي این مهم 
مسئوليت مشــترك دارند و تهيه دستور العمل و 
شيوه نامه نياز به هماهنگي و توافق این دو نهاد دارد 
كه اجراي طرح خزانه داري واحد را با كندي و حتي 
وقفه طوالني مواجه كرده اســت. تنوع حساب ها، 
آماده نبودن ســازمان ها و تمایل مدیران به حفظ 
وضع موجود به دليل بهره مندي از برخي تسهيالت 
و مزایاي داراي شبهه، باعث شده همچنان حركت 
به سمت خزانه داري واحد و آنالین و شفاف شدن 
وضع حساب هاي دولتي با موانع جدي مواجه شود؛ 
حاال باید دید آیا وزیر اقتصــاد و رئيس كل بانك 
مركزي قدرت این را دارند كه به مانع تراشان ضربه 

بزنند و مسير را باز كنند.

انتقاد خاندوزي از خزانه
در همين مســير؛ وزیر اقتصاد ایــران در انتقاد از 
وضعيت و ســاختار خزانه داري كشور مي گوید: 
در ســمت پرداخت هاي صورت گرفتــه از خزانه 
به عنوان یك مسئله اساسي در نظام بودجه ریزي، 
چالش اصلي این است كه دولت از نحوه هزینه كرد 
و اختصاص منابع در دستگاه هاي اجرایي بي خبر 
است و هم اكنون تركيب دقيق هزینه هاي دولت 
مشخص نيســت. به گفته او، دليل اصلي مي تواند 
این باشد كه در سازوكار فعلي، اعتبارات دستگاه ها 
به صورت سرجمع از طرف خزانه به آنها داده شده 
و دســتگاه ها اقدام به هزینه كرد آنها مي كنند اما 
اطالعات تفصيلــي و طبقه بندي شــده از نحوه 
هزینه كرد اعتبارات نزد خزانه به صورت متمركز 
وجود نداشــته و طبيعتاً زمينه بــراي كنترل و 

قاعده گذاري براي هزینه ها فراهم نيست.
خاندوزي در برنامه خود اعالم كرده هرچند بخش 
قابل توجهي از عمليات مالي دستگاه هاي اجرایي 
كه مشمول قانون حســاب واحد خزانه نزد بانك 
مركزي هستند، از طریق حواله الکترونيك بانك 
مركزي انجام مي شــود؛ اما به دليل فقدان وجود 
شناسه پرداخت قابليت طبقه بندي و تحليل مخارج 
دستگاه هاي اجرایي وجود ندارد. به همين جهت 
براي تکميل این فرایند نياز است كه این پرداخت ها 
تنها به ذي نفع نهایي پرداخت شود، زیرا در غيراین 
صورت اطالعات به دست آمده در این روش دقيق 

نخواهد بود.

سهم دستمزد در هزینه خانوار
بررسي نسبت حداقل دستمزد كارگران به 
متوســط درآمد و هزینه خانوارهاي كشور 
از ســال 1390تا 1399حاكي از این است 
كه به طــور ميانگين 27.7تــا 34.4درصد 
از درآمــد خانوارهــاي شــهري و 24.9تا 
32.7درصد از ميانگيــن درآمد خانوارهاي 
روستایي كشور از محل مزد و حقوق بگيري 
تأمين شده است. البته این نرخ ها به صورت 
ميانگين و بدون توجه به شــکاف درآمدي 
و طبقاتي محاســبه شــده و لزوماً در همه 
خانوارها مصداق ندارد و حتي نشان دهنده 
این موضوع اســت كه خانوارهاي متکي به 
درآمد مزد و حقوق بگيري و محروم از سایر 
درآمدها تا چه اندازه براي جبران هزینه هاي 

معيشت با مشکل مواجه هستند. 
براساس ماده 41قانون كار، حداقل دستمزد 
كارگري باید براساس نرخ تورم و به گونه اي 
تعيين شــود تا زندگي یك خانوار كارگري 
اعالم شده از ســوي مراجع رسمي تأمين 
شود. در راستاي اجراي این ماده، چند سالي 
است كه با اصرار طرف هاي كارگري، تعيين 
هزینه سبد معيشت كارگران در شوراي عالي 
كار به رسميت شناخته شــده، اما هيچ گاه 
تالش براي نزدیك كردن رقم مزد به مبلغ 
هزینه موفقيت آميز نبوده است. در جریان 
مذاكرات مزد 1400، هزینه سبد معيشت در 
شوراي عالي كار مبلغ 6 ميليون و 895 هزار 
تومان براي یك خانــوار كارگري 3.3 نفره 
تعيين شد كه 39.5درصد نسبت به هزینه 

معيشت سال 1399افزایش نشان مي داد. 
در این وضعيت بدون درنظر گرفتن شکاف 
ســنتي ميان مزد و معيشــت نيروي كار، 
حداقل مزد سال جدید فقط معادل درصد 
افزایش هزینه معيشت )39درصد( افزایش 
پيدا كرد و عماًل شکاف ميان مزد و معيشت 
بدون تغيير باقي ماند. این در حالي است كه 
براســاس آمارهاي رسمي در سال گذشته، 
حداقل دســتمزد كارگري به طور ميانگين 
35.3درصــد هزینه یك خانوار شــهري و 
64.2درصد هزینه یك خانوار روســتایي را 
پوشش مي داد و این نسبت با توجه به رشد 
تورم و افزایش هزینه ها در ســال جاري نيز 
وضعيت مطلوب تري نخواهد داشــت. این 
وضعيت باعث شده تشــکل هاي كارگري 
خواستار ورود فوري دولت به مقوله جبران 
هزینه معيشت كارگران باشــند و از دولت 
بخواهند كه صداي شــاغالن فقيــر كه با 
وجود فعاليت كامل شــغلي قادر به پوشش 

هزینه هاي زندگي خود نيستند را بشنود. 
این خواســته البته در 3سال گذشته هرگز 
شــنيده نشــد، اما علي خدایــي، نماینده 
كارگران در شــوراي عالي كار به همشهري 
مي گوید: كارگران بعد از عادي شدن شرایط 
كابينه و وضعيت وزارت كار، درخواســت 
خود را تکرار خواهند كــرد و درصورتي كه 
بعد از 4ماه، برگزاري نشســت هاي عادي 
شوراي عالي كار در دســتور كار قرار نگيرد، 
برگزاري نشســت فوق العاده این شــورا را 

خواستار خواهند شد.

همشهري چالش هاي شفافيت در حساب هاي دولتي را بررسي مي كند

 طرح فسادزدایي از پول ها و حساب هاي دولتي و بانکداري 
 با ایجاد خزانه آنالین به كجا رسيده است؟

موش کشي در مسير خزانه دولت
جدول وضعيت نگهداري حساب هاي دولتي در كشورهاي منتخب دنيا

درجه تمركزشمولنام كشور

دولت هاي ملي، منطقه اي، محلي و فرانسه
سازمان هاي نيمه دولتي

ساختار كامال متمركز با حساب هاي فرعي منطقه اي از 
حساب واحد خزانه

ساختار كامال متمركزدولت مليانگلستان
ساختار تركيبي متمركز و غيرمتمركزدولت ملياستراليا
ساختار كامال متمركزدولت مليآمريكا
ساختار غيرمتمركزدولت فدرالآمريكا
ساختاري غيرمتمركزدولت ملي/ مركزيسوئد

ساختار كامال متمركزدولت ملينيوزيلند
ساختار كامال متمركزدولت مليبرزيل
ساختار كامال متمركز با دفاتر منطقه ايدولت مليروسيه

ساختار تركيبي با حساب هاي فرعي براي دولت فدرال و ايالتيهند
وزارتخانه ها نزد بانك مركزي

   4وعده وزير اقتصاد براي خزانه شفاف
خاندوزي وزیر اقتصاد، که این روزها سخت سرگرم انتخاب گزینه موردنظرش براي پيشنهاد به دولت براي 
تصدي صندلي ریاست بانك مرکزي است و البته باید خود را آماده سروکله زدن با رئيس سازمان برنامه وبودجه 
کند تا بودجه1400 کمترین کسري تراز عملياتي را داشته باشد، خودش قول داده 4اقدام براي شفاف کردن 

خزانه کشور انجام دهد. این اقدام ها عبارتند از:
1  حذف حساب هاي رابط درآمدي و هزینه اي و انتقال کليه حســاب هاي بخش دولتي به بانك مرکزي، 
الكترونيكي کردن کليه فرایندها و روال هاي خزانه داري )درآمدي و هزینه اي( و فراهم کردن امكان نظارت 

آنالین خزانه و بانك مرکزي بر گردش کليه حساب هاي دولتي
2   فراهم کردن امكان نظارت سيستمي حين هزینه کرد منابع و شفاف ســازي اطالعات ذي نفعان نهایي 
پرداخت هاي دولتي با محدودکردن استفاده از روش پرداخت مبتني بر تخصيص به جز در موارد خيلي خاص با 
مجوز هيأت دولت، تكميل پروژه حساب واحد خزانه، اعطاي اعتبار به دستگاه اجرایي به جاي پول نقد و پرداخت 

نقدي به ذي نفع نهایي پس از کنترل هوشمند عملكرد و اسناد مالي
3   مدیریت نقدینگي دولت با هدف کاهش هزینه تأمين مالي دولت از طریق کسب بيشترین عایدي از مانده 
وجوه و جلوگيري از رسوب اعتبارات در حساب دســتگاه ها. تعریف کارت خرید براي خریدهاي کارپرداز 

دستگاه هاي اجرایي با هدف شفاف سازي مبلغ و جنس خریداري شده و طرف فروشنده و اعالم عمومي آنها.
4   تقویت نظارت ذي حسابي از طریق ممنوعيت معرفي ذي حســاب از طرف دستگاه اجرایي و حمایت از 

استقالل ذي حسابان.

محاسبات مرکز آمار و اطالعات راهبردي وزارت رفاه نشان مي دهد، حداقل دستمزد کارگري فقط 35.3 درصد متوسط هزینه خانوارهاي 
شهري را پوشش مي دهد و مابقي هزینه ها باید از محل هاي دیگر تأمين شود.
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عضو هيأت مدیره یك شــركت 
قطعه ســاز بخش خصوصي در 
گفت وگــو بــا همشــهري:  در 
شــيوه تامين مالي خرید دین، 
خودروســاز عمال بدهي خود را 
به قطعه ســاز منتقل مي كند و 
اگر در سال بعد چك هایي را كه 
به قطعه ســاز داده، پاس نکند، 
عالوه بر از بين رفتن تمام سپرده 
بانکي قطعه ساز، چك تضميني 
قطعه ساز بابت تضمين برگشت 
نخوردن چك خودروساز نيز در 

بانك برگشت مي خورد

دبير انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه هاي خودرو در گفت وگو 
با همشــهري: ميزان مطالبات 
قطعه ســازان از خودروســازان 
كــه در پایان ســال گذشــته 
كمتر از 30ميليــارد تومان بود، 
در پایــان مردادماه امســال به 
36هزار ميليارد تومان رســيده 
اســت. كاهش حجم نقدینگي 
خودروســازان موجب گرایش 
آنها به شــيوه تامين مالي خرید 
دین شده تا 40درصد مطالبات 
قطعه ســازان از خودروسازان به 

این شيوه پرداخت شود

قطعه سازان نسبت به پيامدهاي  و خودر
منفي گسترش شيوه خرید دین، 
به جاي پرداخت نقدي مطالبات 
معوق خود از خودروسازان و انتقال بدهي صنعت 
خودرو به صنعت قطعه سازي  با این شيوه تامين 

مالي در آینده نزدیك هشدار مي دهند.
به گزارش همشــهري، تازه ترین آمارها از رشد 
ميزان مطالبات قطعه ســازان از خودروسازان 
حکایت دارد. رقم این مطالبــات تا پایان مرداد 
امســال به 35تا36هزار ميليارد تومان رسيده 

است.
كاهش شــدید نقدینگي و افزایش حجم زیان 
انباشــته و بدهي معوق خودروســازان موجب 
شده ایران خودرو و سایپا شيوه هاي تازه تامين 
مالي مانند خرید دین، اوراق گام و تفاهمنامه را 
جایگزین مراودات خود با نظام بانکي و زنجيره 
تامين قطعات خود كنند، اما قطعه ســازان این 
روش هاي تامين مالــي را مصداق انتقال بدهي 
خودروســازان بــه صنعت قطعه ســازي  تلقي 
مي كنند و نسبت به شکل گيري بحراني بزرگ 
در آینده نه چندان دور هشدار مي دهند؛ بحراني 
كه صنعت خودرو و قطعه سازان را با چالش هاي 

جدي تري مواجه خواهد كرد.

ايجاد بدهي يا خريد دين
خرید دین یــا ایجاد بدهي یکي از شــيوه هاي 
تامين مالي از نظام بانکي اســت. این شــيوه از 
3سال پيش در صنایع خودروسازي و قطعه سازي  
رایج شده، اما استفاده از این شيوه براي پرداخت 
مطالبات قطعه سازان از نيمه دوم سال گذشته 
رواج بيشتري یافته است. حاال برخي قطعه سازان 
كه با همشــهري گفت وگو كرده انــد از توقف 
پرداخت نقدي مطالبات خــود و تحميل زیان 
این شــيوه تامين مالي به صنعت قطعه سازي  

خبر مي دهند.
در این شــيوه چك هاي مدت دار خودروسازان 
به بانك ها ارائه شده و قطعه ســازان در توافق با 
بانك ها با درصدي تنزیل كه از 18تا 25درصد 
در نوسان است، مطالبات خود از خودروسازان 
را دریافت مي كنند. اســتفاده از این روش كه از 
چند سال قبل و در زمان ریاست مهدي جمالي، 
مدیرعامل پيشــين ســایپا به عنوان شيوه اي 
براي تامين مالي خودروســازان در دستور كار 
قرار گرفت، از مهر و آبان ماه ســال گذشــته به 
اصلي ترین روش پرداخت این مطالبات تبدیل 
شده اســت. در روش خرید دین، قطعه سازان 
یا از محل مطالبات خود از خودروســاز و بنابر 
صورت هاي مالي مشــخص و اعتبار اســنادي 
مورد تأیيد بانك نســبت به دریافت تسهيالت 
با ســپردن وثيقه الزم اقــدام مي كنند یا اینکه 
بانك ها چك هاي مدت دار مطالبات قطعه سازان 
از خودروسازان را با تنزیل یا سپرده گذاري 18تا 
25درصــدي و در ازاي دریافت ضمانت الزم از 
قطعه ســازان نقد مي كنند. وضع زماني بحراني 
مي شود كه چك خودروســاز نقد نشود و نظام 
بانکي براي دریافت مطالبات خود ســراغ چك 

تضمين یا وثيقه ارائه شده قطعه ساز برود.

انتقال زيان خودروسازان به قطعه سازان
عضــو هيأت مدیره یــك گروه قطعه ســازي  
خصوصي در گفت وگو با همشهري با بيان اینکه 
حجم مطالبات قطعه ســازان از خودروســازان 
نسبت به سال گذشته افزایش یافته، تأكيد كرد: 
براساس برآوردها حداقل 30هزار ميليارد تومان 
نقدینگي به  خودرو تبدیل و با فروش آن از چرخه 
توليد خارج شده اســت. او گفت: خودروسازان 
به دليل قيمت گذاري دستوري قادر نبوده اند این 
حجم از نقدینگي را به چرخه توليد بازگردانند. 
با قيمت گذاري دستوري زیان ناشي از افزایش 
قيمت نهاده هاي توليد خودرو در وهله نخست 
به خودروساز و سپس به زنجيره هاي پایين دستي 
توليد، مانند سازندگان قطعات و مجموعه هاي 
قطعات خودرو منتقل شده است. محمد انصاري 
گفت: در چنين شــرایطي پرداخــت مطالبات 

قطعه ســازان از خودروســازان با خرید دین به 
بحران تبدیل شده است. او افزود: خودروسازان، 
قطعه سازان را ناچار به ایجاد بدهي)خرید دین( 
از محل اعتبار و تضامين خودشان كرده و چك 
ســال بعد را براي پرداخت بدهي هاي معوق به 
آنها مي دهند. انصاري با اشاره به اینکه خرید دین 
به بزرگ ترین چالش قطعه سازان تبدیل شده، 
افزود: با این شيوه تامين مالي، خودروسازان عمال 

بدهي خود را به قطعه سازان منتقل مي كنند.

تركيدن حباب بدهي به قطعه سازان
این كارشــناس صنعــت قطعه ســازي  گفت: 
خودروســازان فعال پولي براي پرداخت بدهي 
معوق خود به قطعه سازان ندارند. قطعه سازاني 
كه 95درصد فعاليت آنها مرتبط با 2خودروساز 
بزرگ كشــور اســت، در نتيجه این بحران، در 
معرض تركيدن حباب بدهي هاي خودروسازان 
هســتند. انصاري گفت: بانك هــا از خرید دین 
قطعه سازان با چك هاي مدت دار خودروسازان 
خــودداري مي كننــد، قطعه ســازان ناگزیرند 
خودشــان با بانك ها قرارداد تجــاري ببندند و 
تضاميــن الزم را بدهند. به گفتــه انصاري، این 
رویه از مهر و آبان پارسال تشــدید شده است. 
او گفت: تفاهمنامه شــيوه دیگــر تامين مالي 
خودروسازان است. این شــيوه تامين مالي، وام 
سرمایه در گردشي اســت كه خودروساز براي 
پرداخت دیون خود، به زنجيــره تامين، از نظام 
بانکي دریافت مي كند، اما رقم این تفاهمنامه ها، 

در مقابل بدهي هاي خودروسازان به قطعه سازان 
قابل توجه نيست.

ســهم 40درصدي خريد دين از پرداخت 
خودروسازان

دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي 
خودرو هــم در گفت وگو با همشــهري با تأیيد 
رواج شــيوه خرید دین، گفت: ميزان مطالبات 
قطعه سازان از خودروســازان كه در پایان سال 
گذشته كمتر از 30ميليارد تومان بود، در پایان 
مرداد ماه امسال به 36هزار ميليارد تومان رسيده 
اســت. كاهش نقدینگي خودروسازان موجب 
گرایش آنها به شــيوه تامين مالــي خرید دین 
شــده اســت. اكنون 30تا 40درصد مطالبات 
قطعه سازان از خودروسازان به این شيوه پرداخت 
مي شــود. مازیار بيگلو با بيان اینکه نقد شدن 
چك هاي خودروســازان دیــر و زود دارد، اما 
ســوخت و ســوز ندارد، افزود: قبال این چك ها 
پاس نمي شد كه موجب نگراني نظام بانکي شده 
بود، اما اكنون این چك ها با چند روز تأخير پاس 

مي شود.
او با اشــاره به تجربه اجراي روش خرید دین در 
دنيا افزود: در این شــيوه از تامين مالي بانك ها 
با دریافت وثایق الزم و براســاس ميزان اعتبار 
مشتري بخشي از چك مدت دار را تنزیل كرده 
و مابقي را پرداخت مي كنند. او با اشاره به اینکه 
با تشدید مشــکالت مالي 2خودروساز بزرگ، 
چك هاي آنها با چند روز تأخير پرداخت مي شود، 
تأكيد كرد: بانك ها براي دریافت مطالبات خود 
قطعه سازان را از طریق وثایق و تضامين آنها تحت 
فشار مي گذارند؛ اگرچه معموال این مشکالت با 
تعامل بين بانك، قطعه ساز و خودروساز مرتفع 
مي شــود، اما پاس نشــدن ایــن چك ها حتي 
براي 2 یا چند روز نيــز زیان هاي هنگفتي را به 
شركت هاي خودروسازي و قطعه سازي  تحميل 
مي كند. به گفته دبير انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه هاي خودرو، درصد مجاز هزینه تنزیل 
وجه چك كه معموال از حســاب خودروساز كم 
مي شــود، 18درصد اســت، اما چون نرخ سود 
بانکي از این ميزان باالتر است، بنابر گردش مالي 
و تعامل و روابط قطعه سازان با بانك ها، بخشي از 
وجه چك خودروساز كه از صفر تا 25درصد در 

نوسان است نزد بانك عامل مسدود مي شود.

تير خالص شوراي رقابت به نقدينگي خودروسازان
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي 
خودرو با بيان اینکه 2تا 3بانك عامل براي خرید 
دین قطعه سازان تعامل خوبي دارند، گفت: برخي 
قطعه سازان با بانك هایي كار مي كنند كه خرید 
دین را قبول نمي كنند؛ در نتيجه براي دریافت 
مطالبات خود از خودروسازان با مشکل مواجه 
مي شوند. بيگلو در عين حال افزود: باید بپذیریم 
فعال پولي نيست تا خودروساز به قطعه ساز بدهد؛ 
زیرا خودروسازان به دليل قيمت گذاري دستوري 
ناچار به فــروش محصوالت خــود با 60درصد 
قيمت تمام شده هستند و به همين دليل ماهانه 
در ایران خودرو 2هزار ميليارد تومان و در سایپا 

هزار ميليارد تومان زیان توزیع مي شود.
او افزود: دیگر دعوا بين خودروســاز و قطعه ساز 
براي دریافت مطالبات معوق نيســت؛ زیرا قبال 
خودروســازان پول خــود را در جــاي دیگري 
هزینه مي كردند، اما حاال دیگر وضع نقدینگي 
مناسب نيســت و با مصوبه اخير شوراي رقابت 
نيز خودروسازان باید به ســمت فروش نقدي 
بروند و دیگر پيش فروش نداشته باشند. بيگلو 
با بيان اینکه پيش فروش عمده ترین شيوه هاي 
تامين نقدینگي خودروسازان است، افزود: اگر 
خودروساز نتواند پيش فروش كند، قادر نخواهد 
بود از محل 20درصد فروش نقدي نيز نقدینگي 
مورد نياز خود را تامين كنــد. بيگلو افزود: این 
مصوبه  خودروسازان را شــوكه كرده؛ زیرا روند 
تامين نقدینگي آنها را بيش از پيش دچار مشکل 
مي كند و زمينــه افزایش بيــش از پيش زیان 

انباشته آنها را فراهم مي كند.

آمارها نشان مي دهد باوجود كاهش توليد  و خودر
خودرو در 5 ماه امســال درآمد حاصل از 
فروش شــركت هاي خودرو ســاز به طور 
ميانگين 153درصد رشــد كرده اســت. بررسي هاي 
همشهري نشــان مي دهد علت این رشد درآمد ناشي از 
افزایش قيمت سبد محصوالت شركت هاي خودرو ساز و 
تغيير در تركيب ســبد فروش محصوالت شركت هاي 
خودرو ســاز به ســمت محصوالتي بوده كه مشــمول 
قيمت گذاري دستوري نبوده اند. این یعني اینکه سياست 
قيمت گذاري دستوري شوراي رقابت با شکست مواجه 

شده است.
به گزارش همشــهري، قيمت خودرو در طول یك سال 
گذشته با رشدي سریع مواجه شــده است. این افزایش 
قيمت انگشت اتهام را به سمت شركت هاي خودرو ساز 
نشانه برده، به طوري كه برخي معتقدند عامل رشد قيمت 
خودرو عرضه قطره چکاني خودرو در بازار بوده اســت. 
حتي برخي بر این باورند كه شركت هاي خودرو سازي  با 
دپوي محصوالتشان در انبارها زمينه رشد قيمت را فراهم 
كرده اند؛ با این حال آمارها نشان مي دهد بخش عمده این 

رشد، ناشي از تحوالت اقتصاد كالن بوده است.

كاهش توليد و رشد درآمد
آمار ها نشــان مي دهد در 5 ماه امســال شــركت هاي 
خودرو سازي  جمعا 358هزارو 561دستگاه خودرو توليد 
كرده اند كه این مقدار در مقایسه با سال قبل یك درصد 
كاهش نشــان مي دهد با وجود این كاهش توليد ميزان 
درآمد حاصل از فروش 4شــركت خودرو ســازي  یعني 
ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو و زامياد به طور ميانگين 
152.7درصد رشد كرده اســت.طبق اطالعات موجود 
ميزان توليد شــركت ایران خودرو در 5 ماه امسال نيم 
درصد رشد كرده اما درآمد حاصل از فروش این شركت 
با رشــد 137درصدي مواجه بوده است. ميزان توليدات 
شركت ســایپا نيز در این مدت با 4درصد كاهش مواجه 
بوده اما درآمد حاصل از فروش این شركت 201.8درصد 
افزایش داشته است. توليدات شركت پارس خودرو نيز 
فقط 5درصد رشــد كرده اما درآمد حاصل از فروش این 
شركت 234درصد افزایش داشــته است. تنها شركتي 
كه با كاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده شركت 
زامياد است كه درآمدهایش 5.5درصد افت داشته است.

داليل افزايش درآمد
بررسي تركيب سبد توليد و فروش شركت هاي خودرو ساز 
نشــان مي دهد سياست هاي اشتباه شــوراي رقابت در 
قيمت گذاري محصوالت شركت هاي خودرو ساز آنها را 
مجبور كرده به سمت تغيير در تركيب فروش محصوالت 
خود پيش بروند، این شــركت ها تالش كرده اند حجم 
توليد و فروش محصوالتي را افزایش دهند كه مشمول 
قيمت گذاري دستوري شوراي رقابت نمي شوند. به دليل 
افزایش قيمت نهاده هاي توليد، ازجمله قطعات خودرو، 
هزینه تمام شــده توليد هم افزایش یافته و شركت هاي 
خودرو ســاز چنانچه نرخ محصوالت خود را متناســب 
با قيمت گذاري شــوراي رقابت بفروشــند با زیان هاي 
سنگين تري مواجه مي شوند. قيمت گذاري شوراي رقابت 
موجب شده زیان انباشــته این شركت ها از مرز 80هزار 
ميليارد تومان عبور كند. بررسي ها نشان مي دهد بخش 
دیگري از دالیل افزایش درآمد ها، ناشي از افزایش قيمت 
محصوالت شركت هاي خودرو ساز بوده است؛ ميانگين 
عمومي قيمت محصوالت شــركت هاي خودرو ساز در 
5 ماه امسال نســبت به سال گذشــته با افزایش زیادي 

مواجه شده است.

رشد نرخ فروش
آمار ها نشان مي دهد ســطح عمومي قيمت محصوالت 
شركت هاي خودرو ساز به جز شركت پارس خودرو در5 ماه 

سال جاري با رشد زیادي مواجه شــده است. طبق آمار 
ميانگين قيمت محصوالت شركت ایران خودرو تحویل 
كارخانه در 5 ماه سال جاري نسبت به سال قبل 226درصد 
رشــد كرده و ميانگين نرخ محصوالت سایپا 68درصد 
افزایش یافته است. ميانگين قيمت محصوالت شركت 
زامياد نيز در همين مدت 87.8درصد افزایش یافته اما در 
مقابل ميانگين قيمت كارخانه محصوالت پارس خودرو 

17درصد افت داشته است.
آمار ها نشان مي دهد چنانچه یك خریدار سال گذشته 
از هر كدام از 9محصول اصلي ایران خودرو، یك خودرو 
خریداري مي كرد، باید به طور ميانگين جمعا 670ميليون 
تومان پرداخت مي كرد، درحالي كه این رقم در سال جاري 
به طور ميانگين به 2ميلياردو 188ميليون تومان رسيده 
است یعني نرخ فروش سبد محصوالت ایران خودرو در 
ســال جاري یك ميليارد و 500ميليون تومان افزایش 

یافته است.
ارزش سبد محصوالت سایپا، یعني 8 محصول اصلي این 
شركت نيز در سال جاري با رشــد 477ميليارد توماني 
مواجه شده و یك سرمایه گذار براي خرید این سبد باید 
جمعا یك ميليارد و 178ميليــون تومان پرداخت كند، 
ســال قبل ارزش این ســبد معادل 700ميليون تومان 
بود. ارزش ســبد محصوالت شــركت زامياد نيز با رشد 
965ميليون توماني، به یك ميلياردو 813ميليون تومان 

رسيده است.

گزاره هاي اشتباه در افزايش نرخ
هرچند برخي بر این باورند كه علت رشد قيمت خودرو 
در یك سال گذشته ناشي از عرضه قطره چکاني خودرو 
در بازار بوده اســت اما آمار ها نشــان مي دهد برخالف 
این ادعا حجم تجاري ســازي  محصوالت شــركت هاي 
خودرو ساز در ســال جاري افزایش یافته و حجم توليد 
شركت هاي خودرو ســازي  حتي بيش از ميزان فروش 
آنهاســت. طبق این اطالعات در ســال جاري بيش از 
98درصــد از محصوالت توليد شــده در شــركت هاي 
خودرو ساز براي فروش تجاري ســازي  شده تا به دست 
مصرف كننده نهایي برسد. درحالي كه حجم تجاري سازي  
محصوالت شركت هاي خودرو ســازي  در سال گذشته 
معــادل 85درصد بوده اســت. طبق ایــن اطالعات در 
5 ماه سال جاري شــركت هاي خودرو سازي  358هزارو 
561دســتگاه خودروی جدید توليد كرده اند كه از این 
تعداد 353هزارو 170دستگاه خودرو تجاري سازي  شده 
درحالي كه سال قبل 361هزارو 462دستگاه توليد شده 
بود كه از این تعداد 308هزارو 281دستگاه براي فروش 
به مصرف كننده ها تجاري سازي  شــده بود.این افزایش 
روند تجاري سازي  خودرو هاي توليد شده موجب شده 
تعداد فروش خودرو در كارخانه هاي خودرو ســازي  در 
سال جاري 14.5درصد افزایش یابد.این آمار ها همچنين 
نشان مي دهد گزاره هایي مانند عرضه قطره چکاني خودرو 
و دپوي توليدات در انبارها گزاره صحيحي نيست و باید 
دالیل افزایش قيمت خودرو در طول یك سال گذشته را 

در گزاره هاي دیگري جست وجو كرد.
بررسي هاي همشهري نشــان مي دهد علت اصلي رشد 
قيمت خودرو مربوط به تغييرات در حوزه اقتصاد كالن 
ازجمله رشد تورم و افزایش قيمت ارز بوده است. به طور 
طبيعي رشد تورم و همچنين افزایش قيمت ارز هزینه 
نهاده هــاي توليد را افزایش داده و موجب شــده هزینه 
تمام شده توليد افزایش یابد.این اطالعات نشان مي دهد 
با وجود افزایــش نرخ فروش محصوالت شــركت هاي 
خودرو سازي  همچنان این شركت ها زیانده هستند و براي 
بهبود عملکرد مالي این شركت ها باید روش قيمت گذاري 
دستوري در شوراي رقابت تغيير كند. به زعم كارشناسان، 
تداوم روند فعلي زیان انباشته شركت هاي خودرو سازي  
را افزایش خواهد داد و این موضوع مي تواند شركت هاي 

خودرو سازي  را به مرز ورشکستگي برساند.

همشهري از پيامدهاي تشدید شکاف بين خودروسازان و قطعه سازان گزارش مي دهد

 بحران سررسيد بدهي هاي ناشي از خرید دین قطعه سازان در راه است

روایت تازه همشهري

تحليل آمارهاي توليد و فروش 5 ماه گذشته نشان مي دهد اصرار شوراي رقابت به قيمت گذاري 
دستوري، خودروسازها را به سمت تغيير در سبد فروش محصوالت پيش برده است

خريد دين جايگزين پرداخت نقدي مطالبات قطعه سازان شد.

خودرو چگونه گران شدبحران بدهي در صنعت قطعه و خودرو
 اختالف 75هزار تومانی قيمت

پسته تازه در ميادين و سطح شهر
پسته و بادام تازه هم به جمع ميوه هاي ميادین اضافه  تره  بار
شــده و این اقالم با قيمتي نزدیك بــه نصف قيمت 
ميوه فروشي هاي سطح شهر در دسترس شهروندان قرار 

گرفته است. 
به گزارش همشهري، نرخنامه جدید ســازمان ميادین ميوه و تره بار 
شهرداري نشان مي دهد قيمت گردوي تازه كه از 2ماه پيش در ميادین 
عرضه مي شد حاال به 23هزار تومان رسيده كه هنوز 10هزار تومان 
پایين تر از قيمت مغازه هاســت، اما اختالف قيمت نوبرانه هاي پسته 
و بادام در ميادین و سطح شهر بسيار بيشتر است. براساس نرخنامه 
جدید، بادام تازه در ميادین با قيمت 45هزار تومان عرضه مي شود كه 
18هزار تومان از ميانگين قيمت سطح شهر ارزان تر است. درباره پسته 

تازه، شکاف قيمت از این هم بيشتر است.
این كاال در سطح شــهر با ميانگين قيمت 170هزار تومان به فروش 
مي رســد؛ درحالي كه در ميادین ميوه  و تره بار 95هزار تومان قيمت 
خورده اســت. در دیگر ميوه ها نيز اختالف بين 20تا50درصدي را 
ميان قيمت ميادین و مغازه ها شاهد هستيم؛ به طور مثال گالبي كه 
در ميوه فروشي ها كمتر از 50هزار تومان فروخته نمي شود در ميادین 
25هزار تومان قيمت خورده اســت. این اختــالف قيمت در بخش 
صيفي جات هم وجود دارد كه به طور كامل در جداول پيوســت این 

مطلب قابل مشاهده است. 
با توجه به فصل آبليموگيري قيمت ليمو هم براي شهروندان از اهميت 
باالیي برخوردار است. ليمو در ميوه فروشــي ها و فروشگاه هایي كه 
آبليموي تازه تهيه مي كنند، 21تا25هزار تومان است، اما در ميادین 
15هزارو700تومان قيمت خورده است. قيمت دیگر اقالم پرمصرف 
این فصل براي ترشــي انداختن هم به این شــرح است؛ كلم سفيد 
7هزارو900تومان، كلم قرمز 8هزارو900تومان، گل كلم 5هزارو900 
و پياز ریز 3هزار تومان. ذرت شيرین هم كه از خوراكي هاي محبوب 

تابستاني است در ميادین 9هزارو200تومان قيمت خورده است.

اختالف قيمت انواع ميوه در ميادين و ميانگين سطح شهر
قيمت در سطح شهرقيمت در مياديننام محصول

14.80025.000سيب دورنگ
25.00051.000گالبي

17.10038.000هلو انجيري
16.70035.000انواع آلو

17.90039.000شليل و شبرنگ
16.90025.000انجير سياه
21.00030.000انجير زرد

15.90025.000انگور بي دانه سفيد
18.90032.000انگور بي دانه قرمز

5.80010.000هندوانه
7.50010.000خربزه مشهدي

8.90015.000گرمك

اختالف قيمت سبزي و صيفي  در ميادين و ميانگين سطح شهر
قيمت در سطح شهرقيمت در مياديننام محصول
5.80014.500بادمجان 

6.9008.500گوجه فرنگي
9.30014.000خيار گلخانه اي 

15.70022.000ليموترش
14.50020.000باميه

5.60010.000فلفل دلمه سبز
9.80015.000كاهو رسمي
8.9009.800كدو مسمايي

6.50014.000كرفس
11.50016.800لوبيا سبز

14.50019.000هويج
5.3008.500سيب زميني
5.9008.900پياز صدفي

اسكاچ معمولي؛ ۱7 هزار تومان
در شلوغي بازار گراني كاالهاي اساسي، بعضي از اقالم  سوپرماركت
ریز و غيرقابل توجه ســوپرماركتي هم به رشد قيمت 
ادامه مي دهند و یکباره خریداران را با رقم هاي عجيب 
و غریب مواجه مي كنند. یکی از این اقالم ریز، پدهاي ظرفشــویي یا 

همان ابر و اسکاچ هاي قدیم است.
به گزارش همشهري، قيمت این اقالم هم در یك سال گذشته افزایش 
زیادي داشته و ساده ترین شکل این پدها شامل اسفنجي كه یك الیه 
زبر اسکاچ روي آن كشيده شده، به 17هزار تومان رسيده است. البته 
تنوع در بازار این كاال این روزها زیاد شــده و اجناســي با قيمت هاي 
بسيار باالتر هم به چشم مي خورد؛ اسفنج هاي ميکرو یا پدهاي اسفنج 
خارجي قيمت هایي در حدود 25هزار تومان و باالتر دارند و بسته هاي 
چندتایي آنها كه خرید هاي به صرفه تري محسوب مي  شوند تا 79هزار 
تومان قيمت خورده اند. این اســفنج ها در مقایسه با ابرهاي معمولي 
مدت بيشتري كيفيت و استحکام خود را حفظ مي كنند، اما به دليل 
قيمت بسيار باال معموال خریداران، همان اسکاچ هاي معمولي را براي 
خرید انتخاب مي كنند. اســکاچ بدون ابر ارزان ترین چيزي است كه 
مي توان براي شست وشــوي ظروف خرید. قيمت اسکاچ هاي بدون 
ابر كه معموال در بســته هاي چندتایي عرضه مي شوند گرچه گران 
شده، اما هنوز زیر 10هزار تومان قيمت خورده اند. یك بسته اسکاچ 
4تا5تایي بين 8 تا 12 هزار تومان قيمت دارد. آریکس، اسپانتکس، 
كاتوس، سانتکس، بریتکس و استارگلد نام هایي هستند كه به تازگي 
با تنوع محصول در بازار این نوع شوینده ها خودنمایي مي كنند. توليد 
محصوالتي با پایه پتروشيمي از 2سال پيش با افزایش هزینه زیادي 

مواجه بوده است.

قيمت فروش انواع ابر و اسكاچ در سوپرماركت هاي تهران
قيمت- تومانمشخصاتبرند كاال
79.850پد ظرفشويي گياهي 4 عددي آريكس
59.800سيم ظرفشويي گالوانيزه 2 عدديآريكس
38.900پد تفلون شوي ضد خشآريكس

39.000اسكاچ و اسفنج 3 عددياستارگلد
15.500ابر و اسكاچ بدون محافظ ناخنبريتكس
17.000ابر و اسكاچ-با اسفنج گرد محافظ ناخنبريتكس

35.000پد ظرفشويي بزرگاسپانتكس
29.800پد ابري 3 عدديكاتوس
25.700پكيج دو عددي نرم و زبركاتوس

8.500اسكاچ بدون اسفنج- 5 عدديپاكيزه سيم
13.000پد مويي نرم كريستال ريوا
11.900پد استيل شويهايپراستار

8.900پد كوچك ضد خشآريكس
12.750پد تفلون شوي يك عدديسانتكس
12.900پد تفلون شوي يك عددياستارگلد
14.500پد سيلور خورشيدياستارگلد

ميانگين تغيير قيمت سبد محصوالت كارخانه هاي خودرو سازي - ارقام به ريال
درصد تغييرمقدار تغيير5ماهه پارسال5ماهه امسالشركت

21،887،787،4986،708،513،19715،179،274،301226.27ايران خودرو
11،780،466،1627،001،564،7364،778،901،42668.25سايپا
18،138،556،2429،657،718،7358،480،837،50787.81زامياد

17.37-682،659،436-3،247،847،7953،930،507،231پارس خودرو

ميانگين تغيير نرخ فروش محصوالت خودروساز ها در 5ماهه امسال نسبت به پارسال – ارقام به ريال
درصد تغييرمقدار تغييرنرخ فروش 1399نرخ فروش 1400نام محصول

1،227،618،303624،380،812603،237،49196.61گروه پژو
1،233،394،314560،855،302672،539،012119.91گروه سمند
2،806،000،000475،971،8312،330،028،169489.53تندر ال 90

2،052،772،931784،311،6251،268،461،306161.73دنا
1،580،138،327570،606،9401،009،531،387176.92رانا

1،080،000،000454،819،342625،180،658137.46وانت آريسان
2،833،000،000545،932،6922،287،067،308418.93دانگ فنگ

1،953،931،5841،686،653،521267،278،06315.85هايما
7،120،932،0391،004،981،1326،115،950،907608.56پژو 2008

339،534،483301،672،82037،861،66312.55خانواده پرايد
802،183،924366،155،823436،028،101119.08وانت 151
854،287،621414،674،664439،612،957106.01خانواده تيبا
S300924،000،000864،366،66759،633،3336.90آريو

cs35 4،171،958،5641،500،307،6922،671،650،872178.07چانگان
2،616،000،0001،961،815،789654،184،21133.35سراتو
SKD870،197،222556،446،281313،750،94156.38

CBU 1،202،304،3481،036،125،000166،179،34816.04صادراتي
2،024،297،539825،174،2241،199،123،315145.32وانت پادرا

NI 1،794،408،958731،914،6601،062،494،298145.17وانت تك سوز
NIB 1،997،431،306743،008،0731،254،423،233168.83وانت دوگانه سوز

4،888،000،0001،787،976،3033،100،023،697173.38وانت ريچ
2،377،085،1061،260،852،7921،116،232،31488.53وانت ديزل
A3615 5،057،333،3334،308،792،683748،540،65017.37ون
Q200 1،050،277،805599،203،360451،074،44575.27902464گروه

48،000،00032،000،00016،000،00050كوئيك معمولي
S200 48،000،00032،000،00016،000،00050گروه

10.70217856-58،793،905-490،569،990549،363،895گروه برليانس
536،000،000468،689،97667،310،02414.36131077گروه رنو

52.20629099-1،174،250،000-1،075،000،0002،249،250،000ون دولوكس
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265 روستای  خراسان شمالي تشنه است
خسارت گسترده خشکسالی در خراسان رضوی

امسال خشکســالي با خراسان شمالي 
نيز مانند مناطق دیگــر نامهربان بود. 
خسارت گسترده خشکســالي در این استان پيامدهایي بيشتر از 
قطعي آب آشاميدني براي شهروندان داشت و كشاورزي، سدها، 
قنات ها و ســفره هاي آب زیرزميني هم دستخوش خسارت هاي 

جبران ناپذیري شدند.

8دشت بحراني
اداره كل هواشناسي خراسان شــمالي در گزارشي تکان دهنده اعالم 
كرده حدود ۵۹درصد از پهنه این استان 2ميليون و 800هزار هکتاري 
واقع در شمال شرق كشور درگير خشکسالي و تحت تأثير این پدیده 
است به طوري كه براساس شاخص بارش استاندارد، در بازه 10ساله تا 
پایان اسفند سال گذشته بيش از نيمي از مساحت استان تحت تأثير 
خشکســالي قرار گرفته؛ خشکسالي اي كه تا ســال1400 نيز ادامه 
پيدا كرد. براســاس این گزارش 13/1درصد از گستره استان درگير 
خشکسالي بسيار شدید، 13/۹درصد تحت تأثير خشکسالي شدید، 
16/1درصد خشکسالي متوســط و 1۵/6درصد خشکسالي خفيف 
هستند و در بين 8شهرستان این خطه، مانه و سملقان به عنوان قطب 
كشاورزي استان، بيشترین پهنه تحت تأثير از خشکسالي را دارد و پس 

از آن اسفراین و راز و جرگالن با این پدیده درگير شدند.

تبعات محيط زيستي
خشکسالي و تنش آبي در این اســتان، محيط زیست را با مخاطرات 
جدي مواجه كرده است. بنابر اعالم معاونت فني اداره كل حفاظت 
محيط زیست خراسان شمالي نگراني هاي گســترده اي در مناطق 
سالوك و ساریگل در اسفراین و مياندشت جاجرم نسبت به كاهش 

تنوع زیستي به ویژه براي گونه هاي قوچ، ميش و آهوان وجود دارد.
از سوي دیگر، خشکسالي و كاهش بارندگي موجب شده است حضور 
غيرمجاز دامداران در مراتع و مناطق حفاظت شده استان بيشتر شود. 
عالوه بر آنچه گفته شــد و بنابر اعالم اداره كل امور عشایري استان 
تامين آب عشایر نيز با مشکل مواجه شده است و 13دستگاه آبرسان 

كفاف انتقال آب كافي را نمي دهد.
همچنين بنابر گزارش هاي منتشر شده از سوي شركت آب و فاضالب 
این استان 26۵روستاي خراسان شمالي با جمعيت 1۷0هزار نفري 

با تنش آبي مواجه هستند.

سرانه باالي مصرف
معاون بهره برداري و توسعه منابع آبي آب و فاضالب خراسان شمالي 
با بيان اینکه آمار روســتاهاي داراي تنش آبي امســال نســبت به 
سال گذشــته با كاهش 1۵درصدي همراه بوده است به همشهري 
مي گوید: 841روستاي داراي سکنه در خراسان شمالي وجود دارد 
كه 68۹روستاي باالي 20خانوار تحت پوشش خدمات شركت آب 
و فاضالب استان هســتند. كاهش بارندگي ها تأثير زیادي در تامين 
آب آشاميدني شــهري و روستایي گذاشــته و آنها را با خطر مواجه 
كرده است. رضا عطایي ادامه مي دهد: با كاهش و خشك شدن آب 
رودها و چشمه ها روستایيان از شبکه آبرســاني براي آبياري دام و 
زمين استفاده مي كنند و همين امر فشــار روي شبکه آب را بيشتر 
مي كند. ميزان مصرف آب آشاميدني استان 80ميليون مترمکعب 

در سال است.
استاندارد سرانه مصرف آب در شهرها 1۷0ليتر و در روستاها 140ليتر 
به ازاي هر نفر در روز برآورد شــده اما این سرانه در شهرهاي استان 

22۵ و در روستاها حتي بيشتر از شهرها و 230 ليتر است.
از سوي دیگر، حجم تخليه آب از قنات هاي این استان در سال گذشته 
۷6ميليون مترمکعب بود كه این رقم در ســال به ۹8 تا 86 ميليون 

مترمکعب رسيد. 
همچنين ميزان تخليه آب از قنات هاي استان 10ميليون مترمکعب 
كاهش یافته و ميزان آبدهي آنها نسبت به دوره قبل 12درصد كاهش 
را نشان مي دهد. با وجود این وضعيت بحراني در این استان 400۵چاه 
غيرمجاز آب نيز شناسایي شده است كه 36ميليون مترمکعب آب  از 

آنها برداشت مي شود.

خشكسالي ادامه دارد
مدیرعامل شــركت آب منطقه اي اســتان با تأیيد این اعداد و آمار 
مي گوید: ساالنه با برداشت غيرمجاز 10 تا 1۵ميليون مترمکعب از 

منابع آب استان كاسته مي شود.
ســيد عقيل مرتضوي ادامه مي دهد: تغيير اقليم و برداشــت آب از 
ســفره ها و آبخوان هاي زیرزميني موجب شده است 8دشت استان 
نيز در وضعيت نامناسبي از نظر ذخایر آبي قرار گيرد و به همين دليل 
هرگونه توسعه بهره برداري و برداشت جدید در آنها به منظور تعادل 
بخشي به منابع آبي ممنوع شود. دشت هاي شيروان- فاروج، اسفراین، 
جاجرم، صفي آباد، بجنورد، ســملقان، شــوقان و رباط در وضعيت 
بحراني قرار دارند. او می گوید: مقابله با برداشت هاي غيرمجاز، احياي 
دشت هاي بحراني و مهار ســيالب را در شرایط كنوني مدنظر داریم 

و سعي مي كنيم با اجراي این طرح ها آب استان را مدیریت كنيم. 
حــاال امــا معــاون توســعه و پيش بينــي اداره كل هواشناســي 
خراسان شــمالي مي گوید كه تا پایان ســال نيــز بارش هاي قابل 
مالحظه اي پيش بيني نشــده اســت و بنابراین اثرات خشکسالي 
همچنان خواهد ماند.  مهدي كمالي مي افزاید: بارندگي در 8ماه سال 
آبي نسبت به مدت مشابه سال گذشــته با كاهش 48/3درصدي به 
143/۷ميلي متر رسيد كه این وضعيت براي منابع آبي استان پس از 
این نيز نگران كننده است.  او ادامه مي دهد: ميزان بارندگي در مدت 
مشابه دوره آماري بلندمدت 234/3ميلي متر گزارش شده است كه 

نسبت به دوره آماري بلندمدت 38/۷درصد كاهش دارد. 
ميانگين بارندگي در استان در سال آبي 26۷/4ميلي متر است كه در 
سال آبي جاري ۵3/8درصد محقق شده است. كمالي تأكيد مي كند 
تا پایان این سال آبي، بارندگي مؤثر و قابل توجهي پيش بيني نشده 

است و همچنان شاهد اثرات خشکسالي خواهيم بود.

ستاره حجتي
خبرنگار

ایام تعطيالت  ماه محرم، خانوادگي براي مسافرت به اســتان مازندران رفتيم. در جاده 
چالوس قبل از مرزن آباد، به دالیلي خودرو ام از جاده منحرف شــد و از جلو به گاردریل 
برخورد كرد. ماشين به نزدیك ترین تعميرگاه واقع در كمربندي چالوس - نوشهر منتقل 
شد، اما تعميرگاه مذكور، رادیاتور خودرو را با مبلغ 2برابر قيمت واقعي تعویض كرد. بعد از 
چند كيلومتر موتور ماشين جوش آورد و بعد از بررسي مشخص شد رادیاتور سوراخ بوده 
كه موجب تحميل هزینه سنگين به بنده شد. تعميرگاه هيچ گونه مسئوليتي را در این باره 

نمي پذیرد. آیا نباید نظارتي روي خدمات دهي این صنف باشد؟
فريدون بهرامي از تهران

صداي همشهري

 بارش شدید باران كه از نيمه 
شب جمعه )13شهریور( در پيگيري 

رشــت آغاز شــد، موجب 
آب گرفتگي معابــر و ورود آب به برخي از 
مغازه هاي شهر شــد. هواشناسي گيالن 
 ميزان این بارش هــا را 60ميلي متر طي
4 ســاعت اعالم كرد. شــدت بارش ها به 
حدي بود كه برخي از خيابان هاي شــهر 
 رشــت ازجمله مناطقي از قلي پور، معلم،
اســتاد ســرا، فلکه جهــاد، حميدیان، 
ساغریســازان، دیلمان و گلسار ساعت ها 
دچــار آبگرفتي شــدند و عبــور و مرور 
خودروها و شــهروندان در آنها به كندي 
انجام شد كه این موضوع اعتراض و گالیه 

شهروندان رشتي را در پي داشت.

گاليه شهروندان 
حميد قاسم نژاد، یکي از شهروندان رشت 
كه در فلکه قلي پور صاحب بنگاه امالك 
اســت، با گالیه از آبگرفتگي این مســير 
بيان كرد: سال هاست كه این منطقه دچار 
 آبگرفتگي مي شــود و پروژه جمع آوري
آب هاي سطحي در بخشــي از این بلوار 
انجام نشده است. این امر موجب شد تا آب 
به داخل مغازه ام وارد و كفش و لباس مان 

خيس شود. 
حسين افشــاني، دیگر شــهروند رشت 
هم در این باره گفــت: آبگرفتگي، موجب 
كندي تردد خودروها و گير كردن ماشينم 
در چاله در مســير حميدیان شد و چند 
دقيقه اي معطل شــدم. ایــن موضوع به 
بسياري از خودروها آسيب مي زند و بهتر 

است شــهرداري به مناطق كم برخوردار 
نيز توجه كند.

آماده باش نيروي خدماتي
معاون خدمات شهري شهرداري رشت در 
این باره به همشهري گفت: هم اكنون آب 
در بســياري از معابر رشت فروكش كرده 
اســت. بابك رمضاني، با اشاره به اینکه از 
غروب و شامگاه جمعه نيروهاي خدمات 
شهري رشت با حضور در مناطق مختلف، 
در آماده باش به ســر مي بردند، افزود: با 
توجه به اینکــه الیروبي و پایش لوله هاي 
جمع آوري آب هاي ســطحي و فاضالب 
در بســياري از مناطق انجام شــده بود، 
اما به دليل حجم باالي بــارش به ميزان 
60ميلي متر در عرض چند ســاعت، آب 
ورودي به لوله هاي فاضــالب و آب هاي 

ســطحي بيش از اندازه بود. از این رو این 
مناطق براي ســاعاتي دچار آب گرفتگي 
شدند كه هم اكنون این آب فروكش كرده 
اســت. وي با تأكيد بر اینکه در برخي از 
خيابان ها، سيستم جمع آوري فاضالب، 
سنتي و قدیمي است، اضافه كرد: در برخي 
از معابر و خيابان ها نيز براي نخستين بار 
آبگرفتي رخ داد و توانســتيم این نقاط را 
براي رفع مشکل شناســایي كنيم. الزم 
است در روزهاي آینده با هماهنگي شركت 
آب و فاضالب گيالن دربــاره الیروبي و 
اصالح لوله هاي فاضالب، پایش دوباره اي 

انجام شود.

پروژه نيمه كاره دفع آب هاي سطحي
معاون فرماندار رشــت نيز به همشهري 
گفت: پروژه لوله گذاري آب هاي سطحي 

همچنان در شهر رشت ادامه دارد و هنوز 
تکميل نشده است. علي اكبر پورعلي، با 
بيان اینکه این پروژه فاز به فاز پيشــرفت 
فيزیکي دارد، به لزوم تخصيص منابع مالي 
جدید براي ادامــه آن تأكيد كرد و افزود: 
اگر همين لوله گذاري جمع آوري آب هاي 
سطحي نبود این بارش براي رشت فاجعه 
بار مي شــد. هم اكنون آب در بسياري از 
خيابان ها تخليه شــده و دیگر با كندي 
تردد و ترافيك ناشي از آبگرفتگي مواجه 
نيســتيم. معاون فرماندار رشــت درباره 
آبگرفتي مناطق و روستاهاي اطراف رشت 
نيز تصریح كرد: بــا هماهنگي هاي انجام 
شده با شركت آب منطقه اي از روز جمعه، 
ماشين  ها و نيروها در مناطق پسيخان و 
پيربازار مستقر شدند كه تاكنون گزارشي 

از آبگرفتگي در این مناطق نشده است.

بارش۶۰ميليمتريباراندررشت
شهروندان رشت از انجام نشدن پروژه جمع آوري آب هاي سطحي  از آبگرفتگي  خيابان بعد از هر باران گالیه دارند

آبگرفتگی معابر رشت، موجب كندی تردد شهروندان و خودروها شد    عكس: ايسنا

آغاز تمهيدات كشوری
گرچه به گفته عليرضا ناجی، رئيس مركز تحقيقات ویروس شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی نمونه ای از واریانت الندا در كشور 
مشاهده نشده است و گزارش های ورود الندا به ایران و شيوع این سویه 
در گيالن در هفته های گذشته تکذیب شد، اما به دليل شيوع ویروس 
در كشورهای همسایه دور از انتظار نيست كه این ویروس به كشور وارد 
شده باشد. همين احتمال موجب شده است احمد وحيدی، وزیر كشور 
در ابالغيه جدیدی به استانداران، دستور اجرای اقدامات پيشگيرانه 
در مقابل كرونای الندا را بدهد.  به گفته بابك دین پرست، دبير قرارگاه 
عملياتی مقابله با كرونا، در راستای این دستور وزیر كشور، استان ها 
باید زمينه های الزم را برای پيش بينی تمهيدات مراقبتی، كنترلی و 
پيشگيرانه، آمادگی های الزم برای تشدید كنترل های مرزی در مبادی 
قانونی )فرودگاه ها، پایانه ها، بنادر، مناطق آزاد، بازارچه های مشترك 
مرزی( و همچنين در مرزهای زمينی و دریایی كشورمان با كشورهای 

همسایه، اتخاذ كنند.

محافظت از مرزهاي غربي
پيك پنجم هنوز در كرمانشــاه پایان نيافته اســت. هنوز 12شهر 
استان قرمز كرونایي هستند و آمار مبتالیان افزایشي است. به گفته 
هوشنگ بازوند، استاندار كرمانشــاه تعداد بسيار زیاد بستري هاي 
كرونایي وضعيت نگران كننده اي را ایجاد كرده و ممکن است هفته 
آینده به قله پيك پنجم برسيم و بيماري به تدریج كنترل شود، اما 

این امر مستلزم رعایت و همکاري همه جانبه مردم است. در چنين 
شرایطي رســيدن ســویه الندا به عراق به دليل ارتباطات تجاري و 
مسافرت از مرزهاي زميني این اســتان به عراق مي تواند وضعيت 
كرمانشاه و پس از آن شرایط كرونایي كل كشور را با مشکل مواجه 
كند. هر چند بنا بر تصميم ســتاد ملي كرونا، مرزهاي استان روي 
اشــخاص حقيقي و زوار بسته اســت و اجازه تردد ندارند و به گفته 
حسين خوش اقبال، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري 
كرمانشاه در همه مرزها ازجمله 2مرز خسروي و پرویزخان اجاره تردد 
به هيچ مسافري داده نمي شود، اما از آنجا كه مسافراني كه در اقليم 
كردستان مشغول به كار هستند اجازه تردد دارند، مراقبت و كنترل 
مرزها ضروري به نظر مي رسد. معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي 
استانداري كرمانشاه به همشهري مي گوید: با توجه به دستوري كه 
از وزارت كشور براي كنترل شدید مرزها صادر شده است، ما هم در 
استان به این موضوع توجه بسيار داریم. در گام نخست برنامه ما این 
است كه با حساس سازي پرسنل مراقبت مرزي، مراقبت سندرميك 
بيماري ها در نقطه صفر مرزي افزایش بيابد و همه مسافران ورودي به 
كشور بررسي و تست شوند. خوش اقبال با بيان اینکه هماهنگي هاي 
درون بخشي و بين بخشي به ویژه با پليس گذرنامه انجام شده است، 
مي افزاید: پليس گذرنامه با پرســنل مراقبت مرزي براي بررســي 
مسافران قبل از ورود به كشور همکاري الزم را انجام خواهد داد تا این 
كار به بهترین شکل ممکن انجام شده و هيچ مسافري بدون بررسي 
در مورد ابتال به كرونا وارد كشور نشود.  وي با تأكيد بر اینکه پرسنل 

مستقر در پایانه مرزي درباره عالئم و راه هاي انتقال بيماري آموزش 
دیده اند، اظهار مي كند: همه پایگاه هاي بهداشتي در مرزهاي استان 
تجهيزات الزم براي شــرایط ویژه كنوني را تحویــل گرفته اند. این 
تجهيزات شــامل همه اقالم مورد نياز مانند ماســكN۹۵، سواپ 
نمونه گيري، محيط ترانسپورت و كيت حفاظت فردي است. به عالوه 
پزشك و كارشناسان بهداشــتي هم در این پایگاه ها حضور دارند 
تا بررســي و نمونه گيري با نظارت آنان انجام شود. معاون سياسي، 
امنيتي و اجتماعي استانداري كرمانشاه ادامه  مي دهد: براي مقابله 
بهتر با ورود احتمالي ویروس هم نظام گزارش دهي و هشدار سریع 
در شهرستان هاي مرزي استان فعال شده است تا بتوانيم با آمادگي 

كامل مرزها را كنترل كنيم.

تكذيب وجود  الندا در هرمزگان
با پيداشــدن هر ســویه جدیدی از ویروس كرونا، ترس عمومی از 
بروز ویروس باال می گيرد و هر خبری هرچند اشــتباه به شــایعه 
تبدیل می شود. ستاد اســتانی مدیریت بيماری كرونا هرمزگان در 

نشســتی خبر داده بود كه مناطق درگير 
با ســویه الندا در اســتان مورد توجه قرار 
گيرد.  ســخنگوی علوم پزشکی هرمزگان 
اما این خبر را تایيــد نمی كند و می گوید 
كه از هشدار علی رئوفی، سخنگوی ستاد 
اســتانی مدیریت بيماری كرونا هرمزگان 
درباره توجه به سویه الندا، برداشت اشتباه 
شده و برخی به اشتباه تصور كرده اند سویه 
الندا در استان مشاهده شده است. فاطمه 
نوروزیان به همشهری می گوید: تا این لحظه 
هيچ مورد مشکوك یا قطعی از سویه الندا 
در استان یافت نشده است و همه بيماران 
كرونایی شناسایی شده در استان به ویروس 
كرونا دلتا مبتال هستند.  وی با بيان اینکه 
هرمزگان در معرض خطر جهش های جدید 
ویروس كروناست، می افزاید: موج های قبلی 
بيماری از استان های جنوبی كشور آغاز شد 
و این ســویه به دليل مراودات هرمزگان با 
اســتان های همجوار و همين طور با دیگر 
كشورها از جمله هندوستان ممکن است 
به راحتی در استان فراگير شود.  هرمزگان 
در موج پنجم بيماری همه شکل های كمبود 
امکانات از كمبود تخت گرفته تا پرستار و 

دارو را پشت سر گذاشت و سيستم درمان این استان نيز مانند دیگر 
نقاط كشور سخت ترین روزهای خود را در این پيك تجربه كرد. به 
همين دليل، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه می دهد: 
برای جلوگيری از گسترش این سویه ها از جمله الندا باید كارهای 
پيشگيرانه مانند غربالگری مسافران داخلی، غربالگری در پایانه های 
مرزی و كنترل مسافران خارجی را با جدیت دنبال كنيم. اگر مورد 
مشکوكی هم یافت شود، اقدامات الزم انجام و غربالگری انجام خواهد 
شد. نوروزیان با تاكيد بر اینکه یکی از بهترین كارها برای جلوگيری 
از كاهش آسيب سویه های جدید، واكسيناسيون است، می افزاید: 
واكسيناسيون از گردش ویروس و مرگ و مير بيماران می كاهد و به 
طور كلی هرچه بيشتر بر مقوله پيشگيری سرمایه گذاری كنيم در 
درمان جلو خواهيم افتاد و برای دارو، اكسيژن، انجام اسکن و تست 

كرونا و... هزینه كمتری متحمل خواهيم شد. 

بازگشت تدابير محافظتی به مرزهای خوزستان
از وقتی كرونای انگليسی خوزستان را درنوردید و در ماه های پایانی 
سال ۹۹ بســياری از اهالی را مبتال كرد، این استان با آغاز هر سویه 
جدید، نگرانی تازه ای را تجربه می كند. پيدا شدن الندا در عراق و قطر 
می تواند برای خوزستان مشکل آفرین باشــد و به همين دليل این 
روزها خوزستان بيشتر به پيشگيری می اندیشيد.  به گفته استاندار 
خوزستان، در پی شيوع نوع جهش یافته جدید كرونا موسوم به الندا 

در كشورهای همسایه به ویژه در عراق، مراقبت ها در مرزها تشدید 
خواهد شد. قاسم سليمانی دشتکی می افزاید: خطر ورود و شيوع نوع 
جدید ویروس كرونا در خوزستان در حالی مطرح می شود كه پيك 
پنجم این بيماری هنوز در استان فعال است و در این شرایط احتمال 
تحليل رفتن شبکه سالمت و واردشدن خسارت جدی و وحشتناك 
با ورود نوع جدید كرونا به استان وجود دارد. وی با بيان اینکه برای 
جلوگيری از ورود این نوع كرونا به اســتان تدابير ویژ ه ای در مرزها 
باید اجرا شود، اظهار می كند: به زودی برای مراقبت از مرزها شرایط 

تصميم های جدید اتخاذ خواهد شد. 

پيک جديد نمی خواهيم
بوشــهر در همســایگی هرمزگان و خوزســتان به دليل داشتن 
مراوده های تجاری با كشــورهای مختلف و ورود و خروج كارگران 
خارجی از ابتدای امسال مدام درگير ســویه های جدید كرونا بوده 
اســت. حاال با پيدا شدن ســر و كله الندا، با اینکه مدتی است روند 

كرونایش نزولی شده، باز نگران است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشــکی بوشهر با 
بيان اینکه به هيچ وجه یــك پيك جدید 
نمی خواهيــم بــه همشــهری می گوید: 
بيمارستان های استان با گذر از پيك پنجم 
كمی نفس كشيده اند و ما به هرگونه سویه 
جدید حساسيت داریم و نمی خواهيم دوباره 
به شرایط قبلی بازگردیم. سعيد كشميری 
ادامه می دهد: امکان تشخيص هيچ سویه 
در شهرســتان ها وجود ندارد و ما برای این 
موضوع وابسته به تهران هستيم. در شرایط 
این چنينی نمونه ها را به تهران می فرستيم 
و مراكز آزمایشگاهی پایتخت مثل انستيتو 

پاستور نتيجه را برای ما ارسال می كنند. 
وی با بيان اینکه استان  های مرزی ارتباط 
زیادی با كشورهای خارجی دارند و به همين 
دليل باید آمادگی بيشــتری هم در مقابل 
موج های كرونا داشته باشند، اظهار می كند: 
وزارت كشــور دســتورهایی برای اعمال 
سختگيری های بيشتر در استان های مرزی 
داده است. البته در بوشهر از ابتدای امسال، 
رفت وآمد اتباع خارجی با سخن گيری انجام 
شده است و اگر تســت كرونای آنان مثبت 
اعالم شود باید 2هفته در قرنطينه بمانند.  
رئيس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بيان اینکه با افزایش سهميه 
واكسن استان می توان اميدوار بود ایمنی مردم استان افزایش یابد، 
می گوید: كادر درمان اســتان در پيك پنجم تا مرز شکستن رفت 
و سختی های بســياری را در زمينه های مختلف متحمل شد و به 
همين دليل نمی خواهيم درگير پيك ششم شویم. كشميری درباره 
ویروس الندا توضيح می دهد: این ویروس یك نکته دارد و آن سرعت 
و شدت بسيار زیاد ابتالست. به این ترتيب اگر كسی به آن آلوده شود 
به سرعت عالئم بيماری در او بروز پيدا می كند و می توان او را قرنطينه 
كرد. به همين دليل احتماال اگر موج ششمی اتفاق افتد افراد ناقل 
بدون عالمت نخواهيم داشت و با شناسایی سریع بيماران و درمان و 

قرنطينه آنان مدت زمان این موج از موج پنجم كوتاه تر خواهد بود.

  
پيدا شــدن ســویه الندا در مرزهای كشــور دور از انتظار نيست، 
ویروس های جهش یافته یکی پس از دیگری كشورها را در می نوردند 
و جای خود را به ویروس های جدیدتری می دهند. فعال كه این روال 
كار جهان است، اما درس گرفتن از تجربه موج های قبلی هم می تواند 
راهگشا باشد. كارشناسان می گویند اگر الندا در شهری روستایی یا 
مرزی پيدا شد، باید مسئوالن، راهکارهایی مانند هشدار و قرنطينه 
را برگزینند تا افراد كمتری در این موج جدید احتمالی جانشان را از 

دست بدهند.

با پيداشدن مواردی از سویه الندای كرونا در عراق، تركيه و قطر احتمال 
شيوع این بيماری در استان های مرزی كشور افزایش یافته است

»الندا« پشت درهای ایران

الندا، واريانتی از ويروس كروناست كه اولين 
بار در آگوست ســال2۰2۰ در كشور پرو گزارش

شناسايی شد و از آن زمان تاكنون بيش از 
۴۰كشور آن را شناسايی كرده اند. می گويند ابتاليش از 
دلتا بيشتر است، از واكســن می گريزد و افراد كمتر از 
18سال را هم نسبت به سويه های پيشين بيشتر درگير 
می كند. با اين حســاب الندا يک هيوالی ميكروسكوپی 

است، پيش تر در پرو، شيلی، مكزيک، كلمبيا، آرژانتين، 
برزيل، هلند، اسپانيا، فرانسه، پرتغال و چند كشور ديگر 
رويت شده بود و حاال خبر از ديده  شدن نمونه هايش در 
عراق، تركيه، قطر و هندوســتان به گوش می رســد. 
استان های مرزی همانند اتفاقی كه در زمان شيوع كرونای 
آلفا و دلتا رخ داد، در معرض ورود و درگيری با اين ويروس 
جديد قرار دارند؛ در حالی كه به تازگی روند بستری كرونا 
بعد از پيک پنجم در 22استان نزولی شده و استان های 
ديگر هم كم و بيش به پايان پيک پنجم نزديک می شوند. 

آياالندا  اوضاع را دوباره خراب خواهد كرد؟

معاون سياســی اســتاندار 
كرمانشاه: با توجه به دستوری 
كــه از وزارت كشــور برای 
كنترل شــدید مرزها صادر 
شده اســت، ما هم در استان 
به این موضوع توجه بســيار 
داریم. در گام نخست برنامه ما 
این است كه با حساس سازی 
پرســنل مــرزی، مراقبت   
بيمــاری هــا در نقطه صفر 
مرزی افزایــش بيابد و همه 
مســافران ورودی به كشور 

بررسی و تست شوند 
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دستور وزیر كشور به استانداران مرزی برای اقدامات پيشگيرانه در مقابل »الندا«
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نقدواقساطهواپيماهاينودراختيارايرالينهاميگذارد؛درحاليكهدرايراندولتحتيامكانارزان
كردنهزينههادربخشهتلوحملونقلراندارد؛بههميندليلآنهاتأكيددارندكههروزيريبخواهد
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درخواستوزرايگردشگريدرايرانازدفاترخدماتمسافرتيبرايارزانكردنسفرغيرمنطقيو
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هزينههايسفررابراساسفصولاوجوركودسفربهنحويمديريتكردتاافراديكهنميتواننددراوج
سفربهمسافرتبرونددرماههاييكهسفرراكداست،شرايطماليخودرابرايسفربهمقاصدگردشگري

كشورتطبيقدهندكهقادربهتداومسفرهايداخليشوند.

ث
مک

 ســفرهاي ارزان بار دیگــر در محافل 
گردشــگري با تازه ترین اظهارات وزیر گردشگري

جدید ميراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنایع دســتي كشــور داغ شــد و فعاالن گردشگري 
راهکارهاي سفر ارزان ، را براي چندمين بار تکرار كردند.

در دسترس قرار دادن سفر براي ایراني ها پروژه اي بود كه 
در دولت هاي نهم و دهم و بعدتر با موضوع ارزان سازي  
سفر و ســفر آســان در دولت هاي یازدهم و دوازدهم 
ادامه یافــت، اما هيچ كدام از طرح هاي ارزان ســازي یا 
آسان سازي  سفر با موفقيت پيش نرفت و همگي تبدیل 
به پروژه هاي نيمه كاره و شکســت خورده اي شدند كه 
برنده آنها دالل هاي صنعت گردشگري و كاسبکاران این 
حوزه بودند كه راه بقاي خود را در این صنعت وابستگي 

به رانت هاي گردشگري می دانند.
حاال با شروع  كار دولت ســيزدهم، عزت اهلل ضرغامي، 
وزیر ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي بار دیگر 
داستان شکست خورده ارزان سازي  سفر را تکرار كرده 
است عزت اهلل ضرغامي در نشست با برخي انجمن هاي 
حرفه اي گردشگري در استان ها اعالم كرد كه »دفاتر 
خدمات مسافرتي كشور از همين حاال باید در فکر تهيه 
بسته هاي سفر ارزان براي دوران پساكرونا باشند؛ چون 
سفر حق همه مردم است نه یک بخشي خاص!« اظهارات 
روز گذشــته عزت اهلل ضرغامي درباره ارزان سازي  سفر 
یادآور طرح هاي همگاني كردن سفر با ارائه سفر كارت 
و بنزین ســفر در دولت هاي نهم و دهم و حتي بعدتر 
طرح سفر ارزان در دولت یازدهم و دوازدهم و تسهيل 
سفر و سفرهاي اقساطي و تسهيالت بانکي 20ميليون 
توماني براي سفر و... بود كه همگي تبدیل به طرح هاي 
شکست خورده اي شدند كه تنها برنده آن دالالن سفر 
بودند. آیا طرح كليشه اي و شکست خورده سفر ارزان در 
ایران در دوران وزارت عزت اهلل ضرغامي بر وزارت ميراث 
فرهنگي، گردشــگري و صنایع دستي كشور به نتيجه 
خواهد رسيد یا این طرح به ســرانجام مثل »آزموده را 
آزمودن خطاســت« دچار مي شود و بعدها در فهرست 

شکست هاي وزیر ميراث فرهنگي ثبت خواهد شد؟

ارزانسازیسفركارآژانسهانيست
وزیر ميراث فرهنگي توپ ارزان سازي  سفر را در زمين 
دفاتر خدمات مســافرتي كشــور انداخته اســت. این 

موضوع نشانه آن است كه آنهایي كه این طرح تعطيل و 
شکست خورده را بر زبان وزیر جاري كرده اند، اطالعات 
درســتي درخصوص وظيفــه شــركت هاي خدمات 
مسافرتي و آژانس هاي گردشگري به ضرغامي نداده اند.

دفاتر خدمات مسافرتي تنها وظيفه برنامه ریزي سفر و 
برگزاري تورها را دارند و ســهم چنداني در گران شدن 
هزینه سفر ندارند. سهم اصلي در گران شدن سفر برعهده 
هتل ها، ایرالین ها و البته وســایل حمل ونقل عمومي 
اســت كه منجر به افزایش قيمت تورهاي گردشگري 
مي شود؛ بنابراین به اعتقاد فعاالن صنعت گردشگري، 
وزیر ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنایع دستي باید 
جاي دیگري به دنبال ارزان شدن سفر در كشور باشد. 
محمدحسن كرماني، رئيس سابق انجمن صنفي دفاتر 
خدمات مسافرت هوایي و جهانگردي ایران و فعال فعلي 
گردشگري در كشور اظهارات اخير وزیر ميراث فرهنگي 
براي درخواســت از دفاتر خدمات مسافرتي براي تهيه 
بسته سفرهاي ارزان را ناشي از اطالعات غلطي مي داند 
كه به وزیر رسيده است. او به همشهري مي گوید: باید 
دید منظور وزیر ميراث فرهنگي از بســته ســفر ارزان 
چيســت؟ آیا منظور این اســت كه هزینه سفر براي 
گردشگران از قيمت تمام شده كمتر باشد؟ پس در این 
صورت آن مقدار هزینه تا سطح قيمت تمام شده یک تور 
و سود معقولي را كه آژانس ها براي برنامه ریزي و فروش 
بسته هاي سفر باید كسب كنند  چه كسي تامين مي كند؟ 
آیا این هزینه را وزارت ميراث فرهنگي، گردشــگري و 
صنایع دستي متقبل مي شود؟ بنابراین یک راه این است 
كه وزیر اگر به دنبال ارزان كردن سفر است، اعالم كند 
كه وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي 
از همين فردا 30یا 50درصــد هزینه تورها را پرداخت 
مي كند و آن وقت آژانس هایــي كه بخواهند مي توانند 
با ایشان قرارداد ببندند و با دریافت این ميزان از هزینه 

تورها بسته هاي سفر را ارزان كنند.
محمدحســن كرماني با اعالم اینکه ســفر در شرایط 
فعلي جزو اقالم ضروري مردم نيســت، گفت: دولت به 
جاي ارزان سازي  سفر بهتر اســت به فکر ارزان كردن 
كاالهاي ضروري مردم مانند گوشــت و دارو و... باشد؛ 
چون بيشــتر افرادي كه توان مالي دارند، خواهان سفر 
در قالب تور هستند. این فعال گردشگري افزود: اینکه 
به دفاتر خدمات مسافرتي گفته شــود باید بسته هاي 
ســفر ارزان قيمت در تورهــاي ورودي و داخلي تهيه 
كنند، معقول نيســت؛ چون كار آژانس هاي مسافرتي 
این نيســت كه بروند به هتلداري كه قيمت اتاق خود 

را براي یک شب اقامت یک ميليون تومان تعيين كرده 
است، بگویند اتاق را به قيمت 500هزار تومان در اختيار 
مســافر تور قرار دهد. این موضوع اتفاقا به توافق وزیر 
ميراث فرهنگي با هتلدارها مربوط است یا مثال در بخش 
حمل ونقل نيز وزارت ميراث فرهنگي باید با ایرالین ها و 
مدیران حمل ونقل عمومي در بخش قطار و اتوبوس هاي 
بين شهري مذاكره و بخشي از هزینه آنها را تقبل كند تا 
آنها قيمت خدماتشان را كاهش دهند و بعد اعالم كند كه 
در بخش حمل ونقل و قطار و اتوبوس و حتي رستوران ها، 
فالن شــركت ها داراي نرخ ویژه گردشگري هستند و 
آژانس دارها و مردم مي توانند از آنها خدمات موردنياز 
خود را با نصف قيمت در اختيار بگيرند. آن وقت است 
كه سفر ارزان مي شود. چون تعيين قيمت این مولفه ها و 
چانه زني براي ارزان سازي  این خدمات در اختيار دفاتر 
خدمات مسافرتي نيست و اتفاقا وظيفه وزارت ميراث 
فرهنگي اســت. او گفت: با بخشنامه و درخواست سفر 
ارزان نمي شــود و اگر قرار باشــد از همين ابتدا چنين 
درخواست هایي از دفاتر خدمات مسافرتي كه نقشي در 
ارزان شدن یا گران شدن سفر ندارند، مطرح شود، چرخه 

گردشگري مختل مي شود. 

توليدانبوهسفر،راهكارارزانسازی
اميرپویان رفيعي شــاد، رئيس انجمــن صنفي دفاتر 
خدمات مســافرتي اســتان تهران نيز با اعــالم اینکه 
بيشترین هزینه هاي سفر مربوط به نرخ هتل ها و قيمت 
بليت در بخش حمل ونقل عمومي و ایرالین هاســت، 
درخصوص درخواســت وزیر ميراث فرهنگي از دفاتر 
خدمات مسافرتي براي ارزان كردن سفر به همشهري 
گفت: در ادوار مختلف این موضوع مطرح شد، ولي هربار 
این پروژه شکست خورد؛ چون مشخص نبود مخاطبان 
بسته هاي سفر ارزان چه افرادي بودند و این بسته ها باید 
براي كدام بخش از جامعه ایران تهيه مي شد؛ ضمن آنکه 

اصال مقاصد سفر ارزان هم مشخص نبود.
به گفته این فعال گردشگري، دفاتر مسافرتي امکانات و 
محصوالت گردشگري را در كنار یکدیگر قرار مي دهند 
و بسته سفر ارائه مي كنند كه عمده ترین هزینه در این 
بســته ها قيمت حمل ونقل و هزینه اقامت اســت و تا 
زماني كه قيمت در این دو بخش ارزان نشود، امکان ارائه 
بسته ارزان سفر هم وجود ندارد. او راه حل ارزان سازي  
سفر در ایران را توليد انبوه سفر مي داند و مي گوید: توليد 
انبوه سفر نيز باید با مساعدت بخش حمل ونقل و اقامت 
صورت بگيرد؛ یعني یک سرمایه گذار وارد شود و تمام 

اتاق هاي یک هتل را پيش خریــد كند و هتلدار با 30یا  
40درصد تخفيف این اتاق ها را براي مدت طوالني به یک 
شركت واگذار كند تا به این شکل هزینه اقامت در بسته 
سفرها نيز كاهش یابد. با این روش مي توان قيمت یک 
تور یک ميليون و 300هزار توماني را به حدود 400هزار 
تومان رســاند؛ بنابراین بهتر است در قالب یک شركت  
سرمایه گذاري یا تعاوني جمعي، یک عمده فروش اصلي 
اقدام به عرضه بسته  ســفرهاي ارزان به دفاتر خدمات 
مســافرتي كند. مشــروط به اینکه قيمت تور و سود 

آژانس دارها مشخص باشد تا بعدا این موضوع تبدیل به 
رانت و ویژه خواري نشود و همه آژانس هاي مسافرتي حق 

فروش تورهاي ارزان را داشته باشند.
به گفته رفيعي شاد، راه حل دیگر در موضوع ارزان سازي 
ســفر براي مردم آن اســت كه وزارت گردشــگري با 
نهادهایي كه مالک واحدهاي اقامتي و ایرالین ها هستند، 
وارد تعامل شده و با قانع كردن آنها به كاهش قيمت ها 
منجر به ارزان شــدن بسته هاي ســفر از سوي دفاتر 

خدمات مسافرتي شود.

فعاالن گردشگري: قيمت هتل و حمل ونقل كاهش یابد، سفر ارزان مي شود  
 چالش دوباره ارزان سازي سفر

دردتاالبانزلي
تاالب انزلي در سال 1354در 
كنوانسيون رامسر كه معاهده 
بين المللي براي حفاظت از 
تاالب ها و پرندگان مهاجر اســت به ثبت رســيد. تــاالب انزلي یکي از 
شاخص ترین زیســتگاه هاي جنوب دریاي خزر اســت كه با گونه هاي 
گياهي و جانوري متنوع به عنوان زیســتگاه مهم پرندگان در خاورميانه 
شناخته مي شود. در این تاالب و حواشي آن 291گونه گياهي از 68تيره  
شناسایي شده است. همچنين 62گونه و زیرگونه ماهي در تاالب انزلي و 
رودخانه هاي منتهي به آن شناسایي شده است كه 11گونه از آنها غيربومي 
هستند )50گونه در تاالب، 47گونه در روگا ها و 44گونه در رودخانه هاي 
منتهي به تاالب(. از كل ماهيان 29گونه متعلق به آب شيرین، 16گونه 
مهاجر به آب شيرین، 6گونه مصب زي و مابقي داراي چند سيستم زندگي 
هستند. شنگ شاخص ترین پستاندار تاالب است كه در اغلب نقاط تاالب 
دیده مي شود. فک خزري نيز تنها پستاندار دریاي خزر است كه چندبار در 
ناحيه مصب تاالب دیده شده است. تاكنون 187گونه پرنده در تاالب انزلي 
و حواشي آن شناسایي شده است كه از این تعداد 57گونه آبزي، 51گونه 
كنار آبزي و مابقي خشکي زي هستند. هرساله 70هزار تا 140هزار پرنده 
آبزي با توجه به تعداد پرندگان آبزي مهاجر به استان گيالن در این تاالب 
زمستانگذراني مي كنند. تاالب انزلي همچنين زیستگاه مهمي براي 5گونه 
پرنده آبزي و كنارآبزي در خطر انقراض جهان اســت. این گونه ها شامل 
پليکان خاكستري، عروس غاز، اردك سر سفيد، اردك بلوطي و گيالنشاه 
بال سفيد هستند. تاالب انزلي از نظر تلطيف هواي منطقه، ترسيب كربن و 
تصفيه آب نيز بستري براي امرارمعاش جوامع محلي از طریق ماهيگيري 
و صيادي و برداشت گياهان براي ساخت صنایع دستي است. متأسفانه در 
3دهه گذشته با افزایش جمعيت و توليد فاضالب و پساب هاي خانگي، 
صنعتي و كشاورزي، جنگل تراشي، ویالسازي و برداشت هاي غيرقانوني 
از رودخانه هاي باالدست و ایجاد فرسایش خاك و حمل رسوب، پسروي 
دریاي خزر و در سال هاي اخير با ورود گونه هاي مهاجم با قدرت و سرعت 
تکثير باال، نظير سنبل آبي نفس هاي تاالبي كه به شماره افتاده بود، حاال 
به سمت قطع شدن پيش مي رود. اكنون نيز با آتش سوزي هاي تعمدي 
با نيت تصرف اراضي ملي، اكوسيستم تاالب انزلي بيش از گذشته آسيب 
دیده و تالش هاي كم فروغي كه براي احيای آن انجام مي شود به نتيجه 
نرسيده اســت. تاالب انزلي داراي كارگروه مدیریتي است كه از آخرین 
تصميمات این كارگروه در ســال 1398برنامه احيای 7ســاله تاالب در 
كميته هاي مختلف است. اصالح موج شکن بندر انزلي كه باعث عدم تخليه 
رسوب توسط جریانات آبي شده اســت، ایجاد حوضچه هاي رسوب گير 
در 11رودخانه منتهي به تــاالب، تعيين تکليف حریم و مرز تاالب جهت 
جلوگيري از تصرفات، تدوین برنامه مدون براي پاكسازي و پایش سنبل 
آبي، ایجاد و تکميل تصفيه خانه هاي فاضــالب جهت جلوگيري از ورود 
آالینده هاي بيشــتر به تاالب و افزایش امکانات و تجهيزات حفاظتي و 
ارتقاي نيروي انساني جهت حراست از تاالب اولویت هایي است كه باید با 

فوریت پيگيري و اجرایي شوند.

نمایندگان اســتان اصفهــان درنامه اي 
محيط
خطاب به رئيس جمهور خواهان رسيدگي زيست

و احيــاي زاینده رود مي شــوند. عباس 
مقتدایي، نماینده اصفهان در مجلس شوراي اسالمي به 
ایرنا، گفت: این نامه در حال تنظيم اســت و طي آن از 
رئيس جمهور درخواست مي كنيم كه ضمن رسيدگي، 
پاسخ شایســته و به هنگام داشته باشــد. پيش از این 
سازمان حفاظت محيط زیســت دولت دوازدهم طرح 
جامع مدیریت تاالب گاوخوني و زاینده رود را در دست 
تهيه داشت. حتي نقشه راه نجات بخشي زاینده رود در 
شــوراي عالي محيط زیســت به منظور احياي تاالب 
گاوخوبي به تصویب رســيد اما با جابه جایي دولت باید 
دید در سازمان محيط زیســت دولت سيزدهم نيز این 

اولویت دنبال مي شود یا خير؟
مقتدایي اعالم كــرد: زاینــده رود از چنــان اهميتي 
برخوردار است كه نياز است شــخص رئيس جمهور و 
كابينه بيشــترین توجه را به آن داشته باشند. نماینده 
اصفهان با بيــان اینکه صبر مردم منطقه به ســرآمده 
اظهار داشــت: هم اســتاني ها بي صبرانه منتظر حضور 
و راهکارهــاي مرتبط رئيس جمهور بــراي زاینده رود 
هســتند. مقتدایي با تأكيد بر اینکه خشــکي رودخانه 
به دليل ابعاد مختلف و تأثيرگذاري آن در دیگر استان ها، 
در هيأت دولت باید جزو اولویت باشد تصریح كرد: اگر 
رئيس جمهور در موضوع آب و زاینده رود به طور جدي 
ورود نکند به دليل حجم باالي مشکالت مرتبط، به زودي 
شاهد بحران هاي شدید اجتماعي و اقتصادي خواهيم 
بود. وي با بيان اینکه در ســطح ملي و اســتاني باید با 
همکاري و تعامل براي جاري ســازي  زاینده رود تالش 
شود اظهار داشت: مباحث علمي، فني و اداري مرتبط 
با این رودخانــه باید با نهایت تــالش و پيگيري دنبال 
شود. به گزارش همشــهري، رودخانه 400كيلومتري 

زاینــده رود بزرگ ترین رود مركزي ایران اســت كه از 
كوه هاي زاگرس مركزي در زردكوه سرچشمه مي گيرد 
و در كویر مركزي ایران به ســمت شرق پيش مي رود و 
در نهایت به تاالب گاوخوني در شرق اصفهان مي رسد. 
این رودخانــه كه عالوه بر جاذبــه تفریحي و فرهنگي، 
همواره نقشي مؤثر در پایداري محيط زیست، تامين آب 
آشاميدني، رونق كشــاورزي و اقتصاد منطقه مركزي و 
هستي تاالب گاوخوني دارد، در دهه هاي اخير به علت 
برداشت هاي غيرقانوني، انتقال آب از این حوضه به دیگر 
حوضه ها و استان ها، تراكم جمعيت و تا حدودي كاهش 
نســبي بارندگي ها، به یک رودخانه بــا جریان دوره اي 
 تبدیل و در پایين دست در فصول گرم به ویژه تابستان با 

خشکي مواجه شده است.
كشاورزان و باغداران و به طور كلي حقابه داران مناطق 
شــرق اصفهان ازجمله زیار، ورزنه، اژیه، كرارج، براآن 
شمالي و براآن جنوبي و خوراسگان با جمعيتي بالغ بر 
300هزار نفر و حقابه داران شهرستان هاي غربي شامل 
نجف آباد، فالورجان، خميني شــهر، لنجان و مباركه 
پيش تر در چند سال اخير بارها با حضور در نقاط مختلف 
استان، رســيدگي به وضعيت حقابه خود از زاینده رود، 
حل مشکالت معيشتي، جبران خسارات ناشي از جاري 
نبودن زاینده رود و جاري سازي  این رودخانه را خواستار 

شده بودند.

سايهبحرانبراصفهان
دیروز مدیركل مدیریت بحران اســتانداري اصفهان به 
ایسنا اعالم كرد كه سد زاینده رود تنها 20درصد آب دارد. 
در چنين شرایطي طي روزهاي باقي مانده از شهریورماه 
بارشي پيش بيني نشــده و بارش هاي پایيز نيز با تأخير 
خواهد بود. به گفته منصور شيشه فروش، از ابتداي سال 
 جاري تاكنون 109ميلي متــر ميانگين كل بارش ها در 

استان اصفهان گزارش شــده و این ميزان بارش نسبت 
به بلندمدت حدود 40 درصد كاهش داشته است. وي با 
بيان اینکه ميزان كاهش بارش ها در سرچشمه هاي آبي 
تا كمتر از 45درصد گزارش شده است، افزود: در مناطق 
غرب و شمال استان نيز افزایش دما داشته ایم و بيش از 
98درصد از مساحت استان تحت تأثير خشکسالي است.

پاييزكمبارش
شرایط اقليمي اســتان اصفهان به گونه اي است كه در 
پایيز و زمستان گذشته و بهار امسال، بارش در این استان 
به ميزان كافي نبود و افزایش دما بين دو تا ســه درجه 
سانتي گراد در ماه هاي تابستان امسال گزارش شد كه 

بيشتر در مناطق باالدست زاینده رود بود. 
مردم اصفهان با افزایش دما در تابستان با قطعي و افت 
فشار آب مواجه شــدند و برخي مناطق شهر اصفهان با 
تانکر آبرساني شد و هم اكنون نيز 320روستاي استان با 
تانکر آبرساني مي شــود. از طرفي خشکي، گرماي هوا، 
نبود بارش ها و وزش بادهاي فصلي و گرم باعث افزایش 
گردوغبار در اســتان شــده اما 16كانون گردوغبار در 
استان شناسایي و مطالعه شده كه یک ميليون و90هزار 
هکتار وسعت آنهاست. عالوه بر آن به دليل نبود بارش ها، 
خشــکي رودخانه زاینده رود و  تأمين نکردن آب براي 
بخش كشــاورزي، حدود 100هزار هکتــار از اراضي 
حاصلخيز استان كشت نشده و این اراضي ها تبدیل به 
كانون هاي گردوغبار محلي و نقطه اي در اســتان شده 
است. گرماي هوا، خشکي و نبود  بارش ها همچنين باعث 
فقر پوشش هاي گياهي در استان شــده و وقوع پدیده 
حریق در مراتع استان تشدید شده است، به طوري كه 
از ابتداي ســال جاري تاكنون 43حریق در مراتع اتفاق 
افتاده و 155هکتار از مرتع هاي اســتان دچار آســيب 

جدي شده است.

دولتناجیزندهرودشود

خيزشگردوخاكدر۹استان
سازمان هواشناسي نسبت به وقوع رگبار باران، گاهي رعد و برق و وزش باد شدید موقتي 
در 7 استان و خيزش گرد و خاك در مناطق مستعد 9 استان هشدار داد. به گزارش سازمان 
هواشناسي، وقوع رگبار باران، گاهي رعد و برق و وزش باد شدید موقتي براي شرق اردبيل، 
گيالن، غرب مازندران، غرب هرمزگان و جنوب شرق فارس پيش بيني مي شود. در این 
شرایط جوي احتمال جاري شدن رواناب در مسيل ها، احتمال برخورد صاعقه و باال آمدن 
ناگهاني سطح آب رودخانه ها، احتمال آبگرفتگي موقت، وزش تند باد موقت و خيزش گرد 
و خاك وجود دارد و سازمان هواشناسي نسبت به احتياط در عبور از حاشيه رودخانه ها و 
مسيل ها، تقویت سازه هاي موقتي، احتياط در چراي دام در مسيل ها و مناطق مرتفع و 

احتياط در فعاليت هاي كوهنوردي توصيه مي كند. 
در ادامه این هشدار آماده است: تا اواخر وقت دوشنبه 15 شهریورماه وزش باد و در مناطق 
مستعد همراه با خيزش گرد و خاك در جنوب سمنان و تهران، قم، مركزي، شرق خراسان 
رضوي و خراسان جنوبي، شمال سيستان و بلوچستان، غرب خوزستان و جنوب ایالم دور 
از انتظار نيست. از اثرات حاكميت این شرایط جوي به كاهش دید و كيفيت هوا، وزش باد 
شدید و احتمال شکستن درختان فرسوده و احتمال خسارت به سازه هاي موقت مي توان 
اشاره كرد؛ بنابراین نسبت به محکم كردن سازه هاي موقت و تابلوهاي تبليغاتي و احتياط 

در عبور از مجاورت ساختمان هاي نيمه كاره توصيه مي شود. 

ماهانمهرو
كارشناس و فعال محيط زیست

دریچه

محمدباريكاني
دبير گروه زیست بوم
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  احمدرضــا محرابیــان: 
اســتفاده از گیاهان بومي در 
مناطق، متناســب با شرایط 
آب وهوایــي مانــع از خزان 

زودرس مي شود
  علي محمد مختاري: تغییر 
در ســاعت آبیــاري بهترین 
گزینه براي مقابلــه با خزان 

تابستاني درختان است
  مهدي بابایي: روش آبیاري 
مکانیزه و استفاده از گونه هاي 
گیاهي مناسب از برگ ریزان 

بي موقع جلوگیري مي كند

دریچه

 آبياري مناسب راه نجات درختان

تغییــر شــرایط اقلیمي یعنــي گرم 
شــدن هوا و نبود رطوبت مناسب در 
خاك به دلیل از بین رفتن ســفره هاي 

زیرزمیني 2عامل اصلي در خشك شدن درختان و گیاهان و وقوع 
پدیده برگ ریزان در فصل گرم تابســتان هستند. درخت موجود 
زنده اي است كه نیاز به تغذیه مناسب دارد و درصورت بي توجهي 
به این موضوع نابود مي شود. درختان چنار از گونه گیاهان بسیار 
حساس  هستند كه اگر میزان رطوبتي كه از ریشه دریافت مي كنند 
با مقدار آبي كه از طریق برگ هایشــان تبخیر مي شود، تناسب و 
تعادلي نداشته باشد، قطعاً آسیب مي بینند و برگ هایشان زرد و 
خشك مي شوند و در نهایت پدیده خزان تابستاني رخ مي دهد كه 
البته مختص تهران نیست و در سایر كالنشهرها ازجمله اصفهان 

هم قابل مشاهده است. 
خواسته یا ناخواسته تغییرات اقلیمي در كره زمین رخ داده است 
و نمي توان این شــرایط را تغییر داد، اما مي توان از طریق آبیاري 
رطوبت موردنیاز درختان و گیاهان را تأمین كرد؛ بنابراین وقتي 
گرماي هوا افزایش دارد و تبخیر هم زیاد است اگر رطوبت به اندازه 
كافي در ریشه ذخیره شــود، تعادل بین تبخیر و دریافت رطوبت 
به وجود مي آید و خزان زودهنــگام رخ نمي دهد. آبیاري گیاهان 
در ســاعات اولیه؛ بهترین انتخاب است؛ چراكه خنکي هوا كمك 
مي كند گیاه بر اثر تبخیر آب زیادي را از دست ندهد و از سوي دیگر 
فرصت خوبي اســت تا گیاه رطوبت زیادي در ریشه ذخیره سازي  
كند. نکته مهم در شرایط كنوني توجه به افزایش دفعات آبیاري 
است؛ به طور مثال اگر گیاهي 14روز آبیاري مي شد به دلیل شرایط 

اقلیمي باید آبیاري آن 7روزه انجام شود.
از این طریق حجم زیــادي از رطوبت در فواصــل معین به گیاه 
مي رسد و از خشك شدن آن جلوگیري مي كند. البته در این مورد 
درختان چنار خیابان ولیعصر استثنا هستند. حفاظت از درختاني 
كه بخشي از هویت تهران هستند، اهمیت دارد، اما مناسب سازي  
نهر این خیابان آســیب هاي جدي به چنارها وارد كرده اســت. 
استفاده از ســیمان، میزان نفوذپذیري آب به الیه هاي زیرین را 
كاهش داد و رطوبت مورد نیاز درختان تأمین نشد و در سال هاي 
اخیر نتیجه این سهل انگاري با خشك شــدن و سقوط برخي از 
درختان مشهود است. مورد دیگر شیب نهر است كه سبب مي شود 
آب ایستایي نداشته باشــد و رها كردن آب در نهر قطعاً با شیب 
تندي كه وجود دارد، نمي تواند تأثیر زیادي در تأمین رطوبت ریشه 
چنارها داشته باشــد. چنار درخت بومي تهران محسوب مي شود 
كه امیدواریم با رفــع برخي از نواقص در خیابان ولیعصر شــاهد 

سرسبزي و شادابي دوباره شان باشیم.

برگ درختان قبــل از آمدن 
پاییز هزار رنگ، زرد شده اند. گزارش

این روزها حتي در برخي معابر 
عمومي صداي خش خش برگ ها در زیر پاي 
عابران هر چند نوید نزدیك شــدن به فصل 
پاییز را مي دهــد، اما این خــزان زودرس 
هشداري براي تغییرات آب و هوایي است؛ 
پدیده اي كه در ســال هاي اخیــر منجر به 
افزایش دما شده و به گفته دانشمندان شتاب 
گرفتن این پدیده موجب مي شود موجودات 
زنده نتوانند با شرایط خود را وفق بدهند و در 
نتیجه حیاتشان به خطر مي افتد. درست مثل 
درختاني كه ایــن روزها در تهــران دچار 
برگ ریزان تابستاني شــده اند و همین امر 
نشان مي دهد درختان قدرت تاب آوري در 
برابر گرماي زیاد را ندارند و گذر زمان هم این 

وضعیت را تشدید مي كند. 
به گفتــه احمدرضا 
 ، ن بیــــا ا محــر
كارشناس و استاد 
در  زیست شناسی 
تابستان امسال هم 
درتهران شاهد برگ ریزان پاییزي بوده ایم و 
هســتیم. این عضو هیأت علمي دانشــگاه 
شهیدبهشتي بروز این پدیده را در متناسب 
نبودن كاشــت گیاه با شــرایط اكولوژیك 
مي داند و در گفت وگو با همشهري مي گوید: 
»شهر تهران سطح یکساني ندارد و از ارتفاع 
1200متري در جنوب شروع شده و تا ارتفاع 
1800متري در شمال مي رســد؛ بنابراین 
همین تفاوت در ارتفاع سبب شده تهران به 
شهر چند اقلیمي تبدیل شود؛ به این معنا كه 
جنوب تهران داراي آب و هواي خشــك و 

نیمه گرمسیري است و شــمال شهر آب و 
هواي سرد و كوهستاني دارد؛ به همین دلیل 
در تهران، نباید الگوي كشت یکساني ارائه 
داد؛ چراكــه هر نقطه اي از تهران شــرایط 
اكولوژیك خاصي دارد كه متناسب با آن باید 

گونه گیاهي انتخاب شود.« 
به گفته او، در گذشــته هنگام كاشت گیاه 
و ایجاد فضاي ســبز به شــرایط اكولوژیك 
توجه مي شد، اما چند ســالی می شودكه با 
پیروي از الگوي یکســان، كاشــت گیاهان 
انجام مي شود و این كار به درختان و گیاهان 
آســیب مي زند. محرابیان خزان رخ داده در 
پایتخت را متفاوت از خزان پاییزي مي داند و 
در توضیح بیشتر مي گوید: »توجه نکردن به 

شرایط اقلیمي سبب آسیب پذیري گیاهان 
در برابر تنش هاي محیطي مي شود و نتیجه 
آن خزاني است كه امروز در معابر رخ مي دهد. 
درواقع همین خزان زودهنگام باعث مي شود 
گیاهان نتوانند نقشي در تعدیل محیط)تأثیر 
گیاه بر دما( داشته باشند و از این رو آلودگي 

هوا و افزایش دما رخ مي دهد.« 
قدم زدن در خیاباني پوشــیده از برگ هاي 
زرد حس دلنشیني است كه همیشه در پاییز 
تجربه كرده ایم، امــا این روزها كه همچنان 
گرماي تابستان حس مي شــود و خبري از 
نسیم پاییزي نیســت، دیدن برگ هایي كه 
یکي یکي از شــاخه ها جدا مي شــوند و در 
اندكي از ثانیه روي زمین مي افتند، پیامي جز 
نگراني و دلواپسي براي طبیعت ندارد. انسان 
براي ادامه حیات نیازمند حراست و حفاظت 
از طبیعت است؛ بنابراین نباید از كنار موضوع 
خزان زودرس بي تفاوت گذشت و باید به فکر 

راه چاره بود. 
محرابیان راهــکار مقابله با ایــن پدیده را 
انتخاب گیاهان بومــي مي داند و مي گوید: 
»باید پذیرفت تغییــرات اقلیمي رخ داده و 
استفاده از گیاهان بومي بهترین جایگزین 
براي مقابله با این پدیده است. گیاهاني كه 
تاب آوري بیشــتري دارند و اگر متناسب با 
شرایط آب و هوایي كاشــته شوند، قطعاً در 

تلطیف هوا تأثیرگذار خواهند بود.«
به گفتــه عضــو هیــأت علمي دانشــگاه 
شهیدبهشتي گیاهان بومي مانند داغ داغان، 
زرشك زینتي و بادام زینتي براي آب وهواي 
سرد و كوهستاني بسیار مناسب  هستند و از 
این رو مي توان آنها را در نقاط شــمالي شهر 
تهران مانند دركه و گالبدره كاشت. زیتون 
تلخ و زبان گنجشــك هم براي آب و هواي 
نیمه خشك مناطق جنوبي تهران مناسب 

هستند.

امسال خزان كمتر شده است
خزان زودهنگام درختــان چنار در خیابان 
ولیعصر ملموس تر از نقاط دیگر است؛ به ویژه 
صبح ها قبل از ساعت 8مي توان به تماشاي 
ریزش برگ ها نشست كه با سمفوني جاروي 

پاكبانان در گوشه اي جمع آوري مي شوند. 
مدیرعامل سازمان 
بوستان ها و فضاي 
ســبز شــهرداري 
خــزان  تهــران 
تابستاني درختان را 
نمي پذیرد و مي گوید: »فضاي سبز تهران با 
هیچ مشکلي مواجه نیســت و امسال خزان 
درختان كمتر از ســال گذشــته اســت.« 
علي محمد مختاري در عیــن حال، افزایش 
دماي هوا را علت برگ ریزان درختان مي داند و 
در گفت وگو با همشهري عنوان مي كند: »در 
روزهــاي اخیــر گرمــاي تهــران افزایش 
چشمگیري داشته كه براي درختان و گیاهان 
قابل تحمل نبوده و همین امــر آنها را دچار 
شوك و اســترس حرارتي كرده كه در نتیجه 
منجر به ریزش برگ درختان شــده است.« 
به گفته او، خزان درختان به ویژه گونه چنار در 
تابستان، پدیده مقطعي است و درخت به دلیل 
دماي زیاد هوا، دچار برگ ریزان مي شــوند: 
»زرد شدن برگ ها و ریختن آنها سبب ایجاد 
تعادل میان تبخیر و تعریق گیاه مي شود كه 
پس از كاهش دما، درختان به شرایط مطلوب 

و عادي خود بازمي گردند و برگ هاي جدید 
مي رویند.«  مختاري تغییر شــیوه آبیاري را 
بهترین گزینــه براي مقابله بــا پدیده خزان 
زودرس مي داند و مي گوید: »اگر برنامه ریزي 
درســتي در ســاعات آبیاري درختان وجود 
داشته باشد، قطعاً مي توان این پدیده را كنترل 
كرد؛ به همین دلیــل در پایتخــت آبیاري 
درختان و فضاهاي سبز باید در ساعت خنکي 
روز یعني از ساعت 6تا9صبح انجام شود؛ چون 
گرماي هوا كمتر اســت و تبخیــر آب انجام 
نمي شود.« به گفته این مقام مسئول، آبیاري در 
ساعات گرم روز سبب تبخیر آب مي شود كه 
این فرایند به گیاهان صدمه مي زند و قدرت 

پایداري و مقاومت آنها را كاهش مي دهد.

استفاده از روش آبياري مكانيزه 
خزان زودرس پایتخت یکي از نتایج تغییرات 
اقلیمي و گرم شدن دما است؛ پدیده اي كه 
مدیران شهري آن را تکذیب نمي كنند و باور 
دارند اكنون چاره اي جــز مدیریت آبیاري 

درختان و گیاهان وجود ندارد.
ئیــــس  یــب ر نا
كمیسیون سالمت، 
و  محیط زیســت 
خدمات شــهري 
شوراي شهر تهران 
در گفت وگو با همشــهري مي گوید: »اصل 
موضوع خزان زودرس درختــان در حوزه 

كشاورزي مربوط به آبیاري است كه اگر این 
كار منظم و با دقت انجام شود، قطعاً مانع از 
بروز این پدیده در سال هاي آینده مي شود.« 
مهدي بابایي با بیان اینکه یکي از دغدغه هاي 
این كمیسیون پیگیري روش آبیاري مکانیزه 
در فضاي سبز تهران است، عنوان مي كند: »با 
اســتفاده از روش هاي مکانیزه و هوشمند 
آبیــاري درختــان از یك ســو مصرف آب 
بهینه سازي  مي شود و از سوي دیگر مي توان 
میزان و دفعات آبیاري درختان و گیاهان را 
مدیریت كرد. البته ایــن كار تا حدودي در 
برخي از مناطق انجام شده، اما قطعاً در این 
دوره هم پیگیري خواهیم كرد تا بخش زیادي 
از فضاي ســبز تهران به سیستم مکانیزه و 
آبیاري قطره اي تجهیز شــود.« به گفته او، 
مکانیزه شدن روش آبیاري و نظارت دقیق بر 
این فرایند یکي از موضوعات مهم در برنامه 
5 ســاله ســوم و چهارم )بعدی( شهرداري 
تهران اســت. بابایي به استفاده از گونه هاي 
گیاهي مناسب هم اشــاره و عنوان مي كند: 
»شرایط اقلیمي بنا به هر دلیلي رخ داده است 
و در شــرایط كنونــي بــراي حفاظــت از 
محیط زیست و حراســت از طبیعت باید از 
گونه هایي كه سازگاري بیشتري با آب و هواي 
حاكم در تهران دارند، استفاده كرد. درواقع 
مي توان با آبیاري مکانیزه و انتخاب گونه هاي 
ســازگار و مقاوم، پدیده خزان زودرس را به 

حداقل رساند.« 

خزان تابستانی
 همشهري در گفت وگو با متخصصان حوزه اقلیم شناسي و مدیران شهري، موضوع زرد شدن

و ریزش برگ های درختان پایتخت در دومین فصل سال را بررسي كرده است

 كارشناسان می گویند: تغییر شرایط اقلیمی و آب و هوایی و نبود رطوبت
باعث برگ ریزان در فصل تابستان شده است

زينب  زينال زاده
خبر نگار

بهلول عليجاني
اقلیم شناس و استاد دانشگاه خوارزمي
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تازه هاي نشر

  شب مينا 
شب مينا مجموعه داستاني است از گابریل گارسيا 
ماركز، نویسنده سرشــناس آمریکاي التين كه 
صفدر تقي زاده آن را به فارسي برگردانده و كتاب 
به تازگي از ســوي انتشــارات نگاه منتشر شده 
 است. مجموعه داستان »شــب مينا« مجموعه
12 داستان كوتاه است كه پس از انتشار، بي درنگ 
به زبان هاي زنده دنيا ترجمه و منتشر شده است. 
ترجمه این كتاب به زبان فرانسه، عنوان »دوازده 

داستاِن كوتاه سرگردان« نام گرفته است. همانطور كه ماركز خود 
در پيشگفتار كتاب مي گوید، بسياري از این داستان ها را پس از انتشار در 
نشــریه هاي ادبي، بار دیگر بازنویسي كرده اســت و الجرم متن بعضي از 
داستان هاي این كتاب، با داستان هایي كه قبال درجاهاي دیگر منتشر شده، 
تفاوت هایي دارد. از آن گذشته، سليقه مترجمان مختلف نيز در برگرداندن 
داستان ها، كم وبيش تفاوت هایي در متن ترجمه پدید آورده است. صفدر 
تقي زاده »شــب مينا« را از روي ترجمه انگليســي ادیت گراسمن از متن 
اسپانيایي، به فارسي برگردانده است. انتشارات نگاه به تازگي چاپ پنجم این 

كتاب را با شمارگان 300نسخه به بهاي85هزار تومان منتشر كرده است.

  آواي موج ها
آواي موج ها نوشته یوكيو مي شيما را غالمحسين 

سالمي به فارسي برگردانده است.
كتاب داستاني است از نخستين عشق 2نوجوان 
و شــهامت. محل رخداد داســتان، دهکده اي 
ماهيگيري در ژاپن اســت؛ جایــي كه بوي آب 
شــور دریا، رایحه طناب هاي كنفي كشتي ها و 
دود نامرئي زغال سنگ در فضایش موج مي زند. 
به رغم فاصله بسيار دنياي پيشــرفته ما از این 

دهکده، این داستان، داستاني است جهاني كه چون افسانه 
دافنه و كلوئه، یا آكاســين و نيکولت، امکان دارد در هر جایي رخ دهد. این 
داســتان در ژاپن، یکي از بزرگ ترین داستان هاي عاشقانه جهان شناخته 
مي شــود. آواي موج ها در ژاپن با نام شيوســایي چاپ شده و سال1۹54 
جایزه بزرگ ادبي ژاپن به نام شينچوشــا را به  خود اختصاص داده است. 
یوكيو مي شــيما )زاده14ژانویــه1۹25 – درگذشــته 5 نوامبر1۹۷0(، 
نویسنده، شاعر، نمایشنامه نویس، بازیگر و كارگردان نامدار ژاپني بود كه 
3 بار كاندیداي جایزه نوبل ادبيات شد. اسنادي كه سال پيش منتشر شد 
نشان داد كه اول مي خواســتند نوبل را به یوكيو مي شيما بدهند، اما چون 
دیدند او باز هم شانس برنده شدن دارد )مي شيما آن زمان 41سال داشت( 
گفتند كاواباتاي )آن موقع( 6۹ســاله اولویــت دارد. او یکي از بزرگ ترین 
نویسندگان سده بيستم ژاپن به شمار مي رود. كارهاي پيشروي او مخلوطي از 
زیبایي شناسي هاي امروزین و سنتي است كه با شکستن مرزهاي فرهنگي، 
بر جنسيت، مرگ و تغييرات سياسي تأكيد مي كنند. انتشارات نگاه، آواي 
موج ها را در 226صفحه با شمارگان 300نســخه به بهاي 65هزار تومان 

منتشر كرده است.

به زودي داستان هاي خانم مارپل، نوشته 
3نویسنده معاصر انگليسي به نام هاي وال گزارش

مکدرميد، نائومي آلدرمن و دردا ميشل 
در قالب مجموعه داستان هاي كوتاه جدید آگاتا كریستي 
منتشر خواهد شــد. به گزارش گاردین، چند نویسنده 
معاصر انگليسي به صورت مشترك در كتابي، مجموعه 
داستان هاي خانم مارپل، نوشته آگاتا كریستي را ادامه 
داده و قرار است این كتاب ســال آینده وارد بازار كتاب 
شــود. جين مارپل كه با نام خانم مارپل نيز شــناخته 
مي شود، یکي از شــخصيت هاي داســتاني نویسنده 

جنایي نویس انگليسي، آگاتا كریستي است. او زن مسن 
تنهایي اســت كه براي تفنن به حل مســائل جنایي 
مي پردازد. شخصيت خانم مارپل نخستين بار در داستان 
كوتاه باشگاه سه شنبه شب كه در سال1۹26 نوشته شد، 
به خوانندگان معرفي شد. به زودي دنباله داستان هاي 
خانم مارپل نوشته 3نویسنده معاصر انگليسي به نام هاي 
وال مکدرميد، نائومي آلدرمن و دردا ميشــل در قالب 
مجموعه داستان هاي كوتاه جدید آگاتا كریستي منتشر 
خواهد شد. در نوشتن این مجموعه 12نویسنده دیگر 
انگليســي نيز شــركت دارند كــه همگــي طرفدار 

داستان هاي خانم مارپل هستند.  این كتاب قرار است با 
مشاركت و اجازه بنياد آگاتا كریستي در سپتامبر2022 
ميالدي در بازار كتاب انگليس و درصورت استقبال در 

كشورهاي دیگر نيز منتشر شود. نویسندگان مي گویند 
قصد دارند با این كتاب شخصيت خانم مارپل را با نسل 
جوان بيشتر آشنا كنند.  آگاتا كریستي، نویسنده مشهور 

انگليسي و خالق داستان هاي جنایي و ادبيات كارآگاهي 
بود. كریســتي، نخســتين نویســنده اي اســت كه 
كتاب هایش بيشترین ترجمه را به زبان هاي مختلف دنيا 

داشته  است.
پــس از وي ژول ورن و ســپس شکســپيرقرار دارند.  
كریســتي در یك خانواده ثروتمند از طبقه متوســط 
در توركي، دوون به دنيــا آمد و عمدتاً در خانه تحصيل 
مي كرد.  او در ابتدا یك نویسنده ناموفق بود و شش رد 
پي درپي داشت؛ اما این بداقبالي در سال1۹20 با انتشار 
ماجراي مرموز در استایلز با حضور كارآگاه هركول پوآرو 
تغيير كرد.  طبق فهرست ترجمه، او ترجمه شده ترین 
نویسنده فردي است و برخي از كتب او از پرفروش ترین 
كتاب هاي تاریخ هستند. نمایش صحنه اي كریستي با 
نام The Mousetrap ركــورد جهاني طوالني ترین 
اجراي اوليــه را به خود اختصاص داده  اســت؛ تئاتري 
كه 25نوامبر1۹52 در سالن تئاتر سفيران در وست اند 
لندن افتتاح شد و تا سپتامبر2018 بيش از 2۷500 اجرا 
داشته  است. این سالن نمایش در مارس2020 به دليل 

همه گيري ویروس كرونا بسته شد.

مسئوالن نمایشگاه كتاب فرانکفورت اعالم كردند در نسخه 
فيزیکي امســال این نمایشــگاه، روزانه حدود 25هزار نفر 
بازدید كننده خواهند داشــت. به گزارش دویچه وله، پيش از 
این اعالم شده بود كه نمایشگاه به صورت تلفيقي برگزار خواهد 
شد و به عبارتي نسخه مجازي نمایشگاه به صورت همزمان در 
كنار بخش فيزیکي فعاليت خواهد داشت. هفتادوسومين دوره 
نمایشگاه كتاب فرانکفورت امسال به طور رسمي در چهار روز 
بين 20تا 24اكتبر در 2نسخه مجازي و فيزیکي برگزار خواهد 
شد و به سبب اوضاع موجود و شيوع ویروس كرونا احتياط هاي 
بهداشتي بسياري تدارك دیده شده است.  یورگن بوس، رئيس 
نمایشگاه كتاب فرانکفورت در بيانيه اي گفت: امسال به خاطر 
جلوگيري از شــيوع كرونا تعداد بازدیدكنندگان را محدود 
كردیم تا بتوانيم نسخه فيزیکي نمایشــگاه را بدون نگراني 
برگزار كنيم. در ورودي ســالن ها درهــاي ضدعفوني كننده 
ویژه اي تدارك دیده شده است تا از سالمت بازدیدكننده ها 
اطمينان حاصل شود. همچنين مسئوالن آلماني نمایشگاه 
كتاب فرانکفورت در آخرین كنفرانس مطبوعاتي خود اعالم 
كردند كه این نمایشــگاه در ســال جاري ميالدي به صورت 
تلفيقي برگزار خواهد شــد كه گفته مي شــود ناشــراني از 
60كشور جهان ثبت نام كرده اند. در نمایشگاه امسال، كشور 
كانادا مهمان افتخاري ایــن دوره خواهد بود.  همچنين قرار 
است مراسم اعطاي جوایز كتاب متعددي ازجمله جایزه كتاب 
آلمان، جایزه بهترین ناشران اتحادیه بين الملل و جایزه صلح 

تجارت كتاب آلمان برگزار شود.  مسئوالن آلمان اعالم كردند 
نمایشگاه كتاب فرانکفورت در ســال2021 تنها در 3سالن 
3و4و6 این نمایشگاه پذیراي شــركت كنندگان و ناشران از 
پيش ثبت نام شــده خواهد بود. گفته مي شود انتظار مي رود 
امسال تنها دوسوم از شركت كنندگان نمایشگاه سال201۹  
به صورت حضوري در نمایشگاه حاضر شوند. قرار است امسال 
در نمایشگاه كتاب فرانکفورت از نرم  افزار زوم)Zoom(  براي 
برگزاري كنفرانس هاي مجازي اســتفاده شود.  آلماني ها در 
نخستين تجربه آنالین خود 31هزار جلد كتاب بيش از 4هزار 
ناشر از سراسر جهان را نمایش دادند. به گفته رئيس نمایشگاه 
كتاب فرانکفورت از كشور آلمان،1283ناشر؛ سوئد،104ناشر؛ 
اتریش،۹0ناشر؛ بریتانيا،418ناشر؛ آمریکا،332ناشر؛ كانادا و 
چين، هریك 126ناشر؛ فرانسه،116ناشر و از كشور برزیل، 6۷ 

ناشر براي حضور در نمایشگاه ثبت نام كرده بودند.

هيــالري منتــل و ویليــام بویــد از 
نویســندگان مشــهور انگليســي در 
بيانيه اي -كه در شبکه هاي اجتماعي 
و رســانه هاي ایــن كشــور انعکاس 
گســترده اي داشــت- از وضعيت بد 
معيشت نویســندگان این كشور ابراز 

تأسف كردند.
به گزارش بوكســلر، هيــالري منتل 
و ویليام بوید از نویســندگان مشهور 
انگليســي در بيانيه اي عنوان كرده اند 
كه به سبب اوضاع موجود و به خصوص 
برگزیت و مســائلي مثــل دزدي هاي 
 ادبي نویسندگان، به ســختي روزگار 

سپري مي كنند.
هيــالري منتــل متولــد 1۹53 و 
دانش آموخته دانشــگاه شفيلد است. 
او براي 2 رمــان تاریخي »تاالر گرگ« 
و »مجرمان را بياورید« در ســال هاي 
200۹ و 2011 »جایــزه مــن بوكر« 
را از آن خــود كرد. منتــل -كه جوایز 
دیگري چــون والتــر اســکات را نيز 
در كارنامــه حرفــه اي خــود دارد- از 
مشــهورترین چهره هاي رمان تاریخي 

در دهه هاي نخســت قرن بيست ویکم 
محسوب مي شود.  منتل در این بيانيه 
تأكيد كــرده كه قوانين تصویب شــده 
بعد از جدایي انگليس از اتحادیه اروپا، 
مشکالت بسياري را براي نویسندگان 
این كشــور ایجــاد كــرده و نمونه آن 
واردات ارزان قيمــت و اشــباع بازار از 
اجناس و كتاب هاي خارجي كه موجب 
 كاهش درآمد نویسندگان تا 64درصد

 شده است.
به گفته منتل و بوید، مشکالت معيشتي 
نویســندگان تنها به برگزیت محدود 
نمي شود و شــيوع كرونا و دیگر مسائل 

قانوني مربوط به كپي رایت و دزدي هاي 
ادبــي را نيز بایــد به این مشــکالت 
اضافه كرد.  چندي پيــش یك گروه از 
نمایندگان پارلمان بریتانيا گزارشــي 
از وضعيت نویسندگان و ميزان درآمد 
آنها در دوره قرنطينه و شيوع كرونا تهيه 
كردند و از دولت خواستند نسبت به این 

قضيه فکر اساسي كند. 
به استناد آمار و ارقام منتشر شده توسط 
اتحادیه هاي مربوط به نویســندگان و 
ناشــران به خاطر ویروس كرونا، درآمد 
نویســندگان از حد متوسط سال هاي 
گذشــته كاهــش یافته اســت.  گروه 
نویســندگان پارلمــان تمــام احزاب 
)APWG( گزارشــي تهيــه و در آن 
طرحي 10ماده اي براي تصویب آماده 
كرده است كه هدف اصلي آن حمایت 
و كمك مالي به نویســندگان ســاكن 
بریتانياست. براساس اسناد و گزارش ها، 
درآمد نویسندگان از سال 2005تا كنون 
حدود 42درصد كاهش یافته اســت و 
نمایندگان بریتانيایي خواستار رسيدگي 

فوري به این مشکل هستند.  

داستان هاي جدید خانم مارپل در راه است

 ادامه اي براي
 داستان هاي آگاتا كريستي

روزانه ۲۵هزار نفر از نمايشگاه فرانكفورت بازديد كردند برگزيت و كرونا، صداي نويسندگان انگليسي را درآورد 
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  رشد چهار برابري مستمري بگيران بهزيستي
خبر اول اینکه رئيس سازمان بهزیســتي كشور به ایلنا گفت كه: 
» 300هــزار نفر خانوار در نوبت دریافت مســتمري از ســازمان 

بهزیستي هستند« یعني سه برابر ورزشگاه آزادي!
وحيد قبادي دانا در ادامه توضيح داد: » از سال ۹۷ تعداد مستمري 
بگيران سازمان بهزیستي و كميته امداد دو برابر شده است؛ یعني 
تعداد مستمري بگيران ما ۵00 هزار نفر بود و االن به یك ميليون 
و 800 هزار نفر رسيده است.« او سپس درباره آسيب هاي نو پدید 
صحبت كرده و گفته است: » در كنار آسيب هاي هميشگي مانند 
حاشيه نشيني، اعتياد، بيکاري، طالق، از هم گسيختگي خانواده و 
موضوعات اینچنيني، آسيب هاي ناشي از استفاده از فضاي مجازي 
هم به وجود آمده كه گریبانگير بخشي از جامعه شده است. برخي 
از این آسيب ها شــيوع و بروز آنها كمتر است اما سير پيشرونده و 
شتاب بيشتري دارد، مانند سوء مصرف الکل كه نگران كننده شده 
است البته باید آمار دقيق و تحليل درستي از آسيب ها داشته باشيم 
تا بتوانيم بگویيم كه كدام آسيب در حال افزایش است و صرفاً ارائه 

یکسري آمار خام ممکن است ما را گمراه كند.«

  1۴۶ ميليون جلد كتاب درسي چاپ و توزيع مي شود
سال تحصيلي جدید تا 1۷روز دیگر آغاز مي شود و از این رو توزیع 
كتاب هاي درســي هم آرام آرام آغاز شده اســت. رئيس سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشي در این باره گفت: در سال تحصيلي 
جاري بيــش از 146 ميليون كتاب در ۹۹4 عنوان درســي براي 
1۵ ميليون دانش آموز در سطح كشــور توليد شده است. حسن 
ملکي افزود: تمام تالش ما این اســت كه توزیع كتاب درسي بين 
دانش آموزان در اقصي نقاط كشور با كمترین قيمت و قبل از شروع 
سال تحصيلي انجام شود لذا اقدامات متعددي از تامين ارز دولتي 
گرفته تا خرید كاغذ و تامين مواداوليه در شرایط تحریم هاي ظالمانه 
صورت گرفت؛ زیرا در غيراینصورت و با چنين تمهيداتي، قيمت هاي 
كتاب چند برابر مي شــد. رئيس ســازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشي تصریح كرد: به خاطر شــرایط شيوع ویروس كرونا ایجاد 
و قطعي هاي مکرر برق، مشکالت و اختالالتي در چاپ و صحافي 
كتاب به وجود آمد كه خوشبختانه با برنامه ریزي دقيق همکاران 

و كار در 3 شيفت كاري و حتي روزهاي تعطيل، كارها انجام شد.

  پيشــنهاد برگزاري محدود و يا تعويق راهپيمايي 
اربعين 

حميد ســوری، رئيس گروه واكنش ســریع كرونا با تأكيد بر لزوم 
تصميم گيري هاي استاني براي مهار بيماري، درباره برگزاري مراسم 
راهپيمایي اربعين، گفت: هم پوشش واكسيناسيون كشور ما و هم 
عراق با ميانگين جهاني فاصله دارد و قطعا به عنوان كسي كه در حوزه 
سالمت كار مي كنم بهتر است امسال مراسم راهپيمایي اربعين را یا 

بسيار محدود كرده و یا یك سال دیگر به تعویق بيندازیم.

آمار دقيقي در كشور از اینکه چند درصد از 
سالمندان در ایران مجبور به كار هستند، گزارش

وجود ندارد، اما كافي اســت در شهر سر 
بچرخاني، آنها را مي بيني كه با موهاي ســفيد، دستاني 
لرزان، چشماني كم سو و قدم هایي آهسته دستفروشي 
مي كنند، مسافركش هستند یا به كارگري در كارگاه هاي 
كوچك تن داده اند. پيرمــردان و پيرزن هایي كه روزگار 
طوري به آنها سخت گرفته كه مجبورند به جاي استراحت 
 در خانه، پا بــه پاي مــردم دیگر بــه خيابــان بيایند 

و كار كنند.
تازه در این چند سال كه بحران اقتصادي با بحران كرونا در 
هم تنيده شده، آنها بيشتر تحت فشار قرار گرفته اند؛ حتي 
سالمنداني كه بازنشسته هستند و حقوق مي گيرند هم از 
این اصل مستثني نيستند و خيلي هایشان مجبور به پيدا 
كردن شغلي تازه شده اند؛ گراني افسار گسيخته و خرج 
بيماري هاي جورواجور در دوران پيري و كرونا را چه به 

حقوق هاي 3 و 4 ميليوني؟

 كار كردن در پيري، حق ما نبود
هفته پيش۷0ساله شده است. هم فشارخون و هم قند دارد 
و  یکبار هم سکته قلبي كرده، دكتر به او گفته نباید خودش 
را زیاد خســته كند، نباید خيلي گرم یا ســردش بشود، 
آلودگي هوا برایش مثل سم اســت، باید برود یك جاي 
خوش آب و هوا زندگي كند، اما مگر با حقوق بازنشستگي 
مي شود این كارها را انجام داد؟  در خيابان هایي كه طرح 
ترافيك نيست، مسافركشي مي كند. تعميركار لوازم خانه 
هم هست، ولي مغازه ندارد. »شما بگو چرا كار نکنم؟ اصال 
كدام سالمندي هست كه بعد از یك عمر دویدن، دوست 
داشته باشــد كه باز هم بدود؟ حقوق بازنشستگي كفاف 
زندگي را مي دهد؟ بيمه تامين اجتماعي هزینه هاي دارو و 
درمان را درست و حسابي پرداخت مي كند؟ بچه هایمان 
كار درست حسابي دارند و رفته اند پي زندگي شان؟ كدام 
یك؟ قبال اگــر فاصله مان تا خط فقر یــك تا 2 ميليون 
بود، االن ۵ تا 6 ميليون زیر خط فقریم. قبال اگر یك روز 
مي دویدیم كه یك كيلو گوشت بخریم، االن باید یك روز 
بدویم تا پول 2 كيلو ميوه بشود. دستم دائم خواب مي رود، 
تنگي نفس دارم، شب كه مي شود چشمم نمي بيند، ولي 
باید كار كنم. تازه معلوم نيست این وضع تا چه زمانی ادامه 

پيدا كند، بازنشستگي براي ما معنا ندارد. اندازه یك جوان 
30ساله باید كار كنيم.« صبحانه و ناهارش را در خيابان 
مي خورد. در طول روز اگر كسي براي تعمير لوازم خانگي 
هم زنگ بزند ســراغ آن كار مي رود، اما مشتري هایش 
از وقتي كرونا آمده كمتر شــده اند. »احتماال چون فکر 
مي كنند مسافركش هستم مي توانم ناقل باشم، اما بچه ها 
مي گویند بيشتر مردم با موبایل، اینترنتي تعميركار پيدا 
مي كنند، براي همين به تو زنگ نمي زنند. من هم كه بلد 
نيستم با گوشي مشتري پيدا كنم.« جمال آقا اميدش را 
براي بهتر شدن اوضاع از دست داده، نمي داند تا كي باید 
كار كند، فقط مي داند كه دوست ندارد وضع زندگي اش از 
ایني كه هست بدتر شود. »حق یك فرد سالمند نيست كه 
براي مخارج روزانه اش دوباره كار كند. ما یك عمر دویدیم 
كه آخر عمري چند ســالي را در كنار خانواده استراحت 
كنيم، اما حاال باید چند برابــر دوران جواني كار كنيم تا 

خرج یك زندگي عادي را در بياوریم.« 

دستان لرزان كلوچه فروش
با یك دست جعبه كلوچه را گرفته و با دست دیگرش ميله 
قطار مترو را. وقتي تبليغ مي كند هركلوچه 3 هزار تومن، از 

زیر ماسك صدایش به سختي مي آید. نگاهش به جمعيت 
است كه سر در ماســك و موبایل دارند. احمد آقا تالش 
مي كند صدایش را باالتر ببرد، شاید كسي یادش بياید كه 
كلوچه اي براي صبحانه مي خواهد، اما انگار كسي ميلش 
به كلوچه او نيست. كارش این شده كه 8صبح، نخستين 
قطار مترو را سوار شود و آنقدر باال و پایين و شرق و غرب 
برود تا این یك جعبه كلوچه فروش برود. طول قطار مترو را 
نه به تندي و آسان كه با گام هاي محتاط و لرزاني كه با هر 
توقف یا ترمز قطار لرزان تر مي شود، طي مي كند تا مشتري 
پيدا شود.»30سال خياط لباس زنانه بودم، از یك جایي به 
بعد نه چشمم سوي دوخت و دوز داشت و نه دستم در كار 
با چرخ خياطي یارم بود. با 10سال بيمه و ماهي 3ميليون 
تومن، بازنشســته شــدم. دیدم 3 ميليون را بدهم كرایه 
خانه؟ خرج مریضي خودم و زنم كنم؟ ميوه و گوشت و مرغ 
بخرم براي هفته اي یك بار مهمان داري از بچه هایم؟ پول 
آب و برق و تلفن بدهم؟ كدامش را؟ دستفروش شدم، اول 
در خيابان و بعد در مترو. روزي 80هزار تومان در مي آورم 
و آخر هفته ها هم نمي آیم. همان یك روز استراحت بس 
است و زیاد.«  نگراني احمد آقا زیاد شدن لرزش دستانش 
است، اینکه نتواند بياید دستفروشي و در خرج و مخارج 
خانه بماند. »همين االن با توقف قطار سرگيجه مي گيرم و 
هر آن مي خواهم بخورم زمين. بچه هایم هم گرفتاري هاي 
خودشان را دارند. خرج و گراني زیاد است، توقع یا انتظاري 
براي كمك ندارم. من از وقتــي راه رفتن را یاد گرفتم كار 
كردم، مطمئنم تا دم مرگم هم باید كار كنم.« كلوچه ها 
كم نشــده، احمد آقا باید خط متــرو اش را عوض كند تا 
شاید فرجي شود. »قبال پيري حرمتي داشت، مي گفتند 
وجودش بركت اســت، اما االن باید مراقب باشيم سر بار 

كسي نباشيم.«

كار خيابانی در تمام فصول
چند سالي اســت كه زیر پل عابر پياده یکي از ميدان هاي 
اصلي مركز تهران ليف و اســکاچ و دســتمال آشپزخانه 
مي فروشد، تابستان و زمستان ندارد، او هميشه آنجاست. 

نزدیك به 80سال دارد و فلج شده، ولي نمي تواند كه كار 
نکند، یعني نمي شود.»1۵سالي است كه جراحي كرده ام؛ 
از گردن تا كمر. دكتر گفته بود كه احتمال فلج شدن هست، 
حاال پاي چپــم از كار افتاده و از همان وقت، شــوهرم زن 
دیگري گرفت و من را هم طالق نداد. هنوز اســمش توي 
شناسنامه ام هست، من هم مســتأجرم و نزدیك دخترم 
زندگي مي كنم. كار در خيابان برایم ســخت و خطرناك 
اســت. 2بار موبایل قدیمي و خرابم را دزد برده. یکبار كه 
به پسري اعتماد كردم تا برایم از دكه شارژ بگيرد، رفت و 
دیگر نيامد، اما تا وقتي دست دارم، ليف و اسکاچ مي بافم 
و همين جا مي فروشم. چند سال پيش سيسموني و لباس 
نوزاد هم سفارش مي گرفتم و مي بافتم اما االن كمر و دستم 
خيلي درد مي كنــد و دیگر توان ندارند. وقتي ســاعت ها 
روي یك صندلي مي نشــينم، تمام استخوان هایم از درد 
مي سوزند.« نه بيمه دارد، نه حقوق بازنشستگي. خودش 
است و ليف ها و اسکاچ هاي پول ساز؛» بيمه ندارم، مریض 
هم بشــوم دكتر نمي روم، هزار درد دارم. چشم هایم هم 
آب مروارید آورده، اما هزینه جراحي و عمل زیاد اســت. 
یك ساعت كه ليف مي بافم چشم هایم از درد، به سر درد 
مي رسد. اما چه كنم؟ باید خرج خودم را در بياورم، كسي 
هم كه از زندگي ام مي پرسد، جرأت درددل كردن ندارم، از 
بس درد خود مردم زیاد است.« آن سال هاي اول چند باري 
این در و آن در زده تا برود تحت پوشش بهزیستي یا كميته 
امداد، اما نشد كه نشد. »این كارها پيگيري  مي خواهد، من 
توان راه رفتن ندارم، چه برسد به اینکه از این اتاق به آن اتاق 
براي یك نامه بروم. بعــد هم مگر چقدر حقوق مي دهند؟ 
آن را هم بگيرم باز باید بيایم در خيابان كار كنم. درد این 
است كه ما زن ها بيشترمان هيچ چيز از خودمان نداریم، نه 
بيمه مستقل، نه حقوق بازنشستگي، نه ملك و امالك. این 
مي شود كه به وقت پيري باید كار كنيم و خرج زندگي مان 
را در بياوریم.« نوك انگشتانش از بس نخ را محکم گرفته، 
نازك شده ولي باید باز هم ليف ببافد. »زن و مرد ندارد، آدم از 
جواني باید دستش در جيب خودش باشد و كار و بار خودش 
را داشته باشد تا در سن پيري آواره كوچه و خيابان نشود.«  

  سالمندان همچنان مشغول کارند
سميه جاهد عطائيان

خبر نگار

»سالمند کارگري« در حال تبديل شدن به يك معضل
علي دهقان كيا، رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي استان تهران به همشهري گفت كه آمار دقيقي از 
سالمندان شاغل در بازار كار وجود ندارد، اما اين پديده با شرايط فعلي اقتصادي ايران و حقوق پايين بسياري از 
بازنشستگان طبيعي است. » بيشتر از يك سوم بازنشستگان تامين اجتماعي حداقل بگير هستند؛ يعني بايد با 
۴ميليون و 200هزار تومان در يك ماه زندگي كنند كه بررسي ها نشان داده فقط كفاف 10روز از  ماه را مي دهد و براي 
20روز ديگر كسري دارند؛ بنابراين مجبور هستند كه به شغل ديگري روي بياورند.« او سپس توضيح داد: » دوسوم 
مستمري بگيران حقوق متوسط بازنشستگي را دريافت مي كنند كه به خاطر تورم مداوم بخشي از آنها هم مجبور 
به كار در سن سالمندي هستند كه تعداد آنها هم كم نيست. از طرفي چون توانايي و انرژي سالمندان براي كار كمتر 
از جوانان است، معموال آنها را براي مشاغلي مي پذيرند كه درآمد كمي دارد. در مجموع وضعيت به گونه اي است 
كه كمتر فردي پس از بازنشستگي به استراحت و تفريح مي پردازد و مي تواند در آرامش و رفاه كامل زندگي كند.« 
دهقان كيا افزود: » بايد صندوق هاي بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي هرچه زودتر براي اين معضل چاره اي 

بينديشند وگرنه در كنار كار كودكان، شاهد اشتغال سالمندان هم خواهيم بود كه برازنده آنها و ايران نيست.«

ث
مک

گزارش ميدانی همشهری از زندگی و كار افراد ُمسنی كه تنگنای معيشت به آنها مجال بازنشستگی نمی دهد

یك سوم بازنشستگان حداقل حقوق را دریافت می كنند كه به گفته رئيس كانون بازنشستگان، تنها كفاف 10روز زندگی را می دهد

پور
ناه

ر پ
 امي

س:
عک

دیگه چه خبر؟
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   رسانه ای  شدن جلسات

باوجود اصل هشــتادوپنجی شدن طرح 
حمایت از حقوق کاربــران و خدمات پایه 
کاربردی فضای مجازی و بررسی این طرح 
در کمیسیون مشترک، یکی از پیشنهادها 
که خود طراحان اعالم کردند این بود که 
 مذاکرات و بررســی های این کمیسیون 
رسانه ای شود. آنها اعالم کرده بودند که با 
توجه به حساسیت مردم نسبت به این طرح 
و برای آسودگی خاطر آنها، کار رسانه ای 
قوی برای پوشش اخبار این طرح از سوی 

مجلس صورت می پذیرد. 
محمد کشوری، کارشــناس ارتباطات و 
فناوری اطالعات در گفت وگو با همشهری 
در این باره می گویــد: »پیش از این اعالم 
شده که جلسات باید رســانه ای شود و 
درخواست رسانه ای شدن مذاکرات باید 
به عنوان یک مطالبه پیگیری شود. چراکه 
اعضای این کمیســیون در قالب اصل85 
به جای همه نماینــدگان مجلس تصمیم 
می گیرند و درواقع اختیار مجلس به این 
کمیسیون تفویض شــده است. بنابراین 
باید مانند مذاکرات مجلس، مذاکرات این 
کمیسیون هم به صورت زنده پخش شود.«

 پس از بحث های فــراوان درباره 
طرح  مجلس برای فضای مجازی، اینترنت

پیگیری های همشــهری نشان 
می دهد که هنوز کمیسیون ویژه بررسی طرح 
»حمایت از حقــوق کاربران و خدمــات پایه 
کاربردی فضای مجازی« تشکیل نشده است. به 
گفته برخی از نمایندگان، اعضای تشکیل دهنده 
این کمیسیون، متشکل از اعضای 9کمیسیون 
مجلس خواهند بود که حداقل تعداد آن 24نفر 
اســت. از جمله این کمیســیون ها می توان به 
کمیســیون های فرهنگی، صنایــع و معادن، 
قضایی، امنیت ملی، اجتماعی، برنامه و بودجه و 
جهــش تولید اشــاره کــرد. یکــی از اعضای 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با اشاره 
به اینکه خبرهایی از بیــرون مجلس مبنی بر 
تشکیل کمیسیون منتشر می شود، اعالم کرده 
»تا جایی که بنده از دبیر کمیســیون خودمان 
)صنایــع و معادن( خبر گرفتــه ام هنوز بعضی 
کمیسیون های مجلس نمایندگان خودشان را 
به معاونت قوانین معرفــی نکرده اند«. اما آنچه 
پس از شکل گیری کمیســیون ویژه از اهمیت 
برخوردار اســت، رسانه ای شــدن مذاکرات و 
همچنین حضور متخصصان و کارشناسان حوزه 
فناوری اطالعــات، اقتصاد دیجیتال و ســایر 
بازیگران این حوزه در کمیسیون است. این در 
حالی اســت که بعضی شــنیده ها هم از کنار 
گذاشتن این طرح و ارائه الیحه از سوی دولت 
حکایت می کند. نکته دیگری که مطرح می شود 
این اســت که یک راه میانه برای بررسی طرح 
پیشنهاد شود. به این شکل که طرح موجود، با 
در نظر گرفتن یکپارچگی و ارتباط ماده های آن 
با یکدیگر به 3 یا 4 طرح تقسیم و بررسی شود. 
به این ترتیب شاید بتوان بررسی های دقیق تر و 
کارشناســی تری در مــورد رگوالتوری فضای 
مجازی انجام داد. در صورتی که این پیشــنهاد 
اجرا شــود، امکان نظــارت بر چنــد قانون با 
ماده های کمتر فراهم می شود و همچنین تجربه 
اولین قانون می تواند در تدوین قوانین بعدی به 

کار گرفته شود.

مهرماه؛ آغاز به کار کمیسیون ویژه
چند روز پیش ســیدعلی یزدی خــواه، عضو 
کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با یکی 
از خبرگزاری ها با اشاره به اینکه طی این هفته، 
اعضای کمیســیون ویژه بررسی طرح صیانت 
مشخص خواهند شــد، پیش بینی کرد که این 

کمیسیون کار خود را از مهرماه آغاز می کند.  
به گفته نماینده تهران، »هیأت رئیسه مجلس 
از حدود 9کمیسیون درخواست کرده تا نفرات 
منتخب خود را برای حضور در این کمیسیون 

اعالم کنند«.
او همچنین به انتخابات هیأت رئیسه برای این 
کمیسیون مشــترک، پس از تشکیل آن اشاره 
می کند و ادامه می دهــد: »پس از آنکه ترکیب 
اعضا مشخص شد، فعالیت کمیسیون مشترک 

طرح حمایت از حقــوق کاربران و خدمات پایه 
کاربردی فضای مجازی رسما آغاز خواهد شد.«
با این حال، با توجه بــه پیش بینی یزدی خواه 
از آغاز به کار این کمیسیون در مهرماه، به نظر 
می رسد  معرفی اعضای کمیسیون و شکل گیری 

آن حداقل 2 هفته زمان می برد.

ضرورت نگاه میانه به طرح
مدتی پیش، یکی از کارشناسان فضای مجازی 
پیشــنهاد داد که طرح موجــود تبدیل به 3 یا 
4 طرح مجزا شــود. البته او بر یکپارچگی طرح 
تاکیــد کرد و گفــت که اگرچه ممکن اســت 
اجرایی شدن این پیشنهاد کمی زمان بر باشد، 
امــا می توان به یک نــگاه اعتدالی رســید و از 

آسیب های احتمالی جلوگیری کرد.
رضا قربانی، عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای 
تهران هم در گفت وگو با همشــهری، با اشاره 
به اینکه ما هــم این پیشــنهاد را مطرح کرده 
بودیم، به بعضــی از دیدگاه هــای رادیکال در 
مورد طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات 
پایه کاربــردی فضای مجازی  اشــاره می کند 
 که معتقدنــد این طــرح از اســاس باید کنار 

گذاشته شود.
این کارشناس حوزه دیجیتال با اشاره به منطقی 
نبودن این دیدگاه معتقد اســت که اکنون این 
طرح به کمیســیون مشــترک واگذار شده و 
بهترین راه حل این اســت کــه متخصصان در 
کمیسیون حضور یابند و پیشــنهادهای خود 

را مطرح کنند.
قربانی می گوید: »باید ســعی کنیــم طرح را 
اصطالحا چکــش کاری و نقاط ضعــف آن را 

برطرف کنیم.«
عضو ســازمان نصر تهران همچنین به حضور 
وزیر جدید ارتباطات اشاره  می کند و می گوید: 
»ایشــان هنوز نظر خود را در مــورد این طرح 
به صراحت اعالم نکــرده اســت. بنابراین، ما 
امیدواریم با رایزنی ها، شاهد تغییراتی در طرح 

فعلی باشیم.«
به گفته او »همچنین ایــن احتمال وجود دارد 
که این موضوع به صورت الیحه از سوی دولت 
تقدیم مجلس شــود. با این حــال باید منتظر 

آینده بود«. 

با آغاز به کار کمیسیون ویژه برای بررسی طرح جنجالي اینترنت از مهرماه،  این انتظار 
عمومی وجود دارد که بررسی ها و مذاکرات، به طور زنده پخش شود

گونه جدید ویروس کرونا که نام مو 
)Mu( به آن اطالق شــده اســت، دانش

نخســتین بار در ژانویه 2021در 
کلمبیا مشاهده شــد و تاکنون به 39کشور نیز 
سرایت کرده است. این گونه جدید، جهش هایي 
دارد که ممکن است از محافظتي که واکسن هاي 
 تأیید شــده فعلي کووید-19ایجــاد مي کنند،

فرار کند.
اما نکته نویدبخش هم اکنون این است که باوجود 
پیدایش آن از ژانویــه 2021، همچنان به گونه 
غالب تبدیل نشــده   و به نظر نمي رســد که قابل 
رقابت با نــوع غالب در جهان یعني دلتا باشــد. 
اگر مو نســخه مرگبارتر یا سرایت پذیرتري بود، 
واقعا با گذشت چند ماه از انتشار آن باید تاکنون 
نشانه هایي از این موضوع مشــاهده مي شد که 

هنوز چنین اتفاقي نیفتاده است.
مو، پنجمین گونه از ویروس کروناست که از زمان 
پیدایش گونه اصلي در ووهان، توســط سازمان 
بهداشت جهاني مورد بررسي قرار گرفته است. 
استوارت ري، پروفسور دانشــگاه جان هاپکینز 
مي گوید ابتال به این گونه بیشتر در کلمبیا، شیلي 
و پرو مشاهده شده اســت، اما سازمان بهداشت 
جهاني گسترش آن در کره جنوبي، کانادا، اروپا و 

ژاپن را تأیید کرده است.

مو از واکسن ها فرار مي کند؟ 
اکثر واکســن هاي کووید-19پروتئین ســنبله 
ویروس کرونا را هدف قــرار مي دهند. پروتئین 
سنبله جایي اســت که ویروس از آن براي ورود 
به ســلول هاي بدن انســان اســتفاده مي کند. 
واکسن هاي موجود علیه این بیماري درواقع بدن 
را در معرض بخشي از ویروس که معموال همان 
پروتئین سنبله اســت، قرار مي دهند؛ بنابراین 
سیستم ایمني بدن ما مي آموزد درصورت برخورد 
با ویروس با آن مبارزه کنــد. اگر بدن در معرض 
گونه اي از ویروس قرار بگیرد که داراي تغییرات 
قابل توجهي در پروتئین سنبله باشد، ممکن است 
اثر واکســن ها را کاهش دهد. سازمان بهداشت 

جهاني مي گوید، شواهد اولیه نشان مي دهد که 
نوع مو مي تواند تا حدي از آنتي بادي هایي که از 

واکسیناسیون دریافت مي کنیم، فرار کند.
اما از آنجا کــه این داده ها تاکنــون از مطالعات 
آزمایشگاهي استخراج شــده است، نمي توانیم 
مطمئن باشیم که گونه جدید در واقعیت چگونه 
ظاهر مي شود. براي اطمینان از نحوه رفتار آن در 
انسان به تحقیقات بیشتري نیاز است و به همین 
منظور کار روي این گونــه همچنان ادامه دارد. 
هم اکنون خبر خوب این اســت که واکسن هاي 
فعلي به خوبي از عفونت هاي عالمت دار و بیماري 

شدید در برابر انواع ویروس محافظت مي کنند.
پروفســور ري مي گوید: آنچه نگران کننده است 
این است که مو شــباهت هایي با نوع دلتا دارد. 
آنتوني فائوچي، کارشناس ارشــد بیماري هاي 
عفوني نیز در یک نشست خبري به دولت آمریکا 
درباره انتشــار این نوع جدید از ویروس هشدار 
داد. با این حــال، او تأیید کرد که نــوع غالب و 
نگران کننده، همچنان همان گونه دلتاســت و 
بسیار بعید اســت مو و انواع دیگر از دلتا پیشي 
بگیرند. ري مي گوید: هنوز سنجش میزان عفوني 
بودن و اثر مو بر ســلول ها دشوار اســت، اما در 
زمان همه گیــري جهان به یــک مکان کوچک 
تبدیل مي شود؛ بنابراین باید مراقب باشیم. طبق 
گفته هاي ري، واکســن هاي مختلف کووید در 
محافظت از افراد در برابر بیماري هاي جدي بر اثر 
ابتال به گونه مو در کره جنوبي و آمریکاي جنوبي، 

مؤثر بوده است.
فائوچي نیز معتقد است  این نوع مي تواند از برخي 
آنتي بادي ها فرار کند، اما هنوز تحقیقات زیادي 
در این زمینه انجام نشده اســت. با آنکه میزان 
انتقال پذیري آن باال به نظر مي رســد، اما هنوز 
هیچ دلیلي براي نگراني در ایاالت متحده وجود 
ندارد. تا زماني که موارد یا تحقیقات بیشــتري 
در مورد نوع مو منتشر نشود، ري از آمریکایي ها 
و ســایر مردم جهان خواســت که به استفاده از 
ماسک و واکسیناسیون ادامه دهند. او مي گوید: 
ویژگي هاي خاصي در انــواع ویروس کرونا آن را 
عفوني تر مي کند و ما برخــي از این ویژگي ها را 
در نوع مو مشــاهده کرده ایم، اما هم اکنون آن را 

نگراني بزرگي نمي دانیم.

سویه»مو«  قابلیت رقابت با دلتا را ندارد
سویه جدید ویروس کرونا به نام مو احتماال مي تواند از آنتي بادي هاي ساخته شده توسط ویروس 

فرار کند و به همین خاطر نهادهاي بهداشتي آن را به شدت تحت نظر دارند

کمیسیون بررسی طرح صیانت در آستانه شکل گیری

به سوی آینده

گوگل، ایمیل هاي دولت افغانستان را 
مسدود کرد

 یک منبع آگاه در افغانستان اعالم کرد که گوگل به صورت موقت 
تعداد نامشخصي از ایمیل هاي دولت این کشور را بسته، چراکه 
نگراني درباره فعالیت با کاغذهاي دیجیتال باقیمانده از مقام هاي 
سابق افغان و شرکاي بین المللي آنها رو به افزایش بوده است. به 
گزارش خبرگزاري رویترز، در این چنــد هفته اي که نیروهاي 
طالبان حکومت را در افغانستان در دست گرفته اند، گزارش هایي 
درخصوص امکان سوءاستفاده آنها از پایگاه اطالعات بیومتریک 
و اطالعات حقوق و دســتمزد افغان ها براي شکار دشمنان شان 
منتشر شده است. شرکت آلفابت در بیانیه اي بدون آنکه به صورت 
مشخص اعالم کند این حساب  را بســته، اعالم کرد که در حال 
نظارت بر تحوالت در افغانســتان بوده و اقدامات موقتي را براي 
تامین امنیت حساب هاي کاربري انجام داده است. یک کارمند 
دولت سابق افغانستان در این خصوص مي گوید که طالبان تالش 
مي کند تا به ایمیل مقام هاي سابق این کشــور دسترسي پیدا 
کرده و از آنها استفاده کند. اواخر  ماه گذشته میالدي این کارمند 
گفته بود که طالبان از او خواســته تا اطالعات  روي سرورهاي 
وزارتخانه اي که او پیش تر در آن مشغول به کار بوده است را حفظ 
کند. او در این باره گفت: »اگر چنین کاري را انجام می دادم، در 
آن صورت آنها به داده ها و ارتباطات رسمي مقامات و مسئوالن 
پیشین این وزارتخانه دسترسي پیدا مي کردند. من به حرف آنها 

گوش ندادم و از آن زمان تاکنون در حال فرار هستم.« 

طبق سوابق و پرونده هاي موجود درخصوص ارسال پیام و نامه 
که در دسترس عموم قرار دارد، بیشــتر وزارتخانه ها و نهادهاي 
دولتي افغانســتان از ســرورهاي گوگل براي امور ایمیل هاي 
رسمي خود استفاده مي کردند. طبق گزارش ها، وزارتخانه هاي 
دارایي، صنعت، آموزش عالي و معادن در زمره این نهادها بوده اند. 
همچنین دفتر پروتکل ریاست جمهوري افغانستان نیز از سرویس 
ایمیل گوگل اســتفاده مي کرده است؛ درســت مانند برخي از 
نهادهاي دولتي محلي. در دســت گرفتن پایگاه هاي اطالعاتي 
و ایمیل هاي دولتي مي توانــد داده هایي را درخصوص کارکنان 
دولت پیشین، وزیران سابق، پیمانکاران دولتي، متحدان قبیله اي 
و شرکاي خارجي ارائه دهد. »چاد اندرسون«، یک محقق امنیتي 
 )DomainTools( »شــرکت اطالعات اینترنتي »دومین  تولز
در این باره مي گوید: »این مي تواند حجــم باالیي از اطالعات را 
در اختیار طالبان قرار دهد. با توجــه به گزارش هایي از حمالت 
تالفي جویانه علیه کارکنان دولت، حتي داشتن فهرست کارکنان 
روي گوگل شیت که براي تحلیل ویرایش اطالعات است، مشکل 
بزرگي محسوب مي شود.« ســوابق مربوط به پیام ها همچنین 
نشان مي دهد که نهادهاي متعدد دولت افغانستان مانند وزارت 
خارجه و نهاد ریاست جمهوري نیز از سرویس ایمیل مایکروسافت 
استفاده مي کرده اند، اما با این حال مشخص نیست که این شرکت 
چه تدابیري بــراي جلوگیري از قرار گرفتــن داده ها در اختیار 

طالبان اندیشیده است.

عالقه مندان بــه بازي هــاي ویدئویــي مي توانند 
بامداد جمعه آینده به وقت تهران شــاهد برگزاري 
جدیدترین رویداد پلي استیشــن باشند. به گزارش 
وب سایت گیمزرادار، در یک توییت اعالم شده است 
که مشــتاقان مي توانند ویتریني با نگاهي به آینده 
 از پلي استیشــن5 را در روز نهم سپتامبر )30دقیقه 
بامداد 19شهریور به وقت تهران( به نظاره بنشینند.

40دقیقه هیجان
ســوني در وبالگ پلي استیشــن خود اعالم کرده 
اســت که در مدت زمان حــدودا 40دقیقه، نگاهي 
درخصوص »به روزرساني هاي استودیو پلي استیشن 
و برخي از خالق تریــن توســعه دهندگان صنعت 
بازي هاي ویدئویي« منتشر شده و مواردي فراتر از 
آن  را خواهد داشت. ســوني همچنین بینندگان را 
تشــویق مي کند که پس از پایان این رویداد، براي 
دریافت به روزرساني هاي بیشتر از برخي از تیم هاي 
اســتودیویي که در این برنامه حضور دارند، آنالین 
بمانند و جلســه را ترک نکنند. هم اکنون جزئیات 
 PlayStation Showcase بیشتري درباره رویداد
منتشر نشده و همچنین از عناوین بازي هاي حاضر 
در این رویداد نیز خبر خاصي در دســترس نیست، 
 اما انتظار مــي رود بازي هایي مانند نســخه جدید
God of War و نسخه نســل نهمي GTA V را در 
این برنامه شاهد باشــیم. همچنین احتمال حضور 
 Jett: The Far و Stray بازي هاي مستقلي مانند
Shore نیز وجود خواهد داشت که فعال چاره اي جز 

انتظار براي فهمیدنش وجود ندارد!

VR جدید در کار نیست
نکته قابل توجه درخصوص این برنامه این است که 
شرکت تصریح کرده نســل بعدي واقعیت مجازي 
پلي استیشن )VR PlayStation( معرفي نخواهد 
شد، اما در عین حال مي افزاید که تعداد زیادي بازي 
PS5عالي از توسعه دهندگان کوچک و بزرگ در این 
رویداد وجود خواهد داشت.  این یکي از رویدادهاي 
سوني و پلي استیشن محسوب مي شود که از مدت ها 
پیش به تأخیر افتاده اســت؛ به همین دلیل و براي 
برگزاري آن، شــرکت تصمیم گرفت کــه از انجام 
رویدادهاي E32021و GamesCom صرف نظر 
کند. آخرین رویداد مربوط بــه بازي ها در  ماه ژوئیه 
پخش شــد، اما تمرکز آن روي عناوین کوچک تر و 
گیم پلي تازه متمرکز شــده بود؛ به همین دلیل هم 
هست که پلي استیشــن در وبالگ خود خطاب به 
مخاطبان چنین نوشته است: »شما فوق العاده صبور 
بودید و ما از شما سپاسگزاریم. اکنون ما بي صبرانه 
منتظر هستیم تا آنچه را که روي آن کار مي کردیم 

به شما نشان دهیم.« 

انتظارات باال
بســیاري از گیمر ها پس از عدم حضور سوني در این 
2رویداد، بي صبرانه در انتظار بودند که ببینند شرکت 
ســوني قصد دارد چه بازي هایي را روانــه بازار کند؛ 
بنابراین باید چنین گفت که به طور حتم این رویداد 
مي تواند فرصت ایده آلي براي شرکت به حساب بیاید 
که پس از کنفرانس مایکروســافت، خودي نشــان 
دهد؛ چرا که به وجــود آمدن تأخیر ممکن اســت 
همراه بــا کاهش فروش و حتي گردش بســیاري از 
کاربران پلي استیشن به سمت کنسول رقیب یعني 
مایکروسافت ایکس باکس باشــد. به جرأت مي توان 
ادعا کرد که با برگــزاري رویداد پلي استیشــن، به 
انبوهي از پرسش ها پاســخ داده خواهد شد و حتي 
شــاید چندین نمایش خــوب از بازي هاي مختلف 
پلي استیشن را نیز در آن مشــاهده کنیم. البته باید 
در کنار تمام این وعده ها به یک نکته مهم نیز اشاره 
کنیم. در برخي موارد شاهد آن بوده ایم که درخصوص 
چنین برنامه هایي اغراق هاي فراواني صورت گرفته و 
پس از پایان آن، بسیاري از عالقه مندان حتي به نوعي 
سرخورده شده اند؛ چرا که انتظارشــان بیش از آن 
چیزي که شــاهدش بوده اند و درباره اش شنیده اند، 
بوده اســت. با این حال شــاید غیبت طوالني مدت 
باعث شــود که برنامه پیش رو کمي جذاب تر به نظر 
برســد و در داخلش حرف هاي زیــادي براي گفتن 
وجود داشته باشد. درهرحال بســیار جالب خواهد 
بود که ببینیم شــرکت براي این رویداد چه چیزي 
را از کیف خود بیرون مــي آورد؛ مخصوصاً براي خط 
تولید بازي هاي PS5کریسمس. اخیراً مشخص شده 
که تاریخ انتشار Horizon Forbidden West به 
25فوریه2022موکول شده که بدین ترتیب از پنجره 
اولیه تعطیالت2021خارج شــده است. همچنین 
گفته شده که بازي God of War: Ragnarok نیز 
براي انتشار در ســال2022درنظر گرفته شده است 
که به نظر مي رســد این یک اجبار باشد. این رویداد 
قرار است از یوتیوب و ســایت توئیچ به صورت زنده 

پخش شود.

جهان بازي در انتظار رویداد پلي استیشن
بامداد جمعه به وقت تهران، جدیدترین برنامه پلي استیشن با معرفي بازي هاي جدید 

رونمایی خواهد شد

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

عمادالدین قاسمي پناه
خبر نگار

زهرا خلجی
خبر نگار
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بیش از 2 ماه از راه اندازی خط تولید واکسن اسپوتنیك روسی 
در ایران می گذرد، اما هنوز یك دوز از این واکسن وارد سبد 
واکسیناسیون کشوری نشده است؛ این در حالی است که 
روند واکسیناسیون به دلیل تامین نشدن به موقع وعده ها در 
ماه های گذشته بسیار کند بود. در شرایطی که هیچ خبری 
از تولیدات خط تولید راه اندازی شده واکسن روسی در ایران 
نیست، معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور، روز گذشته به 
یکی از روزنامه ها گفت که شــرکت طرف قرارداد با شرکت 
گامالیای روســیه، یعنی اکتوور، قرار بود ماهانه 2میلیون 
دوز واکســن وارد بازار کند، اما این شرکت ، تولیداتش را به 
روسیه می دهد؛ نه ایران. محمد کریمی نیا در انتقاد به نبود 
نظارت بر عملکرد کاسبان کرونا و مافیای دارو در بازار داروها 
و واکســن های کرونا این را هم اضافه کرد که »روسیه برای 
تولید واکسن برون سپاری کرده  و این واکسن در ایران تولید 
می شود، اما به ما هم نمی دهند.« اظهارات کریمی نیا،   روز 
گذشته پس از بازتاب های گسترده رسانه ای با واکنش های 
زیادی همراه شد که یکی از آنها از سوی سازمان غذا و دارو 
بود. کیانوش جهانپور، سخنگوی این سازمان اما با تکذیب 
موضوع اعالم شده از ســوی معاون قرارگاه پدافند زیستی 
کشور، تأکید کرد: »هنوز طرف روسی محصول تولید شده 
اولیه واکسن اســپوتنیك الیت تولیدی شرکت خصوصی 
ایرانی را برای تولید انبوه تحت لیسانس تأیید نکرده و خروج 
هرگونه واکســن کرونا از ایران ادعای کذب است.« به گفته 
جهانپور، واکســن اســپوتنیك الیت به صورت بچ تست یا 
محموله اولیه، تولید شده و هفته هاســت در انتظار تأیید 
نهایی مؤسسه گامالیای روسیه برای ورود به چرخه تولید 

انبوه است. او می گوید: »خروج و ورود هر نوع واکسن مستلزم 
مجوز سازمان غذا و دارو خواهد بود که چنین چیزی تاکنون 
در مورد واکسن های کرونا ازجمله واکسن اسپوتنیك وی 

صادر نشده و اظهارات نامبرده صحت ندارد.« 

 حتی یك ویال صادر نشد
اظهارات سخنگوی سازمان غذا و دارو مبنی بر انتظار برای 
دریافت تأییدیه از مؤسسه گامالیای روسیه را روابط عمومی 
شــرکت اکتوور تأیید نکرد. این شــرکت روز گذشته در 
بیانیه ای اعالم کرد: »این شرکت تمام تأییدیه های الزم را 
از مؤسسه گامالیای روسیه دریافت و تولید صنعتی واکسن 
اسپوتنیك  الیت را آغاز کرده است.« گفته می شود این مجوز 
اواخر مرداد صادر شــده و با رفع نواقص اعالم شده از سوی 
ســازمان غذا و دارو به زودی بچ انبوه این واکسن در اختیار 
وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت. همچنین روابط عمومی 
این شرکت تأکید کرد که تاکنون یك ویال از واکسن های 
این شرکت با هدف صادرات از کشور خارج نشده و تا تکمیل 
چرخه واکسیناسیون در کشور هیچ گونه صادراتی صورت 
نمی گیرد. براساس اعالم مسئوالن شرکت اکتوور، واکسن 
اسپوتنیك الیت روسی تولید شــده در ایران، نامه موافقت 
اصولی را 18تیر امسال از ســازمان غذا و دارو دریافت کرد 
و هم اکنون در مرحله برطرف کردن نواقص مطرح شده از 
سوی سازمان است. حیدر محمدی، مدیرکل داروی سازمان 
غذا و دارو در این باره به همشــهری می گویــد: »با دریافت 
مدارك تأیید شــده طرف روسی از ســوی این شرکت در 
30مرداد امسال، نتیجه بررسی مستندات اسپوتنیك الیت 

دهم شهریور به شرکت اکتوور ابالغ و بر انجام اصالحات مورد 
نیاز تأکید شد.« او درباره تأخیر در تحویل این واکسن تأکید 
می کند که هیچ تعللی از سوی ســازمان غذا و دارو صورت 
نگرفته و شرکت اکتوور باید نسبت به تولید این واکسن ها 
اقدامات الزم را انجام دهد.« براساس اطالعات منتشر شده 
در سایت ایران اسپوتنیك، واکسن اسپوتنیك الیت، مانند 
اسپوتنیك وی، حاوی آدنو ویروس انسانی غیرقابل تکثیر 
بوده که ژن پروتئین s کرونا ویروس است. اسپوتنیك الیت، 
تك دوز است، اثربخشی آن 79.4درصد است و بین 4تا 5 ماه 
مصونیت ایجاد می کند و 10دالر فروخته می شود. درحالی که 
اثربخشی اسپوتنیك وی، 91.6درصد است تا 2سال مصونیت 
دارد و قیمتش 20دالر است. اعالم می شود اسپوتنیك الیت 

به دلیل تك دوز بودن، سرعت واکسیناسیون را باال می برد.

از 60میلیون دوز، تنها یك میلیون تحویل داده شد
5تیر امسال بود که خط تولید واکسن اسپوتنیك تولید شده 
در ایران رونمایی شــد و قرار بود با تأیید مؤسسه گامالیای 
روسیه و صدور مجوز از سوی سازمان غذا و دارو ماهانه بیش از 
3میلیون واکسن اسپوتنیك الیت در اختیار وزارت بهداشت 
قرار گیرد، اما با گذشت 2 ماه تولید این واکسن محقق نشد 
و همین تأخیر، حاشیه های زیادی را به همراه داشت. همه 
اینها در حالی بود که وزیر پیشین بهداشت، حمایت ویژه ای 
از راه اندازی این خط تولید از ســوی شرکت دارویی اکتوور 
با طرف روســی داشــت، با این حال نه تنها این خط تولید 
بی نتیجه ماند که محموله 60میلیون دوز واکسنی که روسیه 
به ایران وعده داده و قرار بود از اواخر بهار تا اول پاییز به ایران 

برسد، با بدعهدی روسیه، لغو شد و به گفته مدیرکل داروی 
سازمان غذا و دارو، از این محموله تنها یك میلیون دوز تحویل 
ایران داده شده است. چندی پیش هم یکی از مسئوالن وزارت 
بهداشت، اظهاراتی درباره ناکارآمدن بودن خط تولید این 
واکسن در ایران مطرح کرد؛ هر چند بالفاصله تکذیب شد، 
اما شائبه هایی درباره خط تولید راه افتاده در ایران ایجاد کرد. 
حاال اما با مطرح کردن ماجرای تولید واکسن اسپوتنیك و 
ارسال آن به روســیه، اما و اگرهای فراوانی درباره فعالیت 
شرکت اکتوور و دلیل راه اندازی خط تولید این واکسن در 

ایران مطرح می شود.

2میلیون دوز واكســن تا مهر به وزارت بهداشت 
داده می شود

با رونمایی از خط تولید اسپوتنیك الیت در شرکت اکتوور 
ظرفیت تولید این واکســن 2میلیون دوز در  ماه اعالم شده 
بود. بسیاری معتقد بودند که این واکسن ها جایگزین قرارداد 
60میلیون دوزی ایران و روسیه برای تحویل واکسن خواهد 
شد، اما همچنان خبری از واکسن های تولیدی این شرکت 
نیست. پیش تر علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا در جلسه ای در کالب هاوس اعالم کرده بود: »خط 
تولید داخلی واکسن روسی به درد ما نمی خورد.« پس از آن 
هم یکی از نمایندگان مجلس از سهم خواهی روس ها در خط 
تولیدهایی که در کشورهای مختلف راه اندازی می شود، خبر 
داد. مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس اوایل 
مرداد در این باره گفته بود: »روسیه به تعهدات خود در مورد 
تحویل واکسن عمل نکرده  است. انتظار این بود که تمام تولید 

این خط داخلی برای خودمان باشد، هم اکنون خط تولید این 
واکسن در کشور ما هم راه اندازی شده اما روس ها در این تولید 
برای خود هم سهم عمده ای قائل  هستند.« این اظهارنظرها 
با واکنش کاظم جاللی، ســفیر ایران در مسکو و کیانوش 
جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو روبه رو شد. آنها این 
اظهارات را رد کردند. حاال اما رضا مستوفی، مدیر کارخانه های  
دارویی اکتوور درباره تمام ایــن ابهامات  مبنی بر صادرات 
واکسن اســپوتنیك از ایران به خارج از کشور و البته زمان 
نهایی تحویل واکسن های روسی توضیحاتی به همشهری 
می دهد. او می گوید: »خط تولید ما اوایل مرداد رونمایی شد، 
اما ما باید تأییدیه گامالیای روســیه را می گرفتیم و عرضه 
نهایی واکســن هم مراحل خودش را دارد. از زمان ارسال 
واکسن های تولیدی تا تأیید آن حدود یك ماه و نیم گذشت 
و ما در نهایت 2هفته پیش این تأییدیه را گرفتیم. پس از آن 
پرونده  را تکمیل کرده، به وزارت بهداشت فرستادیم و حاال 
پاســخ آن را هم گرفته ایم.« به گفته او، هم اکنون، نواقص و 
ایرادات گرفته شده، در حال برطرف شدن است تا مدارك 
دوباره تا اواسط این هفته فرستاده شــود. با تأیید نهایی و 
صدور مجوز از سوی سازمان غذا و دارو، احتماال بچ 2میلیونی 
واکسن های اسپوتنیك الیت از مهر در اختیار وزارت بهداشت 
قرار خواهد گرفت. مســتوفی اظهارنظرهای مطرح شده از 
سهم خواهی دولت روسیه و صادرات واکسن تولید ایران به 
خارج را مباحثی بیهوده می دانــد و توضیح می دهد: »این 
مسائل را تکذیب می کنم، نه تنها واکسن که هیچ داروی تولید 
شده در ایران در وضعیت اضطراری، صادر نمی شود. جز یك 
محموله، آن هم به تعداد کم که برای آزمایش به کشور روسیه 

معاون قرارگاه پدافند زیستی کشــور اعالم کرده است شــرکت دارویی اکتوور که قرار بود 
ماهانه 2 میلیون دوز واکســن وارد بازار کند، تولیداتش را به روســیه می دهــد نه ایران. اما 
سخنگوی سازمان غذا و دارو و مدیر شــرکت اکتوور تاکید می کنند که این شرکت تولید 
 انبوه نداشته و جز یك محموله آن هم برای آزمایش، واکسنی  به روسیه فرستاده نشده است

همشــهری جزئیات راه اندازی خط تولید واکســن اسپوتنیك در 
 کشور، موضوع صادرات آن به روسیه و تاخیر در تولید را بررسی کرد

 پشت پرده تولید
واكسن روسی در  ایران

مریم سرخوش 
خبرنگار

ارسال کردیم دیگر هیچ صادراتی از واکسن تولیدی اکتوور 
انجام نشده است. ما بارها اعالم کرده ایم که تمام واکسن های 
تولیدی در ایران مصرف داخلی خواهد داشت؛ مگر اینکه در 
بازه زمانی چند سال آینده نیاز ما به واکسن ها مرتفع شده 
باشد و آن زمان هم با مجوز وزارت بهداشت امکان صادرات 

خواهیم داشت.«

تصمیم گیرنده وزارت بهداشت است
 به گفته او، شــرکت اکتــوور، تنها تولید کننده اســت و 
تصمیم گیری درباره واکســن برعهده وزارت بهداشــت و 
دولت اســت. این فعال حوزه دارو در پاسخ به این سؤال که 
واکسن های تولید شده در شرکت دارویی اکتوور تامین کننده 
تعهد 60میلیون دوزی واکسن اسپوتنیك از سوی روسیه 
به ایران اســت، توضیح می دهد: »تاجایی کــه اطالع دارم 
تولیدکننده اسپوتنیك از هر جایی که ظرفیت اضافه داشته 
این واکسن ها را تامین می کند. اما چنین چیزی در قرارداد 
ما نیست. ما سایت تولید هستیم و ظرفیت تولید هر دو نوع 
واکسن اسپوتنیك وی و الیت را داشتیم، اما تولید نوع دوم 
ســریع تر انجام می شــد و ما هم تمرکزمان را بر تولید این 
واکسن گذاشــتیم. البته ما هم می توانیم جزئی از قرارداد 
و تامین کننده همان واکســن ها باشــیم، اما در این باره نه 
تصمیم گیرنده هســتیم و نه قیمت  گذار. حتی در مسائل 
مبادالتی هــم دخالتی نداریم. تمام واکســن ها به محض 
تولید به وزارت بهداشت ایران تحویل می شود و دولت طبق 
قراردادی که با کشور روسیه دارد، درباره مبادالت مالی این 
واکسن ها تصمیم می گیرد.« مستوفی در ادامه تأکید کرد: 
»این شرکت، از هیچ جا حمایت نشد و همزمان با ما چندین 
شرکت ایرانی دیگر هم با گامالیا قرارداد مشابه امضا کردند، اما 
ما تنها شرکتی بودیم که این تجهیزات را داخل ایران داشتیم 
و کار تولید را آغاز کردیم. کشور روسیه به صورت انحصاری 
با کسی کار نمی کند و کشوری مثل هند به صورت همزمان 
با چندین شرکت طرف قرارداد هستند. عالوه بر این نزدیك 
به 100شرکت در دنیا در تولید این واکسن فعال هستند؛ به 
همین دلیل و با وجود قراردادهایی که دیگر شرکت های ایرانی 
با گامالیا بسته اند، احتمال افزایش شرکت های تولیدکننده 
اسپوتنیك در ایران وجود دارد.«  او درباره تفاوت 2واکسن 
اسپوتنیك وی و الیت هم توضیح  می دهد: »اسپوتنیك الیت 
دوز اول اسپوتنیك وی است. روس ها زمانی که در ابتدا روی 
این واکســن کار می کردند 2نوع ویروس را انتخاب کردند 
تا کارایی واکسن را افزایش دهند، اما پس از مدتی متوجه 
شدند که با تزریق یك دوز اسپوتنیك الیت باالی 80درصد 
موارد ابتال کاهش پیدا می کند و از مرگ ومیر هم جلوگیری 
می شود؛ مثل واکسن جانسون اند جانســون در آمریکا. در 
نتیجه بحث تولید این واکسن به صورت تك دوز مطرح شد و 
ما هم با توجه به اینکه ظرفیت باالتری برای تولید این واکسن 
داشتیم و از سوی دیگر با توجه به شرایط فعلی کشور و نیاز 
به واکسینه شدن هر چه سریع تر تمام گروه های سنی، تولید 

اسپوتنیك الیت را در اولویت قرار دادیم.« 

روســیه  مقام های 
رســمی  به صورت 
اعــام كرده اند كه با 
20كشور برای تولید 
اسپوتنیك  واكسن 
توافق داشــته اند تا 
در این كشــورها برای كاهش هزینه های 
عملیاتی و لجســتیكی، تولید واكسن با 
لیســانس روس ها صورت بگیرد. تولید 
واكسن روسی اسپوتنیك در ایران، توافقی 
بود كه در تیرماه با طرف روسی انجام شد. 
ایران نخستین كشور در خاورمیانه است 
كه روسیه برای تولید واكسن اسپوتینك 
با آن به توافق رسیده است. این معامله با 
عنوان تولید واكسن آزمایشی یا تست پچ 
با شركت دارویی ایرانی اكتوور و صندوق 
سرمایه گذاری مســتقیم روسیه به امضا 

رسید.
پیش از ایــن، كریل دمیتریــف مدیر 
صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه 
در این باره گفته بود: شركت های اكتوور 
و صندوق سرمایه گذاری به طور فعال در 
فرایند انتقال فناوری همكاری می كنند. 
تولید داخلی اســپوتنیك وی در ایران 
سرعت واكسیناســیون در این كشور 
را با هزینه لجســتكی افزایش می دهد. 

این واكســن هم اكنون نقش اساسی در 
حفاظت مردم ایــران در برابر كرونا بازی 
می كند و تولید داخلی از تاش های ایرانیان 
حمایت می كند. روس ها از طریق صندوق 
سرمایه گذاری مستقیم برای تقویت تولید و 
سرعت بخشیدن در صادرات با شركت های 
دارویی در چندین كشور مختلف قرارداد 
بسته اند كه ازجمله آنها می توان به هند، 
كره جنوبی، برزیل، صربســتان، تركیه، 
ایتالیا، باروس و قزاقستان اشاره كرد. با این 
حال، شواهد كمی وجود دارد كه نشان دهد 
تولیدكنندگان خارج از كشور، به استثنای 
باروس و قزاقستان، تاكنون مقادیر زیادی 
واكسن را تولید كرده باشند. شركت تجزیه 
و تحلیل علمی مســتقر در لندن به نام 
ایرفینیتی تخمین می زند روسیه با تامین 
630میلیون دوز واكسن اسپوتنیك برای 
صادرات به 100كشــور جهان توافق كرده 
است اما تا كنون تنها حدود 11/5میلیون 

دوز از آن محقق شده است.
صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه 
كه مســئولیت همــكاری بین المللی 
اســپوتنیك را بر عهده داشته است، در 
آوریل اعام كرد كه 100میلیون دوز واكسن 
 Hualan Biological با همكاری شركت
Bacterin تولید می كند كه این میزان، 

عاوه بر توافق قبلی بود كه در  ماه مارس 
برای تولید 60میلیون دوز با شركت فناوری 
Shenzhen Yuanxin Gene اعام 
شده بود. عاوه بر این، قرارداد با چندین 
شركت چینی از دیگر توافق های روسیه 
بود. این كشور همچنین از انجام 3معامله 
برای تولید 260میلیون دوز واكسن با چین 
خبر داده است. این اقدام احتماال منجر به 
دسترسی سریع تر كشورهای آمریكای 
جنوبی،  خاورمیانه و آفریقا به واكسن كافی 

می شود. 
با این حال بزرگ ترین توافق روســیه با 
هندی ها بود. آنها با عقد قرارداد با انستیتوی 
ســرم هند كه بزرگ ترین تولید كننده 
واكسن در جهان است بر سر تولید ساالنه 
300میلیون دوز واكسن از سپتامبر توافق 
كرده اند. اســپوتنیك نخستین واكسن 
تأیید شده در جهان برای بیماری كووید-19 
است كه اثربخشی آن در مراحل كارآزمایی 
بالینی تا 95درصد هم تأیید شده است. در 
شرایط فعلی كه جهان درگیر سویه دلتا 
به عنوان سویه غالب ویروس كروناست، 
واكسن روسی مبتنی بر پلتفرم آدنوویروس 
تا 83درصد اثربخشی دارد و از این جهت به 
یكی از امیدهای دنیای پزشكی برای غلبه بر 

ویروس كرونا تبدیل شده است.

چراواكسناسپوتنیكدرایرانتولیدمیشود؟
 

زهرا خلجی
خبرنگار
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ارائه مجــازي و اينترنتي آثــار و توليدات 
هنري، امري نيســت كه همزمان با شيوع 
گســترده ويروس كرونا پا گرفته باشــد. 
اين شــكل از ارائه، ســابقه اي دســت كم 2 دهه  اي دارد. مشخصاً از 
پاگذاشــتن ايرانيان به جهان بالگفا مي شــود چنين تاريخچه اي را 
پي گرفت. وبالگ ها كه آمدند، مفهوم ناشــر/مؤلف/توليدكننده هم 
شكل گرفت. آن روزها، از شكل گيري فضاهاي شخصي مثل وبالگ ها 
و بعدها از شــكل گيري صفحات شخصي در شــبكه هاي اجتماعي، 
به عنوان نخســتين بروز و ظهورهاي كناررفتن فيلتر نظارت و مجوز 
ياد مي شد و مي گفتند حاال شاعران، قصه نويس ها، اهالي موسيقي و 
ديگر فعاالن هنري، مي توانند انتخاب كنند كه توليداتشان از مجراي 
رسمي و دولتي عرضه شــود يا از مسيرهاي شخصي و بدون نظارتي 
چون وبالگ، فيسبوك، اينستاگرام و.... چنين امكاني براي انتخاب، 
به عنواني امكاني مطلــوب و دمكراتيك فرض مي شــد؛ موهبتي از 
عصر جديد رســانه با آن اصطالح نخ نماي »انفجــار اطالعات«اش. 
از دردســرهاي قانوني انتخاب مسيرهاي شــخصي براي ارائه آثار 
كه بگذريم، بايد بگوييم چنين امكان مخاطره آميزي مدت هاســت 
به عنوان طرحي نو و به عنوان موهبت مطرح نيست. علي السويه است 
كه ما مي توانيم آثار هنري مان را در صفحات شــخصي مان منتشــر 
كنيم و كمتر كسي است بابت چنين موهبتي، از اربابان عصر جديد 
رسانه تشكر كند. چنين چرخشي، صرفاً محصول دردسرهاي قانوني 
مبتني بر مميزي نيســت؛ آنچه گاه توليدكنندگان آثار را از انتخاب 
مسيرهاي شخصي براي عرضه مي ترساند، تسهيالتي بود كه با اتخاذ 
اين روش به صورت بالقوه در اختيار ناقضــان حقوق معنوي و مادي 
آثار قرار مي گرفت. اين هراس، مختص آن شــيوه از عرضه آثار هم 
نيست البته؛ همين حاال هم مثال مسئوالن سينمايي دربه در دنبال 
فيلمسازاني مي گردند كه راضي شوند فيلم هايشان را در فصل اكران 
آنالين به نمايش درآورند. آنها از همان سارقاني مي ترسند كه همواره 
انتخاب ارائه آثار از مسيرهاي مرتبط با فضاي وب را تهديد مي كنند.

حاال با شــكل جديدي از ارائه آثار هنري در فضاهاي مجازي مواجه 
هســتيم. اينكه مي نويســم »جديد«، نــه از اين روســت كه صرفا 
پلتفرم هاي ارائه تغيير كرده اند، بلكه هم از اين روست كه ديگر چندان 
»انتخاب«ي مطرح نيست. موهبت انتخاب، جاي خود را به جبر ارائه 
داده است. حاال آهنگساز مي داند نمي تواند چندان به فروش آلبومش 
دل ببندد. نويسنده و شــاعر مي داند انتشــار كتابش در اين زمانه 
مي تواند او را با چه تجربه اي از شكست مواجه كند. او مي داند حتي 
اگر تن به انتشار رسمي آثارش از مسيرهاي سنتي بدهد، بايد براي 
ارائه اثرش، باز هم متوسل به مجاز شود و في المثل براي تبليغ كتابش 
چندين و چند جلسه رونمايي و جشن امضاي آنالين و نيز چند اليو 
اينستاگرامي در نقد و بررسي برپا كند. خواننده ها مي دانند كه انتشار 
آلبوم در چنين وضعي به لحاظ اقتصادي چقدر مخاطره آميز اســت. 
آنها حتي پيش از شيوع گسترده ويروس كرونا و تعطيلي كنسرت ها 
هم مي دانستند كه انتشار آلبوم، مدت هاست به لحاظ اقتصادي مبتني 
بر منطق هاي بازار نيســت و صرفا آلبوم منتشر مي كردند تا براساس 
آن بتوانند كنسرت برگزار كنند. حاال نشسته اند گوشه خانه هايشان 
و صرفا به انتشار تك آهنگ ها در صفحات شخصي شان در شبكه هاي 
اجتماعي دل خوش كرده اند. تجربه برگزاري كنســرت هاي آنالين 
نيز تجربه اي شكست خورده نشان داده اســت و از همين  روست كه 

اغلب شان به تدريس مجازي روي آورده اند.
با اين حال، شيوع ويروس كرونا، كه شكل ارائه آثار را با تحول روبه رو 
كرده و تقريبا همه تــوان عرضه را به زمين شــبكه هاي اجتماعي و 
وب ســايت ها و پلتفرم هاي نوظهور و وي اودي ها كشــانده، توجه ها 
نسبت به قابليت هاي نامكشوف و نيازموده  اين شــيوه از ارائه را نيز 
جلب كــرده و آن را از بالقوه اي مهجور به بالفعلي از ســر جبر تغيير 
وضع داده است. آمارها خبر از رونق نسبي فروش اينترنتي كتاب ها 
و نيز توجه به نسخه هاي الكترونيك آثار مكتوب مي دهند و البته كه 
مي دانيم اين رونق را نبايد به حساب »افزايش« بگذاريم؛ اين، دخلي 
است كه از بابت كسادي بازار مغازه همسايه حاصل آمده است. رونق 
فروش اينترنتي و نيز مطالعه آنالين، به صورت مستقل قابل مطالعه 
و توجه است اما نبايد فراموش كنيم كه مطلقا جبران  مافات صنعت 

نشر ايران را نمي كند.
همين وضع، در رابطه با موســيقي نيز صدق مي كنــد. هر چند هم 
آمار فروش اينترنتي معدود آلبوم هاي توليدشــده در 2سال اخير و 
نيز شركت مردم در كنســرت هاي آنالين، مطلقا چشمگير نيست. 
با اين حال، امكان ارائه آثار موسيقي در شبكه هاي اجتماعي، اهالي 
موســيقي را از مرگ قطعي نجات داده و همچنــان در حال احتضار 

اميدوار نگاه داشته است.
بيشــترين رونق را بين فعاليت هاي مجازي هنري، شــبكه نمايش 
خانگي تجربه كرده اســت. مهم ترين تغيير در ساحت عرضه را هم 
همين شبكه نمايش خانگي اســت كه تجربه كرده. تا همين 2سال 
پيش، آثار شبكه نمايش خانگي را مي شد از سوپرماركت ها و مراكز 
فروش محصوالت فرهنگي تهيه كرد، اما پلتفرم ها، درست در زمانه اي 
پا به عرصه گذاشــتند كه قرار بود در آينده اي نزديك، مردم با بالي 
كرونا به آنها نياز پيدا كنند. آمارها از رونق چشمگير برخي سامانه هاي 
فروش و تماشاي آثار تصويري شبكه نمايش خانگي خبر مي دهند. 
چند ركورد هم در اين رابطه جابه جا شده تا به ما بگويد كرونا، بي آنكه 
بخواهد، چه تســهيالتي ايجاد كرده در مســير تحول در شكل ارائه 

آثار هنري.
پيروزي يا شكســت ارائه آثار هنري در فضاي مجازي، امري محتوم 
است. عجالتا چاره اي جز دست يازيدن به اين شيوه و انتخابي در كار 
نيست. اگر منجر به شكست باشــد، از مرگ بهتر است و اگر منجر به 

پيروزي شود، توفيق اجباري است.

يادداشت يك

انتخاب ناگزیر انفجار اطالعات
چندوچون هاي ارائه آثار هنري در زمانه سلطنت كرونا

صابر محمدي
روزنامه نگار

هنرمندان سراسر جهان آثار هنری خود را به صورت آنالين ارائه می دهند
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پس از شیوع ویروس 
كووید- 19برای دنیای 
هنر چاره ای نماند جز 

 اینکه به شکلی 
سازمان  یافته به 

پروتکل های قرنطینه 
و فاصله اجتماعی كه 

مردم را از فضاهای 
فیزیکی دور می كند، 

واكنش نشان دهد. 
نمایشگاه هایی مانند 

آرت بازل و آرت 
دبی آنالین شدند و 

گالری های متعددی 
در سراسر جهان با 
اتاق های مشاهده 

آنالین به این واقعیت 
جدید پاسخ دادند

همه گیــری جهانــی كرونــا 
تأثیرعمیقــی بر بخــش هنر و 
فرهنگ داشته است. این بخش 
در بسیاری از درآمدها و روابط خود نیز دچار اختالل اساسی شده است. با 
این حال، فاصله فیزیکی به همه ما نشان داده كه چقدر به ارتباط، فرهنگ 
و هنر نیاز داریم و برایش ارزش قائل هستیم. در دوران شیوع كرونا، بیش 
از پیش شــاهدیم كه هنر به عنوان ابزاری برای ایجاد جوامع قوی تر مورد 
اســتفاده قرار می گیرد. هنر می تواند به ما این امکان را بدهد كه به درك 
عمیق تری از خودمان برسیم. در دوران كرونا، هنرمندان هم مثل صاحبان 
بسیاری از مشاغل دیگر به ارائه آثار خود در فضای مجازی روی آوردند. در 
یك سال و نیم اخیر مخاطبان به ارتباط آنالین با آثار هنری عادت كردند و 

از این طریق با مسائل و رویدادهای جاری ارتباط عمیق تری برقرار كردند. 
روش های متعددی برای تجربه مجازی هنرهــا در دوران كرونا به وجود 
آمد. موزه ها، نمایشگاه های خود را به صورت آنالین در معرض عموم قرار 
دادند. گالری های مجازی همچنان میزبان افتتاحیه های نمایش آنالین و 
گفت وگوهای هنرمندان هستند. هنر یك نیاز در دوران كروناست و حتی 
 با خانه  نشینی مخاطبان خود ســالمت را ارتقا داده است. اینطور به نظر
می  رسد كه گذراندن بیشتر اوقات در خانه باعث استقبال بیشتر از هنر و 
صنایع دستی شده. براساس آثار انتشار یافته در فضای مجازی، می توان ادعا 
كرد كه خانواده ها در این دوران خالق تر شده اند و خیلی ها روی به خلق آثار 
هنری آورده اند. هنر عمومی به ما اجازه می دهد تا خود و هویت خود را در 

یك جامعه بزرگ تر ببینیم و در محیط اطراف خود احساس راحتی كنیم.

فتانه احدی
روزنامه نگار

قصه كرونا 80میلیون راوی دارد
گفت وگو با يوسف حاتمی كيا، كارگردان و نويسنده، درباره 

خالی بودن سينما از فيلم های كرونايی 
جان های بسياری هنوز به كرونا می بازند. ركوردهای تازه ای در ايران شكسته 
می شــود و به ازای هركدام از مبتاليان يا درگذشتگان يك داستان جديد در 
دنيايی موازی نوشته می شود. قرنطينه های طوالنی، صف های بالمنازع دارو، 
تخت های سرد بيمارســتان با بيمارانی بدون مالقات كننده، رديف قبرهای 
حزن آور... و هزار و يك جزئيات و وجوه ديگر كه می توانند تا ســال های سال 
دستمايه نويسندگان، فيلمسازان و شاعران قرار گيرند. با اين همه، سينمای 
ايران هنوز نسبت به اين مقطع عجيب تاريخی، واكنشی نشان نداده. تقريبا هيچ 
فيلم قابل ذكری درباره شيوع كرونا در ايران ساخته نشده كه البته علت های 

بسياری زمينه ساز اين وقفه بودند. 

جشن تنهايي
از هنرمندان خواستيم به ما بگويند اپيدمي كرونا چه 

تأثيري بر هنر گذاشته است؟
زمان گذشت تا حاال به صبوري بر زخم هايمان نظر كنيم. هنوز آنقدر نگذشته 
از روزهايي كه خودمان باورمان نمي شد به دست هاي خود زنداني شده ايم. 
هنوز آنقدر نگذشته از آن روزها كه به همديگر اميد مي داديم؛كه ما اين روزها 
را سپري خواهيم كرد و براي هم ترانه مي خوانديم و ويدئوهاي اميدواركننده 
مي فرستاديم. هنوز آنقدر نگذشته! فقط اندازه يك عمر، دلمان براي هم لك 
زده. براي اينكه با هم سينما برويم. از خريد بليت كنسرت ذوق كنيم. همديگر 
را ناغافل در سالن تئاتر ببينيم و براي دلخوشي هايمان گالري گردي كنيم. 
چقدر در روزهايي كه كرونا داشت، سنگر به سنگر، شــهر را خالي از اميد و 

سالمت مي كرد تنها شديم.

سینمای بی عیار اين روزها
سيدضياء هاشمی: توليدات كم و بی كيفيت شده و عمده 
افراد متقاضی برای ساخت فيلم سناريوهای ضعيفی دارند

بحران كرونا آسيبی جدی به سينمای ايران وارد و تعداد پروژه های مهم را كم و 
توليد برخی پروژه ها را متوقف كرده است. توليد فيلم در شرايط فعلی كه تضمينی 
برای اكران اثر وجود ندارد، خواب سرمايه حداقل برای دو سال به همراه دارد. چرا 
كه در بهترين شــرايط اكران فيلم ها با فيلم های پرمخاطب سال98 خواهد بود. 
اضافه شدن فيلم های 99 و 1400 هم موجب شده تا با انبوهی از فيلم های اكران 
نشده مواجه باشيم كه اين خود جزو مصيبت هايی است كه سينما درگير آن شده 
است. از طرفی توليد فيلم خيلی برای فيلمسازان به صرفه نيست و می توان گفت 
آنها به دليل شــرايط اكران، توليد و هزينه های باال در شــرايط كرونا برای حفظ 

سالمت عوامل توليد، تهيه كنندگان با نوعی شبه ورشكستگی مواجه شده اند. 
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تحول در فعالیت های هنری كشورهای جهان
چين برای بهبــود فرهنــگ و خالقيت حيــن و بعد از 
همه گيری، سعی دارد مسيری تازه برای توليد و ارائه چنين 
آثاری بيابد. در چين نوآوری برای پاسخگويی به چالش های 
فوری ناشی از كرونا ضروری اســت، اما برای موفقيت در 
آينده، بخش فرهنگ نيز برای آنها بسيار ضرورت دارد. هنر 
در طول همه گيری كرونا، راهی برای كشف و يافتن معنا 

حتی در محدوده خانه است.
در سراسر آسيای شــرقی، عزمی ملی برای راهنمايی ها 
يــا كمك هــای مالــی كوتاه مــدت فــوری در بخش 
هنــری و فرهنگی بــه جريان افتاده اســت. ما شــاهد 
 تغييــر در جهــت كشــف خالقيــت به عنــوان نوعی 
تاب  آوری هستيم. هنرمندان سراسر آسيا و اقيانوسيه به 
روش های گوناگون با تعطيلی سازگار می شوند و بسياری 
از آنها فضاهای عملكرد فيزيكی را با فضاهای مجازی عوض 
می كنند. دولت ژاپن توسعه ظرفيت های ديجيتال را سنگ 
بنای بهبود هنرها، فرهنگ و صنايع خالق می داند. ژاپن در 

زمينه فناوری و نوآوری در جهان مشهور است.
در سراسر قاره آمريكا مشــاركت در همكاری های مفيد 
متقابل با بخش های ديگر كه نــوآوری را تقويت می كنند 
از جمله، تحقيقات علمی، كارآفرينی ديجيتال، اقدامات 
جامعه و همكاری های بين المللی، بســيار اهميت دارد. 
سازمان های هنری و فرهنگی در منطقه در حال بررسی 

مجدد مشاركت مخاطبان از طريق رويكردهای ديجيتال 
و همچنين مأموريت هنرمندان برای الهام بخشــيدن به 
كارهای جديد هستند. در سراسر اروپای متنوع كه شامل 
روسيه، تركيه، اوكراين، قفقاز جنوبی، بالكان غربی و آسيای 
مركزی و... است، قرنطينه زمينه ديجيتال جديدی را برای 
سازمان های فرهنگی در منطقه ايجاد كرد. در كشورهای 
اروپايی، هنرمندان و سازمان های فرهنگی با تصميماتی در 
مورد نحوه ارتباط با مخاطبان و سازگاری با شرايط جديد در 
حال تغيير دادن شيوه های ارائه خالقيت و تطبيق مدل  های 

تجاری با شرايط روز هستند.

راهی پیش پای هنرمندان جهان
پــس از شــيوع ويــروس كوويــد- 19بــرای دنيــای 
 هنــر چــاره ای نمانــد جــز اينكــه بــه شــكلی 
سازمان  يافته به پروتكل های قرنطينه و فاصله اجتماعی كه 
مردم را از فضاهای فيزيكی دور می كند، واكنش نشان دهد. 
نمايشگاه هايی مانند آرت بازل و آرت دبی آنالين شدند و 
گالری های متعددی در سراسر جهان با اتاق های مشاهده 

آنالين به اين واقعيت جديد پاسخ دادند.
هنرمندان و سازمان های هنری در طول همه گيری برای 
بقای خود نياز به مخاطب دارند. از اين رو بسياری به اجرای 
آنالين روی آورده اند. اركسترها، گروه ها و نوازندگان از زوم، 
فيسبوك و اينستاگرام و ســاير منابع تحت وب استفاده 

كرده اند. برای كنســرت های زنده نكته مهم اين است كه 
بعضی از پلتفرم های مجازی عملكردهای خصوصی را فعال 
می كنند كه امكان بيشتری را فراهم می كند. دسترسی به 
كنترل بازديدكننده ها باعث می شــود هنرمندان بتوانند 
بليت بفروشــند و درآمدی برای كنسرت های خود ايجاد 
كنند. بعضی از نوازندگان نيز به تدريس روی آورده اند و در 
بسياری از موارد از بسترهای مجازی به عنوان منبع درآمد 
استفاده می كنند. از ســوی ديگر، درحالی كه بسترهای 
مجازی يكی از پركاربردترين ابزار برای سازمان های هنری 
بوده اند اما هنرمندان را با محدوديت های شديدی نيز مواجه 
كرده اند. برای مثال، بسياری از هنرمندان و سازمان های 
هنری مجبور شده اند تجهيزات و سيستم های جديد بخرند 
و مهارت های جديدی مانند ويرايش ويدئو و صدا و نحوه 
انجام آن را بياموزند. در عين حال، تضمين نمی شــود كه 

مخاطبان قادر به سازگاری كامل با محيط مجازی باشند.

نیاز جهانی به بازدیدكننده های آنالین
در دوران شيوع ويروس كوويد-19موزه ها نيز برای آگاهی 
بيشــتر جامعه تالش می كنند. البته هم به لحاظ رويكرد 
ســنتی اين مجموعه ها و هم به لحاظ نوع مخاطبانی كه 
اين مجموعه همواره داشته اند، تغيير رويكرد در اين بخش 
سخت تر به نظر می رسد. با اين حال، موزه های زيادی وجود 
دارند كه برای غلبه بر شــيوه های سنتی تالش می كنند. 

بسياری از مؤسسات تمركز خود را روی شيوه های جديد 
برای جذب مخاطب گذاشته اند. چند موزه كه در گذشته 
به صورت حضوری ميزبان افراد زيادی از سراسر دنيا بوده اند، 
اكنون فعاليــت خود را مجازی كرده اند. اين مؤسســه ها 
تالش می كنند با استفاده از فرصت هايی كه اينترنت ايجاد 
می كند، ارائه ای متفاوت از صدا و تصوير داشــته باشند. 
 برای مثال، اسميتســونيان، موزه ملــی تاريخ و فرهنگ

 آفريقايی -آمريكايی در  واشنگتن دی سی با استفاده از 
راهنمای ديجيتال و امكان دسترســی به نمايشگاه های 
آنالين و آرشيو ويدئوها، بازديدكنندگان خود در طول زمان 
به سفری برای درك سياهپوستان آمريكايی می برد. نمونه 
ديگر از اين دست فعاليت های مجازی را می توانيم در تنها 
موزه مزارع در لوئيزيانا به نام »مزارع ويتنی« ببينيم. اين 
موزه منحصراً بر زندگی افراد در دوران برده داری تمركز 
دارد. بازديدكنندگان و بينندگان آنالين می توانند از طريق 
يك باشگاه كتاب مجازی و با مطالعه و مشاهده عكس ها 
و فيلم های موجود در سايت اطالعات و تصاوير مرتبط با 
موضوع را دريافت كنند. نمونه ديگر موزه استوديو درهارلم 
است كه بر نمايش آثارهنرمندان نوظهور ومشهور آفريقايی 
تبار تمركز دارد. آثارتلما گلدن، هنرمند مشهور دنيای هنر 
نيز در اين موزه برای بازديد عموم قرار گرفته است. او يكی از 
رهبران صريح دنيای هنر است كه با تعهد خود به بازكردن 
ذهن و برجسته سازی  صداهای جديد، طرز تفكر متصديان 

هنر را تغيير می دهد.

قدردانی در مواقع سخت، به لطف هنر 
درحالی كه ما نمی توانيم با دوستان و خانواده خود مانند 
هميشه در طول اين بيماری همه  گير مالقات كنيم، هنر به 
ما اين امكان را می دهد كه از راه دور يك پيام قدردانی ايجاد 
كنيم. اخيرا، هنرمندان از نژادهای مختلف و از سراسر جهان 
در حال خلق آثار هنری هستند كه با ارائه آنها از كادر درمان 
تشكر كنند. برای مثال، شهر نيويورك از طريق يك كمپين 
هنری درشهر، خدمات عمومی ديجيتال و پيام  های اميد و 
همبستگی را منتشر می كند. هنرمندان در حال خلق آثاری 

برای جايگزينی تبليغات در شهر هستند.
در دنور، زوكينی فاولر مجموعه ای از نقاشی های ديواری را 
آغاز كرده كه كادر درمان را به صورت فرشته نشان می دهد؛ 
فردی نقاب دار، با بال و دستكش بوكس. او حتی معلمی با 
بال را برای هفته معلم و يك سرآشــپز بالدار را روی ديوار 
مركز شهر به تصويركشيده است. اوسيان گوئنت، نقاشی 
ديواری عمومی به ابعاد 17.5فوت در 8فوت را در شــهر 
والنيدلوز ولز نقاشی كرده است. او در اين نقاشی ديواری 
بزرگ مكان  های ديدنی شناخته شده و افراد مختلف محلی 
در منطقه ليانيدلوز را به تصوير كشيده و از كارگران جامعه 

قدردانی كرده است.

کرونا آرت
این شماره
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کرونا آرت

این شماره

نگار حسينخاني
روزنامه نگار

جشن تنهايي
از هنرمندان خواستيم به ما بگویند اپيدمي كرونا چه تأثيري 

بر هنر گذاشته است؟
زمان گذشت تا حاال به صبوري بر زخم هايمان نظر كنيم. هنوز آنقدر نگذشته از 
روزهايي كه خودمان باورمان نمي شد به دست هاي خود زنداني شده ايم. هنوز 
آنقدر نگذشته از آن روزها كه به همديگر اميد مي داديم؛كه ما اين روزها را سپري 
خواهيم كرد و براي هم ترانه مي خوانديم و ويدئوهاي اميدواركننده مي فرستاديم. هنوز آنقدر نگذشته! فقط اندازه يك 
عمر، دلمان براي هم لك زده. براي اينكه با هم سينما برويم. از خريد بليت كنسرت ذوق كنيم. همديگر را ناغافل در سالن 
تئاتر ببينيم و براي دلخوشي هايمان گالري گردي كنيم. چقدر در روزهايي كه كرونا داشت، سنگر به سنگر، شهر را خالي از 
اميد و سالمتي مي كرد تنها شديم. اما هنر مي خواهد تنهايي را جشن بگيري و در آن با رؤياها آواز بخواني. هنر مي خواهد 
وقتي زمين خود را نفر به نفر از نفس ها خالي مي كند، همچنان بايستي و كار كني. هنر مي خواهد هنرمند شوي، وقتي اقتصاد 
و بازار يقه از يكديگر مي درند. هنرمندان در آن روزها چه كردند و در اين روزها چه مي كنند؟ در اينجا به اثر كرونا بر هنر 
پرداخته و از جمعي از هنرمندان سؤال كرده ايم كه كرونا از نظر آنها چه تأثيري بر هنر داشته و آيا اثر هنري قابل توجهي در 

اين روزها نظرشان را به خود جلب كرده؟ اگر چنين است آن را با ما در ميان بگذارند.

ســالن هاي ســينما و تئاتر بســته و برنامه هاي 
كنسرت ها و گالري ها تعطيل شده اند و همچنان این 
تعطيلي ادامه دارد. تا واكسيناسيون همگاني هيچ 
برنامه اي اجرا نمي شود و وضع به همين منوال خواهد ماند. فيلمبرداري ها در 
سينما نصفه و نيمه انجام شده و گالري ها یك هفته باز بوده و 3 هفته تعطيل 
شده اند. سينما و تئاتر هم وضعيت بهتري نداشته است. من از اسفند 1398 
تا امروز گالري را بــاز نکرده ام، زیرا با این دایر بودن هــاي موقتي و بي برنامه 
موافق نبودم. از این رو نمایشگاه ها را به شــکل آنالین اجرا كردم و با نهایت 
تعجب، در بازدیدها بسيار موفقيت آميز بود. خریداران بسياري از خارج كشور 
و شهرستان ها داشــتيم. درباره تابلویي كه از كرونا الهام گرفته باشد و جالب 
باشد هم باید بگویم كه نمایشگاه اردیبهشت1399 بود كه با انتشار فراخواني 
براي شركت در یك مسابقه براي بچه هاي زیر 10 سال، با موضوع قرنطينه و 
كرونا، آثار بسيار جالب و دیدني به دستمان رسيد كه به نظرم فوق العاده بودند.

كرونا كه آمد، بســياري از هنرمندان آتليه نشين 
شــدند. همين باعث شد بيشــتر به خلق و بهبود 
كيفيت اثــر هنري خود فکر كننــد. در واقع كرونا 
تجربه تازه اي بود كه اندیشه عميقي ميان هنرمندان ایجاد كرد؛ نقاشان بيشتر 
به بوم هاي خود پناه بردند، مجسمه سازان  فرصت براي خراب كردن و دوباره 
ساختن ها داشتند. از اتودهایي كه مي شد بارهاي بار اجرایشان كرد و وقت هاي 
كش آمده در قرنطينه هاي اجباري را كوتاه كرد تا طرح هایي كه با هر بار كار، 
بهتر و بهتر مي شد. طراحي گرافيك، هنر ارتباط است؛ ویترین همه برندهاي 
وطني و غيروطني مرغوب. حاال بيش از هــر زمان دیگري چاپ، دارد به كنار 
رانده مي شود و توســعه بخش هاي مختلف به صورت آنالین، همه  چيز را در 
سيطره خود درآورده. طراحي گرافيك همه كسب وكارها تا گرافيك سریال ها 
و تلنت شوهاي شبکه  خانگي و برندهاي ایراني و... توليد طراحان ایراني است 
كه هر روز به تعدادشان افزوده مي شــود. از آغاز كرونا در روزهاي قرنطينه و 
روزهاي نارنجي و آبي براي مجموعه هاي نوپا و وطني طراحي هویت بصري 
و گرافيك دیزاین انجام دادم تا بتــوان ویترین زیباتري از آن كاال، محصول و 
حرفه در محدودیت ها و دوري كه هر حضوري را ممنوع مي كرد درست كنم. 
تا كمکي باشم كه آن حرفه، با قدرت بيشتري كارش را آغاز كند. حاال كه دو 
سال از این همه گيري مي گذرد و هر روز خبر تازه اي شنيده مي شود، به این 
فکر  مي كنم چگونه من هم آنالین، كمي دورتر و پنهان تر مي توانم حرفه ام را 
دنبال كنم و به كارم ادامه دهم. نمي دانم تا كــي بتوان در رنج دوري و تداوم 

سکوت و... ادامه داد.

تأثير كرونا به چند شــکل ظهور و بروز داشت. در 
وهله نخســت بازار فروش آثار هنري در گالري ها 
و شکل ارائه كار هنرمند تغيير كرد. البته این طبق 
تجربه شخصي و صحبت با چند آرتيستي است كه مي شناسم. از نظر ميزان 
بازدهي كاري روند كند بود. خيلي ها كم كار شدند یا روابط كمرنگ تر شد و 
فضاي گفت و گو  محدودتر كه البته از جهاتي خوب و از جهاتي بد بود. حداقل 
اتفاق مثبت ماجرا این بود كه آن دســته كه صرفا براي ماركت و فروش كار 
مي كردند یا ولع نمایشگاه برگزار كردن داشتند، كمي بيشتر به درست و دقيق 
كار كردن فکر كردند. اما در دنياي تجسمي، نمایش اثر، دغدغه بزرگي است و 
به نوعي با اعتبار براي هنرمند همراه است كه با كمرنگ شدن چنين فضایي، 

دغدغه هنرمند صرفا روي كار و توليد آثار معطوف شد.
با همه گيري ویروس كرونا برنامه نمایش آثار من نيز مانند خيلي هاي دیگر 
به تعویق افتاد و این ابتدا یــاس و نااميدي در من ایجاد كرد، زیرا از نظر مالي 
بسيار وابسته به ارائه آثار در نمایشگاه بودم. حاال مجموعه آماده اي دارم كه 
بيشتر روي آنها كار شــده و منتظر پایان این همه گيري است. هنرمندي كه 
كار نفروخته اما هزینه هاي تحميلي چون ماسك، الکل و دستکش را به سبد 
خانوارش تحميل كرده. این را اضافه كنيد به مــواد اوليه اي كه در كار به آن 
نيازمندیم و قيمت آن به شکل سرسام آوري افزایش داشته است. شرایط البته 
فقط افزایش قيمت نيست، گاهي مجبوریم مقوایي كه روي آن كار مي كنيم را 
سهميه اي بخریم چون در بازار موجود نيست. در بخشي نيز هزینه كار با رنگ 
بسيار باالست و قدرت تجربه كردن را از هنرمند مي گيرد، چون دور انداختن 
یك كار ممکن است هزینه زیادي را به او تحميل كند. در این دوران فروش 
آثار هنري كم شده یا به صورت فروش هاي شخصي درآمده است. هرچند از 
نظر كيفي در پرورش هنرمند و كم شدن هنرجوي آماتور اتفاق هاي بهتري 
رخ داده. براي هنرجو و دانشجویانم البته شرایط خوب نيست، چرا كه كالس 
طراحي، جریاني تجربي است و حضور مهم است. با كمرنگ شدن این تجربه ها، 
هنرمندهاي تجسمي نسل بعد، قطعا كم تجربه تر خواهند بود. اعضاي انجمن 
نقاشــان نيز كه كارت دارند، در همه طول این دو ســال فقــط یك بار مبلغ 
3ميليون تومان كمك هزینه دریافت كردند كه البته پول ماسك و الکل این 

دو سال نيست.

كرونــا در حيطه  كاري من كه موســيقي ســنتي 
است، باعث شــد موســيقي در مرحله حذف قرار 
گيرد و از آن بدتر كه موســيقي دم دستي از طریق 
صفحات مجازي به وفور در اختيار مردم قرار گرفت. هركســي در هر سطحي 
از نوازندگي، به خاطر جلب توجه یا... در این دوران شروع به جذب شاگرد كرد. 
آنقدر این موضوع زیاد شــد كه متأســفانه آن عده  كه آگاهي كافي نداشتند، 
دنبال كننده  این صفحات شدند و دیگر تفکيك سره از ناسره كار دشواري است. 
اما از مزایاي اپيدمي ویروس كرونا این بود كه همه را با سيستم آموزشي آنالین 
آشنا كرد. دنيا متوجه این شد كه ممکن است نتوان شرایط را چون سابق ادامه 
داد و باید فکري در این باره كرد. به شخصه براي من این اتفاق خوبي بود و باعث 
شد كه به واســطه  همين كالس هاي آنالین با جاي جاي ایران ارتباط داشته 
باشم. بسيار خوشحالم از اینکه با نوازنده ها و شاگردان خوبي در این دوره آشنا 
شدم. در واقع مزیت این تجربه آن بود كه شاید چه بسا به واسطه  تجربه آنالین 
در دوران كرونا، در آینده نيز این روش آمــوزش جاي كالس هاي حضوري را 
بگيرد. ولي بخش منفي ماجرا تعطيلي كنســرت ها بود. اینکه پخش آلبوم ها 
تقریبا متوقف شــد و در هنرمندان دماغ و رغبت كار كردن از ميان رفته یا به 
حداقل رسيده است. متأســفانه به نظر مي رسد موسيقي جدي در حال از بين 
رفتن است. حداقل من در این مدت اثر قابل قبول و اثرگذاري ندیده و نشنيده ام.

تأثير كرونا بر هنر و هنرمند، 
بي شــك بســتگي به نوع 
فعاليت هنــري دارد. براي 
عده  زیادي از هنرمندان این ویــروس ویرانگر بوده و 
براي عده اي دیگر شــاید مبارك! و ایــن ویرانگري و 
مباركي نيز بســتگي به عوامل مختلفي دارد؛ ازجمله 
روحيات فردي هنرمند. به عنوان مثال هنرمند نقاش و مجسمه ساز كه براي خلق 
اثر نياز به خلوت و تمركز دارد، این خانه نشــيني اجباري منجر به حضور بيشتر 
در كارگاه و آتليه مي شود كه مي تواند به خلق آثار بيشتر و شاخص تري بينجامد، 
به گونه اي كه شاید پس از این دوران شاهد تحول هنري در آثار فردي باشيم. اما 
یك بازیگر تئاتر چقدر مي تواند در خانه بماند و تمرین و مطالعه كند و كارش را 
ارائه ندهد. به گونه اي كه در سال1399 بسياري از بازیگران تئاتر به سبب تعطيلي 
فعاليت هاي خود، شرایط ســختي را چه در توليد و اجرا و چه از نظر معيشت و 
اقتصاد طي كردند. در این ميان وضع بازیگران سينما و تلویزیون بهتر بود، چرا كه 
پس از وقفه هاي كوتاه، با رعایت پروتکل ها، بسياري از پروژه ها آغار به كار كردند و 
حتي شاید بتوان گفت وضعيت شبکه نمایش خانگي رونق نسبي هم گرفته باشد. 
شرایط جدید با وجود محدودیت ها، فرصت هایي را به دنبال داشته است. یکي از 
این فرصت ها فعال شدن اقتصاد دیجيتال هنر است كه در دنيا و حتي كشور ما نيز 
تا اندازه زیادي جا افتاده. ورك شاپ هاي آنالین و آموزش و نمایشگاه هاي مجازي 
از دیگر فرصت هایي بود كه در روزگار كرونا فراهم شد و توانست ميزان مخاطبان 
را تا اندازه زیادي افزایش دهد. به طور كلي تبدیل تهدیدهاي ناشــي از كرونا به 
فرصت، آدم خود را مي خواهد. و با توجه به روحيات هنرمندان و مناسبات موجود 
در كشور ما در جمع بندي كلي شاید بتوان گفت، تأثير منفي كرونا بر هنر در ایران 
به خصوص در بعضي از رشته هاي هنري بيشــتر از تأثير مثبت آن بوده است. به 
شخصه به هيچ وجه فکر نمي كردم این دوران این قدر طوالني شود. روزهاي اول 
انتشار ویروس و همه گيري، تصورم این بود كه نهایت طي یکي دو ماه همه  چيز به 

حالت عادي بازمي گردد.
با توجه به رفت و آمد هر روزه به محل كار )كرج- تهران( در نخستين واكنش به 
شيوع این بيماري و انتشار اخبار آن، نوع رفت وآمد به محل كارم تغيير كرد. مترو 

جاي خود را به ماشين شخصي داد، به اميد اینکه تا یك ماه آینده دوباره به حالت 
عادي بازمي گردیم. نخستين نتيجه تغيير در رفت و آمد براي من پایان عکاسي 
خياباني، پایان مطالعات شخصي)رمان و...( در مترو، خستگي بيشتر و فشار عصبي 
در اثر رانندگي و ترافيك بوده است. اما براي معرفي آثار خوب در این  زمينه شاید 
بتوان از آثاري نام برد كه در فضاهایي با استفاده از ماسك روي صورت شخصيت ها 
بسيار مورد استقبال قرار گرفتند. از آن دســته آثار هنرمندي هنگ كنگي با نام 
 Cheyenne بود كه فتومونتاژ انجام مي داد. یا هنرمند دیگري به نام surrealhk
randall كه روي عکس صورت چهره هاي معروف، به كمك فتوشاپ تتو مي كند.

كرونا آنقدر همه زندگي 
ما را تحت تأثير خود قرار 
داده كه طبيعــي به نظر 
مي رسد بر روان هنرمند و اثر هنري نيز تأثير گذاشته 
باشد. این ویروس اثري بر ناخودآگاه هنرمند گذاشته 
كه در همه آثار هنري نمایان اســت. فارغ از محتوا، 
شــکل ارائه اثر هنري نيز تغيير كرده. گالري ها به 
كنار رانده شده و واســطه ها با شيوع ویروس كرونا 
كمرنگ تر شده و سوشال مدیا اهميت بيشتري پيدا 
كرده و تبدیل شــده به بهترین راه ارتباط هنرمند 
و مخاطب. مجسمه ســازان، عکاســان و نقاشان و 
موزیسين ها آثارشــان را دیگر براي این شبکه ها و 
قاب موبایل كه حاال صحنه بازآفریني  آثارشان است، 
مهيا مي كنند. ذات انسان انعطاف پذیر است و ما هم 
همانطور كه توانستيم با این شرایط، خودمان را وفق 
بدهيم، در هنر نيز چنين اتفاقي قابل مشاهده است.

كرونا تجربه غریبي بود كه به نســل ما تحميل شد؛ 
نســلي كه تا پيش از این جنگ و تحریــم را تجربه 
كرده بود، حاال با اپيدمي، به شــکل عجيبي سبك 
زندگي اش تغيير كرده و تنها و منزوي شــده است. 
در طول دوره جنگ و تحریم، تجربه هر ســختي در 
باهم بودن آسان تر بود؛ در معاشرت ها و دیدارها و در 
 آغوش كشيدن ها. آیا واقعا در طول تاریخ، بشر تا این 
حد احساس تنهایي و نوميدي كرده بود؟ این تنهایي 
عصاره  چيزي اســت كه اپيدمي به ما تحميل كرده؛ 
تجربه اي كه شاید براي نسل هاي آینده غریب باشد. 
انعطافي كه در برابر چنين تنهایي نشــان مي دهيم، 
در قبال زنداني شــدن و حبس بودن خود خواسته، 
اتفاقي عجيب اســت. ســؤال هاي مهم ما از هستي 
تغيير كــرده، نگاه ما به جهان و آدم ها عوض شــده. 
نمي دانم ابعاد رواني اپيدمي تا چه زمان ادامه خواهد 
داشت و چگونه و چطور ادامه پيدا خواهد كرد؟ و بشر 
چطور و تا چه زمان مي تواند منعطف باشــد و به این 
ترس غلبه كند؟این اضطراب و این اخبار و این ترس 

و این درد تا كجا همراه ماســت؟ هنرمندان معموال 
آدم هاي حساس تري هستند و مي توانند درد و رنج 
را در هنر خود به نمایش بگذارنــد. مي توانند رنج ها 
را در آثارشان فریاد بزنند، گریه كنند یا حتي تحمل 
رنج را كمي التيام ببخشند. آثار هنري بسياري را در 
این مدت دنبال كرده ام، خصوصــا در زمينه عکس. 
از آن دسته كه آرت فتوگرافي انجام مي دهند تا آنها 
كه داكيومنت فتوگرافي مي كنند و عکاسان مستند 
و هنري همه و همــه ردي از اپيدمي را در اثر خود به 
نمایش مي گذارند. در همه آثــار ردي از اپيدمي بر 
روح هنرمند پيداست. آنقدر شمارشان زیاد است كه 

نمي توان نام برد.
در این دوره مجبور بودیم تنها بمانيم با اضطراب و 
به سؤال هاي زیادي كه داریم یا به الیه هاي دروني 
خود و زندگي هاي دیگري فکر كنيم. به تجربه هاي 
نکرده به حسرت ها و آرزوها، به اشتباهات، به مالل 
و روزمرگي، به ترس هایمان به كيفيت زندگي، به 
درك درســت از این وضعيت. هميــن كار به نظرم 
باعث شــد تا توليد آثار هنري بيشتر شود. اما رنج، 

ترس، درد و تنهایي را طور دیگري درك كرده ایم. 
ما در این مدت آدم هاي عميق تر در مطالعه و درك 
و شــاید به لحاظ رواني پيچيده تر شــده ایم. نقاط 
تاریك روحمان دریافت تازه اي از هستي پيدا كرده. 
سوشال مدیا باعث شده كه بتوانيم آثار بيشتري از 
هنرمندان را تماشا كنيم. نام و اثرشان را جست وجو 
كنيم و هر بار آشنا شدن با هنرمند تازه اي دنيا كمي 
قابل تحمل تر شــود. شــاید تنها بخش جذاب این 
اپيدمي همين باشد. شــاید آن پيچيدگي هایي كه 
ما قبال از كنارش عبور مي كردیم این بار در آن فرو 
رفته  باشيم، غرق شده باشيم. آنقدر هنرمند داریم 
كه فقط باید برویم و در این دریا شنا كنيم تا كارهاي 
تازه ببينيم، چشــم هایمان را بازتــر كنيم و در پي 
كشف دنيا و آدم هایش آنها كه به روح ما نزدیك ترند 
یا ما را به دنيــاي رؤیاها و ســؤال هاي بي جواب و 
رازها مي برند انتخاب كنيم و دنبال شان كنيم. هنر 
پاســخي به ســؤاالت ما نمي دهد اما از ما آدم هاي 
بهتري مي ســازد. هيچ وقت نمي دانيم بعدش چه 

اتفاقي مي افتد و این یعني زندگي.

ليلي گلستان
مترجم و مدير گالري گلستان

حامد حكيمي
طراح گرافيك و مدرس

تارا آزرم
طراح و نقاش

مهرداد ناصحي
نوازنده

امير نجفي
طراح گرافيك
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کرونا آرت
این شماره

پاندمی از آنچه در تصویر 
می بینید به شما نزدیك تر است

نمونه هایی از بازنمایی شرایط كرونایی در آثار سینمایی 
و تلویزیونی

همه  چیز را تغییــر داد. جهان را به قبل و بعد 
از خود تقسیم كرد. سازمان بهداشت جهانی 
را بر صدر اخبار نشــاند. صدای ســرفه را به 
ترسناك ترین صدای جهان تبدیل كرد. كاری كرد كه بیش از پیش از 
ازدحام جمعی گریزان شویم و به انفراد فردی روی آوریم. ناچار شدیم 
قید كثرت را بزنیم و خلوت را برگزینیم. كرونا حتی شــکل دوســت 
داشتن را تغییر داد. نشــانمان داد آنقدرها هم كه باور داشتیم اشرف 
مخلوقات نبودیم و به یك تب بندیم. مجبور شــدیم دیدار با یار شاطر 
را كم كنیم تا مبادا بار خاطرش شویم. ســپهر تصویر در ساحت های 
گوناگونش چون فیلم، سریال، رئالیتی شو و... نیز تحت تأثیر این ویروس 
قرار گرفت. همانگونه كه جهان هنر و ادبیات پیش تر به ترسیم آینده ای 
ترسناك در قالب آثار نمایشــی و تالیفی دست زده بود و مچ علم را در 
زمینه ترسیم آینده خوابانده بود، این بار، نه در نقش راوی از پیش آگاه، 
كه در سیمای روایِت پس از رخداد ظاهر شد. در این یادداشت تالش 
خواهیم داشت تا به معرفی آثاری بپردازیم كه تحت تأثیر این ویروس 
قرار گرفتند و چه از نظر محتوا و چه فرم، تغییری در روایت تصویری 

خود دادند.

  از معروف ترین و محبوب ترین نمونه داخلی شــروع كنیم؛ سریال 
»پایتخت«، فصل شــش. فصل آخر زندگی خانواده معمولی و عامل 
وســط پخش به خاطر شیوع گســترده ویروس كرونا تعطیل و پس از 
وقفه ای طوالنی از سر گرفته شد. در قسمت های پایانی سریال استفاده 
از ماسك، تأكید بر شست وشوی دست، فاصله گذاری اجتماعی و ارزش 
هر نفسی كه فرومی دهیم بر داستان غلبه داشــت. به عبارتی، محتوا 

غالب شد و فرم مغلوب.

  فصل سوم سریال پرطرفدار »نون. خ« نیز از دیگر مصادیق است. با 
این تفاوت كه غلبه متنی كرونا سبب نشــد تا جذابیت های سریال به 
حاشیه رود. هم گویش زیبای كرمانشــاهی، هم استفاده از صدا و هنر 
موســیقایی بزرگانی چون حســن زیرك و مظهر خالقی نیز كامال در 
جهت بسط قصه و شخصیت های دوست داشــتنی آن قرار داشت. در 
تك تك نماها استفاده از ماسك بیشترین اِلِمان تکرارشونده بود. اصالت 
قصه و روایت درست آن سبب شد حتی حضور توریست های چینی در 
بخش هایی از سریال ضمن متبادر كردن منشأ مستقیم ویروس كرونا، 

كوچك ترین توهینی را نشان ندهد.

  سریال »احضار« دیگر سریال ایرانی بود كه در  ماه رمضان پخش شد 
و فارغ از جنبه های به ظاهر ترسناكش كه بیشتر خنده دار بود، اشاره 
مستقیمی به ویروس كرونا داشــت؛ چه با زدن ماسك و چه با گفتن 

حرف های گل درشت.

 )this is us( »سری هم به آن سوی آب بزنیم. ســریال »این ما هستیم  
محصول شبکه NBC از سریال های بسیار محبوب، پرطرفدار و عمیق 
است كه با محور قرار دادن خانواده ای آمریکایی، مشکالت این خانواده 
را در ینگه دنیا نشــان می داد. این ســریال در فصل پنجم خود حضور 
بازیگران با ماسك را نشان داد و تأكید زیادی بر رعایت بهداشت شخصی 
برای پیشگیری و جلوگیری از این ویروس كرد. این سریال كه ماهیت 
كمدی- تراژیك داشت برای هدف قرار دادن افرادی كه شیوه نامه های 
بهداشتی در آمریکا را رعایت نمی كنند، رگه های طنز سیاه، انتقادی و 

گزنده خود را پررنگ تر كرد تا زنگ خطر را به صدا در آورد.

  ســریال آلمانی- دانماركی »اســالبورن« )sloborn( نیز هر چند 
چندان دیده نشد اما چه در سر و شکل ظاهری و چه مضمون محتوایی 
ربط مستقیمی به پاندمی دارد. این سریال با محور قرار دادن جامعه ای 
كوچك كه تحت تأثیر ویروسی كشنده قرار گرفته اند، به درستی و بدون 
هرگونه شــعارزدگی نشــان می دهد كه بنی آدم اعضای یك پیکرند. 
ویروســی كشــنده، جامعه ای محدود و كمونی معدود را هدف قرار 
می دهد و تو گویی جهانی را از پا درمی آورد. فارغ از جنبه های نمایشی 
سریال و تأكید غیرمســتقیم بر چگونگی كنترل ویروس، نشان دادن 
جنبه های روانی پاندمــی از نکات حائز اهمیت این ســریال عمیق و 

چشم نواز است.

  این رویه در مسابقات تلویزیونی و رئالیتی شوها نیز بیشتر به چشم 
آمد. مســابقه ها و برنامه های وطنی از قبیل »دورهمی« و »خندوانه« 
نیز از همین امر تأثیر پذیرفتند و ماســك را لوگــوی خود كردند. در 
رئالیتی شوها هر چند از قبل مشخص بود كه فقط »شو« است و جایی از 
»رئالیتی« در آن نیست اما برای واقعی سازی دروغ نمایشی می بایست 
همچنان خود را به زور به روز نگه می داشــتند. یکــی از طوالنی ترین 
 این نمونه های خارجی ســریال »پا بــه پای خانواده كارداشــیان«
 )KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS( اســت كه 
پس از 12 فصل ســرانجام در كوران كرونا تمام شــد. یکی از شایعاتی 
كه پیرامون این خانواده نوكیســه ارمنی- آمریکایی در مورد اتمام این 
 سریال مطرح شد، ناتوانی در ســازماندهی دیدارهای نمایشی مردمی

 این خانواده با هواداران شــان به خاطر كووید-19 بود. چه این شــایعه 
درست باشد چه نباشــد، می توان حکم داد كه تنها حركت مثبت كرونا 

همین بود و بس!

دنیای تصویر از ابتدای اختراع، هم ادامه دهنده جامعه بشری بوده و هم 
خط دهنده آن، هم چوپان بوده و هم گله. هنرهای تصویری صنعت بود، 
سرگرمی شد و رفته رفته به كالس فلسفه و تفکر تبدیل شد. نکته مهم 
اما این است كه این جهان اگر از منظر داستان گویی جذاب نباشد، قرار 
نیست درسی هم از آن گرفته شود. اگر فرم، مخاطب را میخکوب نکند، 
بهترین محتوا نیز به دردی نخواهد خورد. اكنون كه جهان در حال از 
نفس افتادن است و شکمش پر شده از قربانیان ویروس، نقش سینما 
و تلویزیون در جهت ایجاد ســرگرمی و ساخت آگاهی بیشتر شده. به 
تصویر كشــیدن پاندمی كرونا، هم می تواند ما را نسبت به خطر آگاه 
سازد، هم می تواند با تکثیر تصویر این ویروس مرگبار، عمیق مان كند. 
دو صورتك خندان و گریان كه نماد هنرهای نمایشــی است، اینجا به 
فهم مطلب كمك مان می كند. هم باید با دیدن تصویر ویروس خندید 
و سرگرم شد، هم باید ترسید و آگاه شد، عینیت كرونا در آثار نمایشی 
ناشــی از ذهنیت راویان اســت؛ این ترِس درونی تصویر شد تا درسی 
بیرونی برای همه باشد، از اضطرابی نهانی تا دردسری جهانی. هشدار: 

پاندمی از آنچه در تصویر می بینید به شما نزدیك تر است! 

طه رادمنش
روزنامه نگار

حاتمی کیا: یك مسئله 
مهم وجود دارد! ما 

کماکان در جبهه 
جنگ با این دشمن 
نامرئی هستیم و هر 

روز عزیزانمان را 
از دست می دهیم. 

هنوز جامعه ما به طرز 
دردناك و مرگباری با 
ویروس کرونا درگیر 
است. فرض کنید در 

همین روزگار، فیلمی 
ساخته شود که در 

آن مرگ ومیر تهران 
به 2هزار نفر در روز 

رسیده است و تمامی 
پایتخت درگیر شده. 

خود شما امروز دوست 
دارید چنین فیلمی 

ببینید؟

در حوزه تولید و محتوا 
شاهد پیشرفتی 
در حوزه سینما و 
در نمایش خانگی 
نبودیم متأسفانه 

گرفتار بدسلیقگی 
فیلمنامه نویس ها، نبود 

سوژه های مناسب و 
سانسورهای زیادی 
هستیم که به سینما 

و نمایش خانگی و 
سازندگان تحمیل 
می شود که غالبا از 

سوی  افرادی است که 
فرهنگ را دستاویز 

کارهای سیاسی 
می کنند

بحران کرونا آسیبی جدی به ســینمای ایران وارد 
کرده و تعداد پروژه های مهــم را کم و تولید برخی 
پروژه ها را متوقف کرده است. تولید فیلم در شرایط 
فعلی که تضمینی برای اکران اثر وجود ندارد، خواب 
سرمایه حداقل برای دو سال به همراه دارد. چرا که در 
بهترین شرایط اکران فیلم ها با فیلم های پرمخاطب 
سال98 خواهد بود. اضافه شدن فیلم های 99 و 1400 
هم موجب شده تا با انبوهی از فیلم های اکران نشده 
مواجه باشــیم که این خود جزو مصیبت هایی است 
که سینما درگیر آن شده است. از طرفی تولید فیلم 
خیلی برای فیلمســازان به صرفه نیست و می توان 
گفت تهیه کنندگان به دلیل شــرایط اکران، تولید و 
هزینه های باال در شــرایط کرونا برای حفظ سالمت 
عوامل تولیــد، با نوعی شبه ورشكســتگی مواجه 
شده اند. در این شرایط نمی توان با قیمت های متعارف 
مانند سابق تولیدات را ادامه داد چرا که عمال اکرانی 
که بتواند هزینه های سنگین را بازگرداند وجود ندارد.

تولیدات کم و بی کیفیت
سیدضیاء هاشمی، تهیه كننده سینما درباره وضعیت 
سینمای ایران در دوره كرونا در گفت وگو با همشهری 
می گوید: »ابتدای شیوع كرونا به دلیل ظرفیت محدود 
نمایش در كشــور و فیلم هایی كه از قبل تولید شده و 

امکان اكران نیافتند با حجم زیادی از تولیدات روبه رو 
شدیم. سال گذشــته با توجه به تولیدات كمی كه در 
دوران كرونا در ســینمای ایران شاهد بودیم جشنواره 
فیلم فجر برای انتخاب فیلم های بخش مســابقه دچار 
مشــکل بود زیرا تولیدات كم و متأســفانه بی كیفیت 
بودند. از میان 50فیلم 16 اثر انتخاب شــد كه چندان 
چشــمگیر و در عیار جشــنواره فیلم فجر نبود. عمده 
افرادی كه در این اوضاع هم درخواست پروانه ساخت و 
در نهایت تولید فیلم دارند، جوانانی هستند كه سودای 
ورود به سینمای حرفه ای و آرزوهای بلندپروازانه دارند، 
كه متأسفانه سناریوهای ضعیفی هم در اختیار دارند 
اما اصرار به ســاخت این آثار دارنــد و تالش می كنند 
ســرمایه گذارانی را هم مجاب به ساخت فیلم هایشان 
كنند. گرچه كمتر دیده می شــود كه این افراد جوان 
و جویای نام موفق باشــند. البته هستند افرادی كه با 

درایت وارد این عرصه می شوند و موفق هم بوده اند«.

ســرمایه گذاران واقعی به سمت سینمای خانگی 
رفته اند

در این اوضاع و احوال سینمای خانگی كمك كرده كه 
عوامل سینما و بخشی از افراد فعال در تئاتر بیکار نمانند 
و فشار اقتصادی و معیشتی كمتر شود. تهیه كننده فیلم 
سینمایی »اعتراض« در ادامه می افزاید: »تولید بیشتر 
به سمت سینمای خانگی رفته و مجموعه سازی  در این 
حوزه با توجه به شرایط كشور و بسته شدن سالن های 
سینما ســودمند بوده حتی ســریال های ضعیف )به 

لحاظ كیفی( توانسته اند مخاطب جذب كنند و فعالیت 
سینمای خانگی به جذب سرمایه كمك كرده و ریسك 
سرمایه در تولیدات سینمای خانگی كمتر شده است. اما 
در حوزه سینما تولیدات، بسیار پرریسك تر شده است 
و سرمایه گذاری در ســینما، بازگشت سرمایه روشنی 
ندارد. افرادی هم كه ســرمایه گذاری می كنند معموال 
سودایی در سر دارند. سرمایه های اخیر سینما خیلی 
جدی نیستند. سرمایه گذاران واقعی به سمت سینمای 

خانگی رفته اند«.
تجربه آسیب پذیری سینما در برابر كرونا نشان داده كه 
بهتر است تمركز بر همه گیر شدن پلتفرم های آنالین 
و سوق دادن تولیدات به ســوی آنها باشد كه هم برای 
اهالی سینما اشتغال ایجاد می كند و هم برای نمایش 

آثار نیازی به حضور در سینما نیست.

فروش ضعیف گیشه
فروش در گیشه سینما هم بسیار ضعیف است كه پیامد 
كرونا برای سینماست. نمی توانیم از مردم توقع داشته 
باشیم با این شرایط اقتصادی فرهنگ را در سبد خانوار 
قرار دهند. بنابراین استقبال چندانی نیست. تهیه كننده 
فیلم سینمایی »موافقت اصولی« دلیل عمده گیشه های 
ضعیف را نبود فیلم پرمخاطب می داند و می گوید: »در 
شــرایط موجود حتی نهادها و ارگان های دولتی هم 
ریســك نکرده و فیلم ها را اكران نکردنــد. یك فیلم 
داشتیم كه در دوران كرونا فروش 10میلیاردی داشت 
كه اگر قبل از كرونا اكران می شــد بــه فروش نزدیك 
به 50میلیارد هم می رســید. با اینکه سینماها در این 
دوران بسیار خوب نظافت و گندزدایی شدند و بعد از هر 
سانس كارهای الزم برای حضور مخاطبان در سالن ها 
انجام می شد اما استقبال بسیار كم بود. در شرایطی كه 
بازرسان شــورای صنفی نمایش هم از لحاظ بهداشت 
سالن ها را چك كردند و بیماری از فضای سالن سینما 

تاكنون گزارش نشده است«.

نیازمند حذف پروانه ساخت
در حوزه تولید و محتوا شاهد پیشرفتی در حوزه سینما 
و در نمایش خانگی نبودیم. متأسفانه گرفتار بدسلیقگی 
فیلمنامه نویس ها، نبود سوژه های مناسب و سانسورهای 
زیادی هستیم كه به سینما و نمایش خانگی و سازندگان 
تحمیل می شود كه غالبا از سوی افرادی است كه فرهنگ 
را دستاویز كارهای سیاســی می كنند. ضیاء هاشمی با 
بیان این موارد در ادامه می گوید: »در محتوا بسیار نازل 
عمل كردیم. از 150فیلمنامه ای كه برای دریافت پروانه 
ساخت اقدام كردند شاید بتوان گفت 95درصد آنها فاقد 
ارزش های سینمایی بودند اما اگر این پروانه ساخت حذف 
شود و مسئولیت تولید یك اثر بر عهده تهیه كننده باشد 
شرایط متفاوت خواهد شد. سینمای ایران نیازمند یك 
فرد باكفایت است كه با تحلیل درست این قاعده پراشکال 
را از سر راه فیلمساز بردارد. 5نفر نمی توانند برای سینمای 
ایران تعیین تکلیف كنند و این خود تبدیل به یك رانت 
می شود. اگر پروانه ساخت را بردارند یك سال ممکن است 
كمی دچار اختالل در حوزه نمایش بشویم اما هر كس كه 
فیلم ساخته باید عهده دار تولید اثرش باشد، مانند انتشار 
روزنامه، كه مسئولیت هر نوشته ای برعهده مدیرمسئول 
است و باید بر محتوا تســلط كامل داشته باشد تا بتواند 
به حیات روزنامه یا كتاب اســتمرار بخشد. با ارائه پروانه 
ساخت این سیکل معیوب همچنان ادامه خواهد داشت 
و برخی از سرمایه گذاران ناآگاه استفاده می كنند و آثار 
ضعیف تولید می شود. دولت هم برای اینکه افراد را از سر 
خود باز كند توصیه به دریافت پروانه ساخت می كند اما 
می داند كه پروانه ســاخت چندان نمی تواند اعمال نظر 
كند فقط در حوزه ممیزی سعی می كند تا كارها را مورد 
ارزیابی قرار دهد. اگر بخواهیم شاهد ارتقای كیفی آثار 
باشیم باید پروانه ساخت حذف شــود تا مسئولیت كار 
برعهده تهیه كننده باشــد و صفر تا صد مسئولیت اثر را 
متقبل بشــود تا شــاهد آثار موفق در مضمون و محتوا 

باشیم«.

مائده امینی
روزنامه نگار

سالن های سینما در روزگار پساكرونا با استقبالی تاریخی روبه رو 
می شوند و كارگردانان درباره این پاندمی آثار درخشانی خواهند ساخت 

 گفت وگو با یوسف حاتمی كیا، كارگردان و نویسنده
 درباره خالی بودن سینما از فیلم های كرونایی 

 قصه كرونا
80 میلیون راوی دارد

جان های بســیاری هنوز به کرونا می بازند. رکوردهای تازه ای 
در ایران شكســته می شــود و به ازای هرکدام از مبتالیان یا 
درگذشتگان یك داستان جدید در دنیایی موازی نوشته می شود. 
قرنطینه های طوالنی، صف های بالمنازع دارو، تخت های سرد بیمارستان با بیمارانی بدون مالقات کننده، 
ردیف قبرهای حزن آور... و هزار و یك جزئیات و وجوه دیگر که می توانند تا سال های سال دستمایه 
نویسندگان، فیلمسازان و شاعران قرار گیرند. با این همه، سینمای ایران هنوز نسبت به این مقطع عجیب 
تاریخی، واکنشی نشان نداده. تقریبا هیچ فیلم قابل ذکری درباره شیوع کرونا در ایران ساخته نشده که 
البته علت های بسیاری زمینه ساز این وقفه بودند. یوسف حاتمی کیا از معدود کارگردانان و نویسندگانی 
است که حاال در مراحل پایانی یك فیلم بلند - با اشارتی به کرونا- قرار گرفته است. »نُت فالش«، داستان 
یك اختالف خانوادگی در روزگار کرونازده را روایت می کند. خودش می گوید این فیلم تاریخ مصرف 
ندارد؛ یعنی 10سال بعد هم اگر کسی این فیلم را ببیند می تواند با آن ارتباط برقرار کند چراکه داستان 

اصلی به کرونا گره نخورده و صرفا در بستر کرونا رقم می خورد.

هنگامی که نُت فالــش کلید خورد و 
مراحل اولیه ســاخت آن آغاز شد، پروتكل های 
بهداشتی هم در میان جامعه بیشتر جدی گرفته 
می شــدند و احتماال این مسئله مراحل تولید را 
برای شما سخت تر کرده بود. اساسا ساخت یك 
فیلم با محوریت کرونا در روزگار شیوع این بیماری 

چطور پیش رفت و چه حال و هوایی داشت؟ 
در آن ایام بسیار به ما سخت گذشت. در پیك شدید 
كرونا بودیــم و تازه منع تردد شــبانه را وضع كرده 
بودند. یکی از ترس  های بزرگی كه داشتیم سالمت 
بازیگران فیلــم بود. ما فیلم پُربازیگری محســوب 
می شدیم كه اكثر آنها در بیشتر سکانس  های فیلم 
حضور داشــتند؛ تعدد بازیگر، در محیط های اغلب 
سرپوشیده و ســکانس  های شــلوغ. این وضعیت 
می توانست تبدیل به كابوس بزرگی شود و اگر یکی از 
آنها گرفتار كرونا می شد، كل كار به تعطیلی كشیده 
می شد. پروتکل ها اما در این فیلم كمی كنترل شده تر 
رعایت شد چراكه داســتان با شرایط واقعی جامعه 
چنان آمیخته شده بود كه بازیگر سر صحنه هم باید 

ماسك می زد و این جزئی از فیلم بود.
 فیلمبــرداری نُت فالــش که به نظر 
می رسد کامال تمام شده... کی منتظر فیلم باشیم 
و اصال امیدی به اکران آن با توجه به شــرایط 

دارید؟ 
كار تقریبا تمام شــده و كمتر از یك ماه دیگر فیلم 
كامال آماده می شــود. هدف اصلی ما شــركت در 
جشنواره فجر و چند جشنواره خارجی معتبر است. 
در همه گیری كرونا یکی از حوزه هایی كه به شدت 
آسیب دید، صنعت سینما بود اما این موضوع مهم 
خیلی مورد توجه مدیران ارشد و مردم قرار نگرفت. 
طی دو سال گذشته سینماگران مانند گالدیاتوهایی 
تنها به خاطر زنده ماندن سینما جنگیدند و نگذاشتند 
روند تولید متوقف شود تا شریان حیات این صنعت 
قطع نشود. بنابراین صف طویلی از فیلم های آماده 
نمایش ایجاد شــده كه به درســتی نمی  دانند چه 
زمانی نوبت اكران پیدا می  كننــد. فیلم نُت فالش 
در بخش خصوصی ساخته شده و امیدوارم بتوانیم 
نظر مخاطبان جشنواره فجر را جلب كنیم و با انرژی 
خوبی وارد اكران ســال1401 شــویم. ان شاءهلل تا 

آن وقت كرونا اگر ریشــه كن نشــده باشد حداقل 
قابل كنترل  شده است. دست به دعاییم.

با وجود همه جذابیت های ســوژه ای 
مثل سوژه یك پاندمی، هنوز یك فیلم دندانگیر 
بــا محوریت کرونا در ایران ســاخته نشــده 
اســت. اگرچه در حوزه فیلم کوتاه یا ادبیات، 
جشــنواره های مختلفی مثل »عاشقانه های 
کرونایی«، »کرونا و من« و... برگزار شده و البته 
چند تئاتر هم با اشاره به این موضوع مثل تئاتر 
محمد رحمانیان، »عشق روزهای کرونا«، روی 
صحنه رفته اما سینما انگار هنوز از مواجهه با این 
سوژه خالی است و محصولی در آن تولید نشده 

است. چرا؟ 
شاید محصوالتی كه تا االن ساخته شده چندان به 
مذاق عموم مردم خوش نیامده است. از سوی دیگر 
قبول كنیم كه فقدان »اكران« ضربه ســنگینی به 
سینماگران زده است. برای پاسخ به این سؤال باید 
درنظر بگیریم كه در دو بُعد می شود به كرونا پرداخت. 
در بُعد اول شما می توانید خود پاندمی را محور اصلی 
قرار دهید و نتیجه آن فیلمی مثل فیلم »شیوع« به 
كارگردانی سودربرگ باشد یا از تأثیر آن در روابط و 
زیست انسان بگویید كه بسیار پیچیده و عمیق است 
و به وسعت جهانی  كه درگیر آن شده داستان وجود 
دارد. اما یك مسئله مهم وجود دارد! ما كماكان در 
جبهه جنگ با این دشمن نامرئی هستیم و هر روز 
عزیزانمان را از دســت می دهیم. هنوز جامعه ما به 
طرز دردنــاك و مرگباری با ویــروس كرونا درگیر 
است. فرض كنید در همین روزگار، فیلمی ساخته 
شود كه در آن مرگ ومیر تهران به 2هزار نفر در روز 
رسیده است و تمامی پایتخت درگیر شده. خود شما 

امروز دوست دارید چنین فیلمی ببینید؟
فیلمســاز آینه تمام قد جامعه خودش است. كرونا 
و حواشی ای كه در زندگی مردم ایجاد كرده چنان 
تلخ و آزاردهنده اســت كه یــادآوری آن، حتی با 
آغشته كردنش به سرانجامی روشن و پر امید در این 

شرایط نتیجه  ای جز آزار مخاطب ندارد.
 شاید چندســال فاصله گرفتن از این روزها، بتواند 
فرصتی طالیی برای كارگردانان،  فیلمنامه نویسان 
و... فراهــم آورد تا آثار ماندگاری بســازند. البته در 

سینمای بی عیار این روزها
سیدضیاء هاشمی؛ تهیه كننده سینما: تولیدات كم و بی كیفیت شده 

و عمده افراد متقاضی برای ساخت فیلم، سناریوهای ضعیفی دارند

حوزه مستند بسیار سراغ كرونا رفته اند و نتایج این 
پرداخت ها حاال دارد كم كم به منصه ظهور می رسد.

دقیقا می خواســتم به همین نكته 
برسیم. شاید شما بعد از پشت سرگذاشتن تجربه 
ساخت یك فیلم بر بستر کرونا، بهتر از هر کسی 
بتوانید به این سؤال پاسخ دهید. ساختن فیلمی 
با موضوعی که همه مردم با آن مواجه بوده اند، 
لمس  اش کرده اند، ازآن ترسیده اند و به واسطه آن 
داغدار شده اند، راه رفتن بر لبه تیغ است. انگار در 
عین اینكه کار فیلمنامه نویس را راحت می کند و 
دستش را برای پرداخت به هزار و یك سوژه جدید 
باز می گذارد، به همان اندازه برایش دشوار خواهد 
بود. برای شما چطور بود و اساسا فكر می کنید از 

چه ساحتی باید وارد چنین ماجرایی شد؟ 
من فکر می كنم این مسئله، اصال كار فیلمنامه نویس 
یا كارگردان را راحت نمی كنــد. بگذارید یك مثال 
بزنم. حتما شما هم دیده اید وقتی فیلمی با محوریت 
یك واقعه تاریخی ساخته می شــود، عموما صدای 
اعتراض مورخان بلند می شــود. هر كــس از زاویه 
خودش داســتان را روایت كرده و قسمتی از آن را 
پررنگ جلوه می دهد. همین موضوع، ساخت فیلم 
از یك واقعه را ســخت می كند. اینکه از یك اتفاق 
مشــخص، راویان مختلفی وجود دارد كار را بسیار 
دشــوار می كند. به یاد دارم كه در فیلم چمران كه 
داستان مشخصی داشــت و بسیار تحقیق شده بود 
هم اعتراضات زیادی از راویان متفاوت از هر ســو به 
طرف فیلم روانه می شــد. در نهایت كارگردان كار 
گفت من »چ« چمران را ساختم. شما الباقی چمران 

را روایت كنید.
حاال تصور كنید كار ســاختن دربــاره كرونا چقدر 
می تواند ســخت و پیچیده باشد چراكه 80میلیون 
راوی از این موضوع در سراســر ایران وجود دارد و 
هركس زیســت و تجربه  خودش را دارد. مخاطب 
ممکن است بعد از دیدن فیلم شما درباره این پاندمی، 
از شــما فاصله بگیرد. به خصوص اگر شــما به طور 
متمركز بــه ماجرای كرونا بپردازیــد. همین باعث 
می شود كه فیلمساز داســتان دیگری را به فضای 

كرونایی آغشته كند و این طور دست به روایت بزند.
و پیشنهاد شــما برای حفظ کردن 
مخاطب در چنین شرایطی دقیقا واردشدن از 
چه ساحتی به این ماجراست؟ یعنی می خواهم 
که یك مثال ملموس بزنید تا از بیانگری فاصله 

بگیریم...
كرونا فاصله هــای بســیاری میان مــا انداخت و 
خوشی های ساده ای را از ما گرفت. در آغوش كشیدن، 
لمس كــردن و... . اینها روابطی انســانی بودند كه 

به واســطه شــیوع كووید- 19 مخدوش شدند كه 
هركدام در دل خود هزار و یك داســتان دارند كه 
می توانند دســتمایه یك فیلم تازه قرار گیرند و این 
باعث می شود وارد الیه های عمیق تری از این پاندمی 

شویم.
مثل فیلم »چهارراه اســتانبول« که 

مصطفی کیایی برای حادثه پالسكو ساخت؟ 
بله، دقیقا. واقعیت این اســت كه مردم هنوز از این 
حادثه دلخراش فاصله نگرفته بودند و برای آنها یادآور 

خاطرات تلخی بود و شاید این مسئله ناگزیر بود.
پس اگر قرار باشد امروز فیلمی درباره 
کووید- 19 و شــیوع ویروس چینی در کشور 
ما ساخته شــود محدود به بازی کردن در زمین 
»امیدواری« خواهد بود و فعال نمی توان منتظر 

یك اثر شاهكار سینمایی بود...
فکر می كنم فیلم های بسیار خوبی ساخته خواهد 
شد. می توان این مسئله را به دوران جنگ بین ایران 
و عراق تشبیه كرد. مردم در آن زمان نمی توانستند 
پای فیلم هایی بنشینند كه بعدها ساخته شدند. در 
دهه60 مردم نمی توانستند تماشاگر فیلمی درباره 
یك لشکر شکســت خورده ایرانی در یك عملیات 
باشند. از همین رو، اگر هم محصولی فرهنگی ساخته 
می شــد، با رویکرد امیدواری، قــوت قلب و حتی 
تهییج بود. اما بعد از گذشــت چندین سال از پایان 
جنگ، فیلم های موشکافانه و دردناكی از آن دوران 
ساخته شد. مطمئن باشید آثار سینمایی درخشانی 
در مورد دوران زیست در كرونا ساخته خواهد شد. 
مگر می شــود واقعه ای به این بزرگی زندگی همه 
ما را تحت تأثیر قرار دهد و ســینماگران دربرابر آن 

سکوت كنند؟
کرونا برای سینما آورده دیگری هم 

خواهد داشت؟ 
بله. به نظر من ســینما بــه زودی دوبــاره از جای 
خودش بلند می شود و با استقبال بیشتری مواجه 
خواهد شــد چراكه یك دوره طوالنــی آدم ها از 
حضور در ســالن های آن منع شدند. محدودیت ها 
و ممنوعیت های این روزها حتما منجر به آشــتی 
آدم هایی با سینما خواهد شــد كه سال های سال 
پیش از این واقعه، سینما آمدن را ترك كرده بودند 
و سینما از ســبد هزینه هایشــان حذف شده بود. 
روزی كه كرونا از ایران و جهان رخت بربندد، تجربه 
جمعی فیلم دیدن باهم قطعا با استقبال باشکوهی 
مواجه خواهد شد. همچنین توسعه اكران آنالین 
هم به نفع سینماست چراكه از این به بعد اكران دو 
پله می شود و شیوه های جدیدی از فیلم دیدن جای 

خود را میان مردم باز خواهد كرد.

خدیجه نوروزی 
روزنامه نگار
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کرونا آرت
این شماره

سياوش ابدي
روزنامه نگار

اينروزهایسياهبهزودیبهپايانمیرسد
شيوع ويروس كوويد-19 تأثيري غيرقابل انكار بر حرفه هاي گوناگون داشت. هنرمندان كشورهاي مختلف هم در اين دوران تحت تأثير كرونا قرار گرفتند و بعضي از آنها تالش كردند تأثير كرونا بر جهان 

را در قالب آثار هنري به نمايش بگذارند. تعدادي از اين آثار را براي انتشار در پرونده »كروناآرت« انتخاب كرده ايم.

   ویروس كووید-19 باعث حضور دائمي مواد شــوینده در محيط زندگي ما شد. این تصویر یكي از 
مجموعه هاي بي جان »دیو پویوت« است كه با استفاده ار مواد تميزكننده اي ساخته شده اند كه در طول 

همه گيري كرونا مورد نياز هستند.

 امي، خالق این 
اثر در شرح آن 
نوشته: »پرتره 
تاریك از مصرف 
رسانه در زمانه 
شيوع ویروس 
كووید-19«.

جرمي كوهن، 
عكاس ساكن 
بروكلين، این لحظه 
از ورزش روي 
پشت بام را در زمان 
قرنطينه خانگي 
مردم شهر ثبت 
كرده است.

   وب سایت روزنامه 
گاردین در دوران 

شيوع كرونا، مجموعه 
تصاویري از هنر 

خياباني با عنوان »این 
باعث شد من لبخند 
بزنم« منتشر كرد. 

گاردین در توضيح این 
مجموعه نوشت: »این 
مجموعه  هنر خياباني 

مرتبط با ویروس 
كووید-19 است كه 

موردتوجه خواننده هاي 
ما قرار گرفته  است. 

در این روزهاي سخت 
هنر خياباني راهي عالي 

براي ارتباط و بيان 
احساسات ماست«.

   كاترين وايت، 
كارگردان، نويسنده و 

كارگردان هنري ساكن 
مونترال ، كسي است كه 

 پس از شيوع كرونا، پويش 
 # Coronartbalance
را راه اندازي كرد. او معتقد 

است اين ويروس ذهن 
خالق را بيدار مي كند 
و برهمين اساس همه 

مردم را دعوت به ساخت 
مجسمه هايي از وسايلي 
كرد كه ما را در قرنطينه 

احاطه كرده اند.

  پائوال د گرنت، 
عكاس ساكن بارسلونا 
مي گوید: »در ساخت 

این عكس به هيچ 
دستكشي آسيبي 

نرسيد«. 

 یك اثر هنري 
دیجيتال همراه 
با زیرنویسي كه 
مي گوید: »این 
روزها به ما یادآوري 
مي كند كه همه 
ما فارغ از نژاد، 
فرهنگ، دین و 
جنسيت برابر 
هستيم«.

  موجود در خانه: اثري دیجيتال از زاميوروویك، عكاس.

   اميلي كسك، خالق این اثر در شرح آن نوشته: »به همه  چيز شك دارم؛ همه  چيز ممكن است 
آلوده به ویروس باشد. وقتي در حال خرید مواد غذایي بودم و نمي خواستم  موبایلم را لمس كنم، 

راهي براي نوشتن فهرست خریدم بدون ایجاد زباله اضافي پيدا كردم«.   اثري براي نشان دادن تأثير كووید-91 بر روان كودكان، با عنوان »دوران كودكي آلوده«.

   این پوسترها در محيط اطراف كافه اي در شهر كاردیف به دیوار چسبانده شده اند؛ تصویري از اميد كه به بيننده 
كمك مي كند به خاطر بسپارد: »این روزهاي سياه به زودي به پایان مي رسد«.

  طراحي براي ظروف با اســتفاده از تصویر ماســك زده شــخصيت اصلي رمان »دختري با گوشــواره 
مروارید«.
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بهخانهبرميگرديم
در این تابستان ستاره هاي زیادي 

به تيم هاي سابق خود برگشتند

20

نشستهباطال
 در روز پايانی پارالمپيک، واليبال نشسته ايران طالی هميشگی اش را  تکرار کرد 

 عزيزی اقدم نيز در پاراتکواندو طال گرفت تا ايران با 12طال و 11 نقره 
بهترين عملكردش در تاريخ را به ثبت برساند

مرداولصحنهباشاقيانوسناآرام
مصاحبه تازه مجيدي نشان داد خبري 

از آرامش در استقالل نيست
آنچه براي نبرد با عراق، از اسکوچيچ مي خواهيم

18
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اگر شرايط اين روزهاي اســتقالل را به سريالي تشبيه كنيم كه هر روز 
ماجراي غافلگيركننده تري در اپيزودهاي تازه اش براي مخاطب دارد، 
بيش از حد افراد شاغل در كادر مديريتي اين باشگاه را تحويل گرفته ايم. 
استقالل اين روزها در بهترين حالت، شبيه كودكستاني شده كه همه 
اتفاق ها در آن بر مدار لجبازي استوار هستند. باشگاهي با اين سرمايه 
عظيم مردمي، اين هوادارهــاي نگران و اين تاريخچــه پرافتخار، در 
دست هاي نابلدي قرار گرفته و شرايطش روزبه روز اسفبارتر مي شود. در 
آستانه مسابقه حساس با حريفي تا دندان مسلح مثل الهالل عربستان، 
انتظار مي رود همه در باشگاه براي رسيدن به يك هدف متحد شده باشند 
اما اســتقالل، همچنان چندپارگي را تجربه مي كند و با وجود جدايي 
ستاره هاي تأثيرگذاري مثل محمد نادري و مهدي قايدي، هنوز خبري 
از خريدهاي بزرگ اين تيم در فصل نقل و انتقاالت نيست. آرامشي كه 
اســتقاللي ها تصور مي كردند با مصاحبه هاي اخير فرهاد مجيدي به 
تيم شان برگشته، حاال با صحبت هاي تازه او از ميان رفته است. همه آن 
تمجيدها از اسپانسر و همه آن حمايت ها از مددي و هيأت مديره، ظاهرا 
تالشي ساختگي براي جلب نظر آنها بوده است. چرا كه مجيدي حاال 
حرف هاي كامال متفاوتي را به زبان آورده و ناراحتي اش را از شرايط اين 
روزهاي استقالل، علني كرده است. جالب اينكه پرويز مظلومي در چنين 
شرايطي به جاي آرامش دادن به هواداران عصباني استقالل در مقابل 
ساختمان باشــگاه، در واكنش به مذاكره با جانشينان احتمالي فرهاد 

مجيدي، با لحني قلدرمآبانه رودرروي آنها مي ايستد و تأكيد مي كند 
كه براي انجام هيچ كاري از طرفداران استقالل نمي ترسد. روحيه اي كه 

همواره در بين مديران استقالل وجود داشته است.
به نظر مي رسد فرهاد مجيدي در بدترين موقعيت زماني ممكن، تن به 
بازي شوِم مديران استقالل داده اســت. بازي ناخوشايندي كه شايد او 
و تيمش را با هم قرباني كند. مجيــدي به گفته خودش پذيرفته كه در 
رســانه ها حرف هاي مثبتي به زبان بياورد. حرف هايي كه به هيچ وجه 
واقعيت نداشته اند. طبيعتا چنين ماجرايي، اعتماد هوادارها به سرمربي 
تيم را به حداقل خواهد رســاند. او هميشه به عنوان يك مربي صريح و 
بي تعارف شناخته شده اما اين اشتباه كليدي، حاال بيشتر از همه براي 
خود اين مربي دردناك خواهد بود. در روزهاي اوج نقل و انتقاالت، فرهاد 
مجيدي با صحبت هايش همه  چيز را به سود مديران باشگاه تغيير داد. 
درست وقتي همه سروصداها فروكش كردند و موج واكنش هاي منفي 
از بين رفت، همان مديرها دوباره فرهاد را تنها گذاشتند و تيم را به حال 
خودش رها كردند. بزرگ ترين خطاي مجيدي، اين بود كه تصور كرد 
مديران استقالل به معناي واقعي كلمه »عوض« مي شوند. همان مديراني 

كه فصل گذشته، حتي از پس پرداخت پاداش نفرات تيم برنمي آمدند.
الهالل عربستان، ميليون ها دالر در پنجره نقل و انتقاالت هزينه كرده 
تا رودرروي تيمي قرار بگيرد كه به گفتــه مربي اش حتي پول تغذيه و 
تست كرونا هم ندارد. اصال شــايد معجزه اي رخ بدهد و استقالل برنده 

اين مسابقه باشــد اما چنين روندي، هرگز به يك موفقيت مستمر در 
فوتبال ختم نمي شود. به نظر مي رســد آبي ها عمال قيد اين مسابقه را 
زده اند و خودشان را بازنده اين نبرد مي دانند. جالب اينجاست كه يكي 
از مديران اين باشــگاه هم از خريد چند بازيكن بعد از جدال با الهالل 
صحبت مي كند. اين هم از طنزهاي روزگار است كه با دست هاي خالي به 
سراغ تيم مولتي ميلياردها بروي و بعد براي روبه رو شدن با پيكان و نفت 

مسجدسليمان، ستاره خارجي جذب كني.
گذشــته مربي ها همواره در تعقيب شــان اســت. فرهاد هم به خاطر 
جدايي هاي مداومش از باشگاه در سال هاي گذشــته، فشار زيادي را 
تحمل مي كند. او اين بار، نمي خواهد نيمكــت را رها كند اما از طرفي، 
اصال دوست ندارد كه اعتبارش را هم از دست بدهد. استقالل اين روزها 
بيشتر از هر چيزي، به شخصيت هايي نياز داشت كه آرامش را در باشگاه 
برقرار كنند اما چنين روحيه اي در بين مديران تيم ديده نمي شــود و 
تالش هاي مجيدي هم تا امروز بي ثمر مانده است. حتي خريد شيمبا 
در روزهاي آتي، چيزي را در اســتقالل تغيير نمي دهد. اين، سرنوشت 
باشگاهي اســت كه قبل از خريد مهره هاي جديد، فهرست مازادش را 
رسانه اي مي كند تا حاال در به در به دنبال همان مهره هايي باشد كه تا 
همين چند روز قبل پس شان مي زد. نابلدي مديران باشگاه و كم تجربگي 
فرهاد، موجب مي شوند كه قد استقالل براي عبور از يك بحران ديگر، 

به اندازه كافي بلند نباشد.

ح|
صال

ي 
جتب

س|م
  عك

   
ن|

عيا
 زار

يد
 سع
س|

  عك
   

تراكتور تعليق شد!
تجمــع هــواداران معتــرض تراكتور بــه تعليق 
فعاليت هاي اين باشــگاه ختم شد، آن هم در فاصله 
تنها 9 روز مانده به بازي با النصر عربســتان در ليگ 
قهرمانان! عصر ديروز رسانه رسمي باشگاه تراكتور 
بيانيه اي صادر كرد و در آن نوشــت: » با عنايت به 
حواشــي اخير و تنش هاي پيش آمده پيرامون تيم 
فوتبــال تراكتور و حضور مكرر حــدود 150نفر در 
روزهاي اخير در محل باشگاه كه موجب برهم زدن 
آرامش تيم و تعطيلي تمرين امروز شــد، به اطالع 
مي رساند، با توجه به خواســته افراد حاضر در اين 
تجمع و در حضــور عوامل هيأت فوتبال اســتان، 
تصميم هيأت مديره باشگاه بر آن شد كه از اين تاريخ 
تمامي فعاليت هاي باشگاه به حالت تعليق درآمده و 
امورات مربوطه از امروز بر عهده هيأت فوتبال استان 

آذربايجان شرقي بوده و تيم تحويل آنها مي شود.«

خبر آخر

این هم جمع پرسپوليسی های حال حاضر، سابق و 
خيلی سابق در پرواز تيم ملی. نوراللهی به تازگی از 
پرسپوليس رفته و شجاع یک سال قبل تر از او. البته وحيد 

و ترابی هم قبال رفتن هایشان را رفته اند و برگشته اند.

سياوش یزدانی با ژست سنتی خيره شدن به افق! این 
ژست در دهه های 60 و 70 مد بود و ته مانده هایش تا 
دهه80 هم رسيد. اما االن 1400 است و اگر سياوش دستش را 
از زیر چانه بردارد، این ژست برای هميشه منقرض خواهد شد.

در اردوی تيــم ملی معمــوال قدیمی ها با هم 
معاشــرت می كنند و بازیکنان جدید با هم. اما 
وحيد اميری اینجا هم استثناســت و در پرواز قطر با 

چهره های جدید تيم ملی گرم گرفته است.

در پــرواز تيم ملی به قطــر، قدیمی های تيم 
خودشان را با »منچ« برای بازی مقابل عراق آماده 
می كنند. در این عکس سنگين، الاقل 2 كاپيتان تيم ملی 

و بيش از 220بازی ملی خوابيده است.

عكس خبر

نكته بازي

آماربازي

با يك خداحافظي خوشحال مان كردند

تيم ملي عليه پرسپوليس

هپي برث دي، كوچ

شــركت شــبكه اي بادران باالخره 
قيد تيمــداري در فوتبــال را زد و 
از اين عرصه كنار كشــيد. آخرين 
خاطره اي كــه از حضور 6ســاله 
اين شركت در فوتبال به جا مانده، 
اتفاقات روز پاياني فصل گذشته و پنالتي 
عجيب وغريبي بود كه براي بادران در مقابل ملوان گرفته شد. با 
آن پنالتي بسيار عجيب، داور مسابقه نه تنها محروم كه مضروب 
هم شد! حتي با آن پنالتي اشتباه هم تنها افتخاري كه نصيب 
بادران شــد عدم صعود به ليگ برتر با تفاضــل گل كمتر بود. 
بادراني ها در زمان ورود به فوتبال اهداف بزرگي در سر داشتند و از 
احداث ورزشگاه 160هزار نفري مي گفتند اما حتي يك ورزشگاه 
يك نفري هم تاسيس نكردند. در زمينه كشف و تربيت بازيكن هم 
تنها افتخار آنها اين بود كه مهدي عبدي در تمرينات شان حاضر 

شد و به او گفتند: تو فوتباليست نمي شوي، برو!

داستان مصدوم شدن پرسپوليسي ها 
در تيم ملي كم كــم دارد به يك 
عادت تبديل مي شود. يك سريال 
دنباله دار كه قطعا يحيي و كادرش 
اصال از اين ســريال خوششــان 
نمي آيد. 3ماه قبل، تيم ملي در سفر 
به بحرين 7ســرخپوش را همراه خودش برد و 2نفر از آنها 
)كاميابي نيا و اميري( را با آسيب ديدگي به پرسپوليس پس داد 
كه غيبت اميري به خصوص خيلي براي يحيي گران تمام شد. 
اين بار فقط 3پرسپوليسي در اردوي تيم ملي بودند كه 2نفر از 
آنها مقابل سوريه به ميدان رفتند و باز هم يكي از آنها مصدوم 
شد. ميالد سرلك كه پرسپوليسي ها خيلي به حضور او مقابل 
استقالل تاجيكستان نياز دارند فعال وضعيت نامشخصي دارد. 
با ادامه اين وضعيت احتماال پرسپوليس براي فيفادي بعدي 

فقط حاضر است مهدي شيري را به تيم ملي بدهد.

تولد 53ســالگي دراگان اسكوچيچ 
درست در روزهايي سر رسيد كه او 
به كرونا مبتال شده و تيم ملي را از 
راه دور هدايت مي كند. سرمربي 
كروات تيــم ملي كه حتــي از راه 
دور هم نــوار پيروزي هايش ادامه دار 
شــده، روز جمعه با هديه اي جالب از ســوي بازيكنان تيم 
ملي سورپرايز شد. ملي پوشــان ويدئويي براي سرمربي خود 
تدارك ديده بودند كــه در آن تك تك تولــد دراگان را به او 
تبريك گفته بودند. در اين ويدئو هر كس به زبان انگليســي 
مســلط بود به اين زبان تبريك گفت و بقيه به زبان فارســي 
براي »كوچ« پيام تبريك فرســتادند. البته دسته سومي هم 
بودند كه ظاهرا به زبان فارسي هم تسلط كافي نداشتند و پيام 
تبريك آنها لحظات طنزآميزي را بر اين ويدئو و بر اردوي تيم 

ملي حاكم كرد.

متریکا

روز گذشته باشگاه نفت مسجدسليمان اعالم 

كرد محمود فكري در ليگ بيست ويكم نيز 15
همچنان سرمربي اين تيم خوزستاني باقي 
خواهد ماند. به اين ترتيب از 16تيم حاضر 
در ليگ آينده 15تيم ســرمربي خود را شــناخته اند و فقط نفت آبادان 
همچنان بالتكليف باقي مانده است. باشگاه آباداني تقريبا همه ساله در اين 
مقطع درگير مسائل مديريتي و انتخاب مديرعامل و هيأت مديره است و 
به عنوان آخرين تيم وارد بازار نقل وانتقاالت و انتخاب سرمربي مي شود. 
فصل گذشته هم اين تيم در آخرين روزها با انتخاب سيروس پورموسوي 
وارد نقل وانتقاالت شــد و با جذب چند بازيكن باقيمانده در بازار نتايج 
متوسطي در ليگ بيستم گرفت. امسال هم در فاصله 45روز تا آغاز ليگ، 

برزيلي ها هنوز سرمربي و بازيكنان خود را نمي شناسند!

 از 16تيم ليگ برتر، 9تيم با همان كادر فني 

فصل گذشته شان وارد فصل جديد مي شوند. 09
تيم هاي پرسپوليس، سپاهان، استقالل، 
گل گهر، مس رفســنجان، نساجي و نفت 
مسجدسليمان با همان سرمربياني كه فصل گذشته را به پايان رساندند 
فصل جديد را نيز آغاز خواهند كرد. يحيي گل محمدي، محرم نويدكيا، 
فرهاد مجيدي، امير قلعه نويي، محمد ربيعي، ســاكت الهامي و محمود 
فكري سرمربياني هستند كه در اين 7تيم ابقا شده اند. 2 تيمي كه به تازگي 
به ليگ برتر رسيده اند يعني فجرسپاسي و هوادار نيز با همان مربيان فصل 
گذشــته يعني علي اصغر كالنتري و رضا عنايتي وارد ليگ بيست ويكم 
مي شوند. به اين ترتيب 9تيم از 16تيم ليگ بيست ويكم از نيمكت هاي 
باثباتي برخوردار هستند و از اين جمع گل محمدي در پرسپوليس و ربيعي 

در مس رفسنجان بيشترين سابقه را روي نيمكت تيم شان دارند.

 6تيم از 16تيم ليگ برتر با سرمربيان جديد 

وارد فصل جديد مي شوند و نفت آبادان هم 06
هنوز سرمربي اش را انتخاب نكرده است. در 
اين 6تيم عبداهلل ويســي و رضا مهاجري 
سرمربياني هستند كه فصل گذشته در ليگ برتر تيم نداشتند و حاال دوباره 
به اين سطح برگشته اند. ويسي آخرين بار در ليگ نوزدهم با پيكان در ليگ 
برتر حضور داشت كه اين تيم را از سقوط نجات داد اما در آغاز ليگ بيستم 
جدا شد و به ليگ يك رفت. مهاجري هم در هفته هاي پاياني ليگ نوزدهم 
هدايت ماشين سازي را برعهده داشت اما او هم مثل ويسي در ليگ بيستم 
غايب بود و در دســته اول )مس كرمان( مربيگري مي كرد. بقيه مربيان 
تغييركرده مهدي تارتار، مجتبي حسيني، رسول خطيبي و فراز كمالوند 

هستند كه فصل گذشته هم در ليگ برتر حضور داشتند.

برنامه بازي ها

دوشنبه 22 شهریور

سه شنبه 23 شهریور

ليگ قهرمانان-یک هشتم

استقالل ایران - الهالل عربستان

21:30

استقالل تاجیکستان - پرسپولیس ایران

19:30
النصر عربستان - تراکتور ایران 

20:30

21:00

16 شهریور 1400 

1۵ مهر 1400

20 مهر 1400

20 آبان 1400 

2۵ آبان 1400 

7 بهمن 1400

12 بهمن 1400 

4 فروردین 1401 

۹ فروردین 1401

 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

مخالفان سرسخت دراگان اسكوچيچ، اصرار دارند كه بود و نبود او در 
اطراف تيم ملي تفاوت چنداني ايجاد نمي كند و اين »بازيكنان« هستند 
كه تيم ملي را در مسير پيروزي قرار مي دهند. خود بازيكنان تيم ملي 
اما اينطور فكر نمي كنند و پس از جدال با سوريه، بارها به تأثير منفي 
نبودن سرمربي روي نيمكت اشاره كرده اند. اسكو، كرونا و سوريه را با هم 
شكست داده و حاال دوباره به اردوي تيم ملي برگشته است. همه توقع 
دارند تا روز مسابقه با عراق، متفاوت ترين تصوير ممكن را از اين مربي 
شكار كنند. همه مي خواهند كه او، مرِد اول اين صحنه نمايش باشد. با 
جديت به تمرين برگردد، تيم اش را آماده كنــد و با جنب و جوش در 

كنار زمين، به 3 امتياز مسابقه تعيين كننده سه شنبه شب هجوم ببرد.
ســرمربي تيم ملي تا همين جا هم، كارهاي بزرگي انجام داده اســت. 
نخســتين برد تاريخ در خاك منامه، 4 پيــروزي متوالي در نبردهاي 
حساس مرحله پيشين و البته رســيدن به ركورد تاريخي 8 برد پياپي 
روي نيمكت تيم ملي ايران، دستاوردهاي كوچكي نيستند. مهم تر از 
همه اينكه، او اشتباهش را در چينش ابتدايي ديدار با سوريه پذيرفت و 
به جاي لجبازي روي ايده هاي بي ثمر، تغيير مؤثري در تركيب تيم ايجاد 
كرد. اگر تورنمنت قهرماني غرب آسيا را درنظر نگيريم، ايران در »بيست 
سال« گذشته هرگز موفق به شكست دادن عراق در 2 مسابقه »رسمي« 
متوالي نبوده است. اين، چالش جذاب ديگري است كه سرمربي كروات 
تيم ملي، در پيش خواهد داشــت. مردي كه در نخستين رويارويي با 

عراقي ها، يك پيروزي نزديك را جشن گرفته است.

مسابقه با عراق، نشان خواهد داد كه تيم ملي چقدر براي سپري كردن 
اين مرحله آماده است. آنها حريفي منسجم هستند كه شناخت بسيار 
خوبي از تيم ملي ايران دارند. تيمي كه 2 اردوي متوالي در اســپانيا و 
تركيه برگزار كرده، بيشتر نفراتش را در اختيار داشته، فرصت محك زدن 
مهره ها را به سرمربي جديدش داده و در مسابقه با كره جنوبي، به خوبي 
توانايي دفاعي اش را به رخ كشــيده اســت. اگر آنها توانسته اند جلوي 
فوق ستاره اي مثل سون هيونگ مين را بگيرند، حتما مي توانند براي 
خط حمله تيم ملي ايران هم مشــكل درســت كنند. اين را هم نبايد 
فراموش كرد كه ستاره هاي تيم ملي عراق، اســتاد بازي هاي ذهني، 
وقت كشي و رفتن روي اعصاب حريف هستند. برخورد با چنين تيمي، 
سطح فعلي تيم ملي را نشــان مي دهد. اگر برنده اين مسابقه باشيم، 
يك قدم بلند به طرف جام جهاني برداشته ايم. تساوي، نتيجه مثبتي 
براي تيم ملي به نظر مي رسد، اما شكست مي تواند دوباره همه  چيز را به 
هم بريزد. عراقي ها هميشه با انگيزه قابل توجهي روبه روي ايران قرار 
مي گيرند و انتظار مي رود اين بار كه پاي جام جهاني هم وســط است، 
خودشان را براي گرفتن حتي يك  امتياز به آب و آتش بزنند. كنار زدن 
سوريه در نخستين نبرد، نتيجه مثبتي براي تيم ملي بوده، اما عراق و 
كره، رقباي به مراتب مهم تري در مسير رسيدن به جام جهاني2022 
هستند. همزمان با شكست و لغزش سامورايي ها در گروِه ديگر، بردِن 
عراق درست همان نتيجه اي است كه ايران را دوباره به قدرت اصلي قاره 

آسيا تبديل مي كند.

مرد اول صحنه باش
آنچه براي نبرد با عراق، از اسكوچيچ مي خواهيم

اقيانوس ناآرام
صحبت هاي تازه مجيدي نشان داد خبري از آرامش در استقالل نيست
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پشت خط زن 

فوتبال ايران

كوتاه تر از گزارش

آكادمي سعيد معروف در آمريكا

ســعيد معروف كاپيتان هنرمنــد تيم ملي واليبــال بعد از 
خداحافظي از واليبال قهرماني، يكراست به لس آنجلس رفت و 
در آنجا آكادمي آموزش واليبال داير كرد. وروديه كالس هاي 
كاپيتان سعيد به پول ايران 2 ميليون تومان ناقابل است. مدير 
باشــگاه دووميداني پالس كه معروف آنجا كالس دارد، گفته 
است براي ما جاي بسي افتخار اســت كه از تخصص يكي از 
بهترين بازيكنان جهان استفاده كنيم و ما مي گوييم چراغي 

كه به خانه رواست، چرا در ينگه دنيا؟

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

دوام بياور كيا
 انتخاب مهدوي كيا به عنوان سرمربي

 تيم ملي اميد، اتفاق خوبي است
انتقادات بســيار زيادي نســبت به عملكرد مسئوالن فدراسيون 
فوتبــال در دوران جديد وجــود دارد كه بعضا گفته شــده و از 
اين به بعد هم در مــورد آنها حرف زده خواهد شــد. با اين حال 
برگزيده شــدن مهدي مهدوي كيا به عنوان سرمربي جديد تيم 
ملي اميد، با هر متر و معياري يك اتفاق درخشان و مثبت است. 
از يك طرف كيا بخش زيادي از دوران بعد از بازنشســتگي اش را 
صرف كار با رده هاي ســني پايين كرده و در اين مورد شــناخت 
و تجربيات ارزنده اي دارد. از ســوي ديگر هم براي فدراســيون 
فوتبال، رفتن سراغ مهدوي كيا يك نشــانه مهم و عملگرايانه در 
مورد نگاه غيرجناحي است. به هر حال همه مي دانيم مهدوي كيا 
از جنس مديران فعلي فدراسيون نيست و تفاوت هاي عميقي با 
آنها دارد. مهدي حتي دست در دست علي كريمي، در انتخابات 
فدراســيون فوتبال حضور يافت، اما رقابت را به همين تيم حاكم 
باخت. از ايــن حيث، انتخاب مهدوي كيا بــراي هدايت تيم ملي 
المپيك اتفاق خوبي است؛ درست شبيه اينكه يك رئيس جمهور 
منتخب مديريت وزارتخانــه اي كليدي را به يــك نفر از جناح 
انتخاباتي مقابل بدهد. با اين همه امــا اميدواريم مهدوي كيا در 
اين پست دوام بياورد و خروجي كارش را به طور ملموس ببينيم؛ 
مخصوصا كه برخي انتخاب ها در اين فدراسيون خيلي زود ملغي 
 شــده و طرف مقابل به هر دليلي عطاي كار را به لقايش بخشيده

 است.

پرتاب با دست برقي

عليرضا بيرانوند در يك مســابقه حتي اگر هيچ مهاري نداشته 
باشد، از نظر رسانه ها و هواداران خارق العاده است چون باالخره 
چيزي براي ارائه دارد. او در بازي اول انتخابي جام جهاني2022و 
برد يك بر صفر مقابل ســوريه يكي از پرتاب هاي مشــهورش را 
انجام داد كه به نزديك محوطه جريمه رقيب رسيد. اين حركت 
موردتوجه روزنامه معتبر آ.اس اسپانيا قرار گرفته و گزارشگر اين 
روزنامه درباره آن نوشته: »دروازه باني كه دستي خارق العاده دارد، 
دوباره ما را به وجد آورد.« اين نشريه براي توصيف قدرت پرتاب 
توپ بيرانوند با دست از لفظ »'bionic arm« استفاده كرده كه 
اين اصطالح براي افرادي اســتفاده مي شود كه دست مصنوعي 
برقي دارند و با قدرت اين دســت مي توانند كارهاي خارق العاده 
كنند. كمي تمجيدها ادامه يابــد، از بازي هاي بعدي هر نوبت از 
دروازه بان ما تست دوپينگ مي گيرند. شايد اگر بيرانوند را به جاي 
يكي از ورزشــكاران به المپيك مي فرستاديم، االن يك مدال در 
پرتاب ديسك داشتيم و نيازي هم نبود ورزشكارمان را براي عمل 
جراحي خار پاشنه به آلمان و براي تمرين به آمريكا بفرستيم و 

كلي ارز هم صرفه جويي مي كرديم!

در روز دوازدهم و پاياني بازي هــاي پارالمپيك توكيو براي 
ورزش ايران، تيم شروع خوبي نداشت ولي هرچه به پايان روز 
نزديك شديم به تعداد مدال هاي كاروان ايران اضافه شد. در 
مهم ترين فينال روز گذشته واليباليست هاي ايران با اقتدار 
هفتمين طالي خودشان را از بازي هاي پارالمپيك كسب كردند 
تا به ركوردي بي نظير دست پيدا كنند. واليبال نشسته ايران 
از پارالمپيك 1988ســئول تا امروز طي 9دوره صاحب 7طال 
و 2نقره در پارالمپيك شده اســت. ديروز در آخرين روز از 
رقابت هاي پارالمپيك همچنين يك طال در پاراتكواندو نصيب 
ايران شد كه اصغر عزيزي اقدم اين مدال باارزش را كسب كرد. 
ايران همچنين در دووميداني به 2مدال نقره رسيد تا با 2طال 
و 2نقره در روز پاياني جمع مدال هاي كاروان ايران به 12طال، 
11نقره و يك برنز برسد. با اين آمار، كاروان ايران در پارالمپيك 
2020، بهترين نتيجه تاريخ را گرفت و از ركورد سيدني عبور 
كرد. ايران در پارالمپيك سيدني 12 طال، 4 نقره و 7 برنز كسب 
كرده بود. البته ورزشكاران در توكيو نتوانستند از لحاظ تعداد 
هم ركورددار شوند و با 24 مدال تنها به ركورد پارالمپيك هاي 
لندن و ريو رســيدند. ديروز ايران در تيراندازي با كمان و در 
ميكس ريكرو شانس كسب مدال داشت كه تيم زهرا نعمتي و 
غالمرضا رحيمي در نيمه نهايي به ايتاليا و در رده بندي به چين 
باختند. در پاراتكواندوي زنان نيز رايحه شهاب با شكست در 

بازي رده بندي از كسب مدال برنز بازماند.

  پرتاب فرج زاده به مدال نرسيد
مرحله نهايي مسابقات پرتاب وزنه پارالمپيك در ماده F۳۴ صبح روز 
گذشته برگزار شد كه سيامك صالح فرج زاده، نماينده كشورمان با 
پرتاب ۱0متر و ۸0سانتي متر در رده ششم قرار گرفت. هر ۳مدال 
اين ماده به نمايندگان كشــورهاي عربي رســيد. احمد هندي از 
اردن با پرتاب ۱2متر و 2۵سانتي متر قهرمان شد و ركورد جهان را 
شكست. عزيزالدين نوري با ۱۱/۵۵ و عبدالغدير عبدالرحمان از قطر 

با ۱۱/۳۶متر دوم و سوم شدند.

  ساره جوانمردي حذف شد
ســاره جوانمردي در روز دوازدهم بازي هاي پارالمپيك توكيو 
نماينده ايران در رقابت هــاي تپانچه ۵0 متر ۴p مختلط كالس 
۱SH بود. جوانمردي كه چنــد روز پيش توانســته بود مدال 
طالي تپانچه بادي ۱0متر زنان را كســب كند اين بار در كسب 
مدال ناكام بود و از دور مسابقات حذف شــد. ساره جوانمردي 
دارنده ۴مدال طالي رقابت هاي آسيايي، در پارالمپيك 20۱2 
نيز توانســته بود مدال برنز تپانچه ۵0متر مختلط را كسب كند 
ولي در توكيو دستش به مدال نرسيد و با تك مدال طالي ۱0متر 

كارش را تمام كرد.

   بهروزي راد هفتم شد
فينال مسابقات قايقراني 200متر انفرادي پارالمپيك توكيو در 
ماده KL۳ در »سي فارســت واتروي« توكيو برگزار شد. شهال 
بهروزي راد نماينده ايران با ثبت زمــان ۵2/۷۸۹ ثانيه در بين 
۷ورزشكار راه يافته به فينال مسابقات به عنواني بهتر از هفتمي 
نرسيد و به اين ترتيب به كارش پايان داد. در اين ماده »الئورا« 
از بريتانيا با زمان ۴۹/۵۸2ثانيه از خط پايان گذشت و قهرمان 
شد. ورزشكاران فرانســه و آلمان هم دوم و سوم شدند. اسالم 
جاهدي، ديگر نماينده ايــران در مســابقات پاراكانو انفرادي 
VL2 بود كه با ثبت زمان ۵۸/0۵۷ چهارم شــد و نتوانست به 

فينال راه يابد.

   تيري كه از چله افتاد!
مسابقات تيمي ميكس تيراندازي با كمان بازي هاي پارالمپيك 
در رشته ريكرو، روز گذشــته در پارك يومنوشيما شهر توكيو 
برگزار شد. زهرا نعمتي و غالمرضا رحيمي تركيب تيم ميكس 
ريكرو ايران را در اين دوره از بازي ها تشكيل مي دادند كه پس 
از استراحت در دور نخست با غلبه بر بريتانيا راهي نيمه نهايي 
شــدند. تيم ايران در مرحله نيمه نهايي به مصــاف تيم ايتاليا 
رفت اما با شكســت در اين مســابقه به فينال نرسيد. در اين 

مســابقه خطاي غالمرضا رحيمي و تيري كه از چله به زمين 
انداخت باعث شكســت و ناكامي ايــران در راهيابي به فينال 
شد. نعمتي و رحيمي مســابقه رده بندي را مقابل چين برگزار 
كردند كه با شكست ۶بر 2 از رســيدن به مدال برنز بازماندند. 
در پارالمپيك ريو20۱۶ تيم ميكس تيراندازي با كمان ايران 

به مدال نقره رسيده بود.

  رايحه شهاب، بازنده سربلند
در روز دوازدهم بازي هاي پارالمپيك رايحه شــهاب در وزن 
۵۸+ كيلوگرم پاراتكواندو روي شــياپ چانگ رفت. شــهاب با 
پيروزي در مقابل »دانيال آندريا مارتينز مارسيكال« از مكزيك 
و »رجايي آكرماش« از مراكش و شكست در مقابل گل جونوي 
نايمووا از ازبكســتان به ديدار رده بندي راه يافت. تكواندوكار 
كشورمان براي دستيابي به مدال برنز با »ايمي تروسديل« از 
بريتانيا روبه رو شــد و در راند اول از اين حريف پيش افتاد اما 
در پايان با نتيجه ۴۱ بر۳۱ شكست خورد و با وجود شايستگي 

نتوانست به مدال برنز برسد.

  دهمين نقره براي بيت سياح 
اولين مدال كاروان ايران در روز دوازدهم بازي هاي پارالمپيك 
توكيو توســط صادق بيت ســياح در پرتاب نيزه به دست آمد. 
صادق بيت ســياح در پرتاب نيزه كالس F ۴۱با پرتاب ۴۳متر 
و ۳۵سانتي متر به عنوان دوم رســيد و مدال نقره را از آن خود 
كرد. »سون« از چين با پرتاب ۴۷متر و ۱۳سانتي متر قهرمان 
شــد و »ويلدان« از عراق با ۴۱متر و ۳۹ســانتي متر به عنوان 

سوم دست يافت.

  واليبال فقط يك ست باخت
يازدهمين مــدال طــالي كاروان پارالمپيك ايران توســط 
واليباليســت ها به دســت آمــد. در آخرين شــب بازي هاي 
پارالمپيك براي ايراني ها، فينال مسابقات واليبال بين تيم هاي 

ايران و روسيه برگزار شد. تيم ايران پيش از رسيدن به فينال 
تيم هاي آلمان، برزيل، چين و بوسني را بدون اينكه حتي يك 
ست از دست بدهد از پيش رو برداشته بود. تيم واليبال نشسته 
ايران، پرافتخارترين تيم جهان كــه در ۸حضور قبلي خود در 
بازي هاي پارالمپيك هميشــه فيناليست بوده در فينال ديروز 
نيز با نتيجه ۳بريك روسيه را شكســت داد تا هفتمين طالي 
خودش را از بازي هاي المپيك كســب كند. اين طال نخستين 

طالي تيمي ايران در بازي هاي پارالمپيك توكيو بود.

   نقره يازدهم به سجاد رسيد
در ادامــه مســابقات پارادووميدانــي در ماده پرتــاب وزنه 
ايستاده۶۳F سجاد محمديان با ۸ورزشــكار رقابت كرد و در 
نهايت به مدال نقره رســيد. در اين رقابت ها كه در استاديوم 
المپيك توكيو برگــزار شــد، محمديان با پرتــاب ۱۴متر و 
۸۸ســانتي متر عنوان دوم را از آن خود كرد و جمع مدال هاي 
نقره ايران را به عدد۱۱رساند. »ديويس« از بريتانيا با ۱۵متر و 
۳۳ســانتي متر عنوان قهرماني را از آن خود كرد و »فيصل« از 

كويت با ۱۴متر و ۱۳سانتي متر سوم شد.

   پايان طاليي
و اما آخرين رقابت ايــران در پارالمپيك توكيــو هم با مدال 
طال به پايان رســيد و پاراتكواندو با مــدال طالي عزيزي اقدم 
پايان خوشــي را براي كاروان ما رقم زد. اصغــر عزيزي اقدم 
در ديدار فينــال وزن ۷۵+ كيلوگرم مســابقات پاراتكواندو به 
مصاف ايوان ميكوليچ از كرواسي رفت. حريف كروات در راند 
اول اين مبارزه بــا نتيجه ۶ بر يك پيروز شــد اما در راند دوم 
عزيزي اقدم فوق العاده كار كرد و ۹بر يك به پيروزي رسيد. در 
راند ســوم نيز برتري۳ بر 2 ميكوليچ رقم خورد اما اين مانع از 
برتري عزيزي اقدم نشد و او در نهايت با نتيجه ۱2بر ۱0برنده 
از ميدان خارج شد و مدال طال را كسب كرد. اين دوازدهمين 

و آخرين طالي ايران در پارالمپيك توكيو بود.

در تيــم نوجوانــان حداقل ۳بازيكــن را خيلــي زود در تيم 
ملي خواهيــم ديــد؛ اول اميرمحمد گل زاده ســاكن كرج با 
20۵سانتي متر قد كه در ارتفاع۳۶0 آبشار مي زند و به عنوان 
يك پشت خط زن بسيار خوش دست اســت و ديگري يوسف 
كاظمي با 20۷سانتي متر قد كه اهل استان فارس است و جايزه 
بهترين مدافع روي تور نوجوانان جهــان را به خود اختصاص 
داد. دست هاي بلند او تا ارتفاع۳۶0سانتي متري را در انحصار 
خود مي گيــرد. كاظمي فقط از ضعف تكنيكــي رنج مي برد. 
بازيكن بعدي هم كســي نيست جز پوريا حســين خانزاده با 
۱۹۸سانتي متر قامت و استايلي شبيه شهرام محمودي، ستاره 
پيشين تيم ملي. او البته برعكس شهرام، دريافت كننده قدرتي 
است. پوريا اهل شهرستان بابل و همشهري مجتبي ميرزاجانپور 
است. اين بازيكنان سرشار از استعداد هستند. اگر آنها به خود 
غره نشوند و اگر حواس فدراســيون به آنها باشد 2 سال ديگر 

مي شود هر ۳بازيكن را در تيم ملي ديد.

اين ستاره ها...

نوجوانان ايران در مســابقات قهرماني زير ۱۹سال جهان يك 
ست واليبال بازي كردند و غيرت ايراني شــان را نشان دادند 
و برنز جهان را صيد كردند. فدراســيون جهاني در واكنش به 
اين بازي درخشان نوشت: »ايراني ها براي هر توپ جنگيدند 
و با آتش بازي خود تيم پرقدرت روسيه را شكست دادند.« اين 
سايت از عملكرد يوســف كاظمي با 2متر و ۵سانتي متر قد و 
پوريا خانزاده به نيكي ياد كرد ولي در ايران هنوز عرق بازيكنان 
خشك نشده عده اي به ظاهر منتقد در حومه شيراز و بابل دنبال 
شناسنامه اين بچه ها مي گشــتند. خوش غيرت ها)!( بگذاريد 

عرق تالش بازيكنان خشك شود، بعد...

تمجيد جهاني و  انتقاد داخلي

رع|
ي زا

هد
س| م

  عك
   

 در روز پاياني پارالمپيك توكيو، واليبال نشسته ايران طالي هميشگي اش را تكرار كرد و عزيزي اقدم نيز
 در پاراتكواندو طال گرفت تا ايران با ۱2طال و ۱۱ نقره بهترين عملكردش در تاريخ را به ثبت برساند

نشسته با طال
+تيمرتبه

935750200چين1

413843122بریتانيا2

363249117روسيه3

353630101آمریکا4

25171658هلند5

24472798اوكراین6

1211124ایران12
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بهخانهبرميگرديم
در اين تابستان ستاره هاي زيادي به تيم هاي سابق خود برگشتند

ريكلمــه، بازيكن ســابق بارســلونا و تيم 
ملــي آرژانتين درباره مســي طــوري كه 
انگار از چيزي خبر دارد، گفته: »مســي با 
پاري ســن ژرمن قهرمان اروپا مي شــود و 
برمي گردد به بارســلونا تا در آنجا از فوتبال 
بازنشسته شود.« خود مســي هم آن اوايل 
چهره شدنش قول داده بود روزي به باشگاه 
كودكي اش يعني نيوولز اولدبويز برگردد كه 
بعدا زير حرفــش زد و گفت به خاطر امنيت 
خانواده اش نمي تواند در آرژانتين زندگي كند. 
چند وقت پيش مادر كريستيانو رونالدو در 
جشن قهرماني اسپورتينگ ليسبون در ليگ 
برتر پرتغال گفته بود دوســت دارد پسرش 
روزي به اسپورتينگ برگردد. فعال اتفاقي كه 
افتاده اين است كه كريستيانو به منچستر، 
ديگر تيم سابقش برگشــته است. او حتي 
دوست داشت به رئال برگردد كه نشد. بعيد 
است رونالدو در بازگشت به اولدترافورد نتواند 
مثل گذشته بدرخشد. مسي هم اگر بعد از 2 
فصل قرار باشد به نوكمپ برگردد، مي تواند 
گليم خودش را از آب بيرون بكشد. در اين 
تابستان بازيكنان ديگري هم بودند كه به تيم 
سابق شان برگشتند اما بازيكناني بودند كه 
نتوانستند برگردند. نمونه ناموفق ها پيانيچ 
بود كه شرايط به گونه اي پيش 
نرفت تا به يوونتوس برگردد و 
قرضي و يكساله به بشيكتاش 
رفت. فصل قبــل هم يوويچ به 
اينتراخت فرانكفورت قرض 
داده شد اما نتوانست با تيم 
سابق خود ادامه دهد و مجبور 

شد به رئال مادريد ملحق شود.

  در ميان بازيكناني كه در اين 
پنجره نقل وانتقاالتي به باشگاه 
اوليه يا باشگاه سابق خودشان 

برگشته اند، نام هاي درخشاني ديده مي شود. 
روملو لوكاكو پــس از طي كــردن دوران 
پرتالطمي در اورتون، منچستريونايتد و اينتر 
با اقتدار و قيمتي گزاف به مبلغ 115ميليون 
يورو فاتحانه به استمفورد بريج برگشت تا كار 

ناتمامش در چلسي را به پايان برساند.

  مويزه كين كه خودش را به عنوان پديده 
در يوونتوس مطرح كرده بــود، با نااليقي 
مديران يوونتوس به تيم هاي ديگري قرض 
داده و سپس به اورتون فروخته شد. او فصل 
قبل را هم قرضي در پاري سن ژرمن سپري 
كرد و با رفتن رونالدو، بار ديگر توسط يووه از 

اورتون خريداري شد.

 جي جي بوفون پس از سال ها درخشش 
در سطح اول فوتبال و تثبيت نامش به عنوان 
يكي از بهترين دروازه بان هاي تاريخ در سن 
43سالگي چاره اي جز بازگشت به پارما در 

سري  بي نداشت.

  ويليان قراردادي 2 ساله با آرسنال بسته 
بود اما به دليل ناآمادگي و اضافه وزن از چشم 
آرتتا افتاد. برزيلي ســابق چلسي موافقت 
كرد قراردادش را فســخ كند و از اين طريق 
حدود 20ميليون يورو به آرســنال كمك 
كرد. او به ليگ برزيل و باشگاه كودكي اش، 

كورينتيانس برگشت.

  غافلگيري بزرگ روز آخر نقل وانتقاالت 
تابستاني فروش آنتوان گريزمان با 40ميليون 
يورو به اتلتيكو مادريد و درواقع پس دادن اين 
ستاره فرانسوي بود. بارسلونا همين بازيكن 
را 2 سال پيش با آزادسازي بند فسخ قرارداد 
120ميليون يورويــي اش خريده بود و اين 

وسط 80 ميليون زيان ديد.

ويروس فيفادي پشــت هم تلفات مي گيرد. پس از مصدوميت مسي كه به خير 
گذشت، امباپه هم در بازي فرانسه با بوسني مصدوم شد كه آسيب ديدگي اش 
جدي بود و او را مجبور به ترك اردوي تيم ملي كرد. اين سومين تلفات فيفادي 
در اردوي فرانسه بود و پيش از امباپه 2بازيكن ديگر يعني كانته و توليسو به دليل 
آسيب ديدگي مجبور به ترك اردو شده و بازي با اوكراين و فنالند را از دست داده 
بودند. در اسپانيا هم جرارد مورنو، مهاجم ويارئال در باخت 2بريك مقابل سوئد 

مصدوم شد و بازي امشب با گرجستان و ديدار با كوزوو را از دست داد.

  بي شكستي قهرمان
ايتاليا در بازي اول خود در فيفادي اخير مقابل بلغارســتان يك-يك متوقف شــد اما با 
همين نتيجه هم ركورد بي شكســتي خود را به عدد35 رســاند تا با ركورد اسپانيا بين 
ســال هاي2007تا2009 برابري كند. ركورد شكست ناپذيري تيم هاي ملي در جهان 
همچنان با 36مسابقه در اختيار برزيل قرار دارد كه بين سال هاي1993تا1996 را بدون 
باخت گذراند. برزيل امشب با آرژانتين بازي دارد، همان تيمي كه فينال كوپا را به آن باخته 
بود. ايتاليا هم در زمين سوئيس به ميدان مي رود و اگر اين بازي را هم نبازد، به ركورد برزيل 
خواهد رسيد. عالوه بر اين شاگردان مانچو در هجدهمين بازي پياپي خانگي متحمل 
شكست نشدند تا از ركورد بيشترين تعداد بازي بدون شكست پياپي خانگي ليپي )17( 

عبور كنند.
   ال كالسيكوي التين

آرژانتين هم در روزي كه نزديك بود مسي را از دست بدهد، ونزوئال را 3بر يك برد و ركورد 
بي شكستي خود در ديدارهاي پياپي را به 21بازي رساند. آخرين شكست آلبي سلسته به 
ديدار نيمه نهايي كوپا آمريكا2019 مقابل برزيل برمي گردد. بازي امشب آرژانتين و برزيل 
برخالف بقيه بازي هاي منطقه آمريكاي جنوبي در ساعتي است كه ما هم مي توانيم آن 
را دنبال كنيم. ساعت23:30 اين بازي را ببينيد؛ برزيل با 21امتياز از 7مسابقه در صدر 
جدول انتخابي جام جهاني از اين منطقه جاي دارد و آرژانتين با 6امتياز كمتر در رده دوم. 
ظاهر نيمار در برد يك بر صف برزيل مقابل شيلي طوري به نظر مي رسيد انگار چاق شده. او 
در اينستاگرام نوشت كه براي اين بازي لباس سايز الرج پوشيده بود اما براي بازي بعدي 
مي خواهد مديوم سفارش بدهد و چاق نشده است. از 10رويارويي قبلي 2 تيم، 5بازي به 

سود برزيل پايان يافته و سهم آرژانتين 4برد بوده.

  بقيه بازي ها
در ســاير بازي هاي مهم امشــب رقابت هاي انتخابي جام جهاني، آلمان از ارمنستان 
و ميخيتاريان ميزباني مي كندو اســپانيا ميزبان گرجستان اســت تا باخت به سوئد را 
فراموش كند. باخت اســپانيا به سوئد نخســتين باخت اين تيم در بازي هاي مقدماتي 
جام هــاي جهاني از ســال1993)باخت يــك بر صفر مقابــل دانمارك( به اين ســو 
بود و ماتادورهــا در 66بازي پياپي متحمل هيچ شكســتي نشــده بودنــد؛ 52برد و 
14تســاوي. همچنين الروخا براي نخســتين بار در 14 ديداري كه اوناي ســيمون 
را در چارچــوب دروازه خود مي ديدند، متحمل شكســت شــدند؛ 5 برد، 8 تســاوي، 
 يك باخت. انگليس ســاعت20:30 با آندورا بازي دارد و بلژيك در خانه به مصاف چك

 مي رود.

سوپركالسيكو و ويروس فيفا
بازي هاي ملي امشب هم با چند بازي مهم ادامه مي يابد

 و احتماال بازيكنان ديگري هم آسيب مي بينند
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افقي:
 1- شاخه اي از رياضيات- 
فلزي درخشــان و سمي- 

برهنه
2- ظرفي براي جوشــاندن 
مايعــات آزمايشــگاهي- 

بيگانگان- ياري دهنده
3- آسمان- وضو- خاطر

4- تعجــب زنانــه- گيج و 
خرفت- قوي هيكل

5- نوعي ساعت- پيامبران
6- بريــدن شــاخ و برگ 
زائد درخــت- از همزباني 

خوش تر است- مدارك
7- قهرمان ملــي آفريقاي 
 جنوبي- طب سنتي چيني- 

بله ايتاليايي
8- باقيمانــده حاصــل از 
ســوختن چوب- نگهبان 

خرمن- گروه
9- مادر عرب- چيستي- از 

نيرو هاي سه گانه ارتش
10- قاضي- اداره رسيدگي 
به موقوفات- ســوره سي ام 

قرآن
11- هميشــگي- بسامان 

رسيدن
12- از باشگاه هاي فوتبال 

عربستان- صفار- همگي
13- پالســتيك اسفنجي 
سبك- داستاني نوشته علي 

موذني- پاردم
14- سســت و تنبـــــل- 

نشاسته- ذاتي
15- آب دهــان- شــبيه و 

نظير- راست
  

عمودي:
1- جاي ماســوره در چرخ 
خياطي- دوقلو- صدا هاي 

زمينه فيلم
2- رماني نوشته اسماعيل 

فصيح- زيلوباف
3- پرســتار كــودك- از 
بخش هاي اوســتا- نوعي 

شيپور
4- ستايشــگر- نااميــد و 

افسرده- تكيه بر پشتي
5- اهل نيست- شهري در 

گيالن
6- خميدگي كاغذ- حمام- 

سرگردان
غــالف  هميشــگي-   -7

شمشير- خجستگي
8- مجموعــه چند ســيم 
روپوش دار- كشوري درون 
خــاك آفريقــاي جنوبي- 

بي حركت شدن
9- پاراگــراف- از ايــاالت 
آمريكا- از آالت موســيقي 

آذري
10- بــاردار- محبــوس- 

خسيس پس نمي دهد
11- زيرشلواري- پاكبان

12- چاي خارجــي- نوعي لوح 
فشرده- نكته سنجي

13- باور قلبي- همســر حضرت 
ابراهيم)ع(- سخنراني

14- جاري- پرتــره دختر افغان 
با دوربين اين عــكاس آمريكايي 

ثبت شد
15- رفت وآمــد- تاج- پســت و 

فرومايه

شمرنمكحمورمدق
كلامملالالجدنف
رتسولياربماجل
نهوعماجنموفو
عبهواكقيرطعطق
ماينديرادنفف
تالكهكراتمنيس

تيلمرقبيبال
گوسناباتشرنيت
وكبايانميخوو
هديدمتسناكيسپ
ربيهليكرتارك
شاولافاينمرها

ابسرفنهسوهاجنپ
داتسايوالناگي 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 | 4015
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

593142786
184576329
276398154
765823941
831459672
429761835
348915267
617234598
952687413

متوسط

 3    8 2  9
  9   4 8   
 5  3     1
      5  4
 8      1  
6  7       
5     1  9  
  2 4   3   
7  3 5    8  374965218

891237546
256481739
165748392
428359671
739612485
943826157
617593824
582174963

ساده

متوسط

136758249
279614853
854392671
391876524
485923716
627145938
568231497
912487365
743569182

سخت

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

ساده

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

اوليويه ژيرو در نخستين بازي اش با پيراهن شماره9ميالن توانست دبل كند اما آيا او مي داند اين پيراهن در تيم 
آث ميالن طلسم شده است؟ در سال هاي اخير همه شماره 9هاي ميالن مثل شماره 9هاي چلسي )موراتا، تورس، 
فالكائو و...( دچار نحسي اين عدد شده اند كه آخرين نمونه اش ماريو مانزوكيچ بود كه پس از تنها 6ماه حضور در اين 

تيم بدون هيچ حركت مثبتي از دور خارج شد و درنهايت تصميم به خداحافظي گرفت. سوپر ماريو كه در 
فينال ليگ قهرمانان و فينال جام جهاني موفق به گلزني شده و هر دو فينال را باخته، با پيراهن ميالن به 

سرنوشت بازيكناني مثل الكساندر پاتو )13-2012(، الساندرو ماتري )14-2013(، فرناندو تورس 
)نيم فصل اول 15-2014(، ماتيا دســترو )نيم فصل دوم 15-2014(، آدريانو )2015-16(، 

جانلوكا الپادوال )17-2016(، آندره ســيلوا )18-2017(، گونزالو هيگواين )نيم فصل اول 
19-2018( و كريستوف پيونتك )نيم فصل اول 20-2019( دچار شد و نتوانست خودي 

نشان دهد. مانزو آخرين بار در نيمه  دوم فصل گذشته با پيراهن ميالن به ميدان رفت 
و در حالي تصميم به بازنشستگي گرفت كه از چند تيم اروپايي و پالميراس برزيل 

پيشنهاد داشت. در نقل وانتقاالت تابســتاني در كانون شايعاتي داغ قرار داشت و 
حتي نام پرسپوليس ايران و بارسلونا هم در ميان تيم هاي خواهان اين بازيكن 
شنيده مي شد. مهاجم 35 ساله اهل كرواسي براي ديناموزاگرب، وولفسبورگ، 
بايرن مونيخ، اتلتيكومادريد، يوونتوس و الدوحيل نيز به ميدان رفته و در مسابقات 
رسمي باشگاهي از سال2004تا 2021در 582بازي 228گل زد و در تيم ملي 
هم در 89بازي 33گل به ثمر رساند. مانزو در فينال جام جهاني 2018هم به فرانسه 

گل زد و هم به اشتباه دروازه كرواسي را باز كرد تا شايد يكي از خاص ترين بازيكنان 
تاريخ فوتبال باشد. او 4 بار در سري آ با يوونتوس قهرمان شد، 2 بار با بايرن مونيخ در 

بوندس ليگا و يك جام ليگ قهرمانان اروپا را هم با بايرن برد. او 2سال قبل از تيم ملي 
كرواسي خداحافظي كرده بود و حاال به كلي فوتبال را كنار گذاشته است.

رونالدوهمرفت
كريســتيانو رونالدو پس از شكستن ركورد 
علي دايي بــا 2 گلي كــه در دقايق پاياني 
بــه ايرلنــد زد، از جمع تيم ملــي پرتغال 
خداحافظي كرد تا به منچستر برود و براي 
حضور در نخســتين بازي تيــم جديدش 
كمي با ديگران هماهنگ شــود. بليت هاي 
نخستين مسابقه منچســتر تا 2500پوند 
در بازار سياه خريد و فروش مي شود. ملكه 
انگليس هم كه چنــدان توجهي به فوتبال 
نداشت، درخواست كرد 80دست پيراهن 
شماره7من يونايتد براي دربار خريداري و 
يك دست لباس رونالدو با امضاي خود اين 
ستاره به ملكه اهدا شود. رونالدو با 111گل 
ملي بار ديگر نامش را وارد كتاب ركوردهاي 
گينس كرد اما خيلي از ركوردهاي او هنوز 
در اين كتاب ثبت نشده اســت. بيشترين 
گل در تاريخ ليگ قهرمانان، بيشترين گل 
در يك فصل ليــگ قهرمانان، بيشــترين 
گل در انتخابــي + نهايي يورو، بيشــترين 
دنبال كننده توييتر )ورزشــكار(، بيشترين 
دنبال كننده در اينستاگرام، بيشترين بازديد 
صفحه ويكي پديا، بيشترين اليك فيسبوك 
)ورزشــكار(، نخســتين فوتباليست كه به 
درآمد يك ميليارد دالر رسيد؛ اينها عالوه 
بر ده ها ركورد شخصي ديگر فوتبالي اوست 
كه هنوز بــه گينس راه نيافتــه. رونالدو از 
زماني كه منچســتر را ترك كرده، توانسته 
551گل بزند و تمام جانشينان و گلزنان اين 
تيم در اين مدت فقط موفق شــده اند روي 
هم 490گل به ثمر برسانند؛ گلزناني شامل 
روني )156گل(، رشفورد )88گل، مارسيال 

)78( و... فان پرسي، چيچاريتو، ماتا و...

آخرين قرباني شماره9
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  رقم شارژ كارت بليت منزلت افزايش يابد
به رغم افزایش قيمت در تمــام زمينه ها رقم اعتبــار كارت منزلت 
بازنشستگان همچنان 150هزار تومان و بسيار ناچيز است. در راستاي 
تکریم این قشر عظيم و پرشمار تقاضا مي شود به این موضوع توجه 

شده و رقم شارژ اعتبار این كارت بليت ها افزایش یابد.
ارشادي از تهران 

  براي خريد هر ماشين نو يك ماشين كهنه اسقاط شود
یکي از راه هاي كنترل ترافيك تهران تقسيم مسئوليت بين مردم و 
مسئوالن است به این صورت كه تنها به كساني ماشين نو بفروشند كه 
حتما یك خودروي كهنه اسقاط كنند كه در این صورت به وضعيت 
ترافيك نابسامان شهرهاي بزرگ مثل تهران قطعا كمك خواهد شد. 
از شهرداری و شورای شهر جدید تهران تقاضا داریم برای این موضوع 

طرح ارائه دهند. 
چابكي از تهران 

  پزشكان غيرمتعهد بازخواست و مجازات شوند
از مسئوالن تقاضا داریم پزشکان غيرمتعهد را شناسایي و بازخواست 
كنند، زیرا باعث بدبيني جامعه به قشر قابل احترام پزشکان مي شوند.
حميد احمدي از شهررضا اصفهان 

  قطع تلفن ثابت بدون اطالع قبلي منصفانه نيست
شــركت مخابرات بدون اطالع قبلي تلفن ثابت مشــتركان را قطع 
مي كند درحالي كه شــاید بدهي مشــترك 10هزار تومان باشد. از 

مخابرات تقاضا داریم جلوي این موضوع را بگيرند.
اميني از كرمانشاه 

  حضور نيروهاي پليس 110در پرديس كافي نيست
از مسئوالن تقاضا داریم تعداد نيروهاي پليس 110در نيروي انتظامي 
شهر جدید پردیس افزایش یابد زیرا كمبود نيرو عامل حضور كمرنگ 
نيروهاي 110درزمان هایي اســت كه مردم تقاضا مي كنند. گاهي 
براي یك موضوع پس از چندبار تماس حتي یك نيرو نمي فرستند كه 

حداقل مردم احساس كنند پليس هميشه حاضر است.
محمدي از پرديس

  حمايت از توليد ملي دغدغه مسئوالن باشد 
حمایت از توليد ملي باید دغدغه باشــد نه شــعار مسئوالن و خبر 
رسانه ها. اگر حمایت از توليد ملي در دستور كار دولت باشد و در عين 
حال توليداتي در كشور داشته باشيم كه زیرساخت كافي و الزم براي 
آنها وجود دارد، در آن صورت امکان واردات كاالهاي كيفي هم، ميسر 
مي شود و ســرمایه ها از بازارهاي جنجالي مثل خودرو و مسکن به 

سمت توليد مي آید كه به نفع همه مسئوالن و مردم است.
علي آبادي كوهسنگي از مشهد

  اتوبوس و مترو را زوج و فرد كنند
با توجه به شــرایط اقتصادي جامعه بخش زیــادي از مردم چاره اي 
جز اســتفاده از وســایل حمل ونقل عمومي ندارند. در این شرایط 
خودبه خود تجمع صورت مي گيرد و به رغم تدابيري كه مسئوالن در 
بخش حمل ونقل شهري دارند وسایل حمل ونقل مي توانند تبدیل به 
كانون شيوع كرونا شوند؛ بنابراین ضروري است فکري جدي براي این 
مشکل بکنند مثال اتوبوس زمانبندي شده براي افراد داراي كد ملي 

زوج یا فرد درنظر بگيرند یا تدابيري از این دست.
رنجكش از تهران

   امالح فراوان عامل خرابي كولرها در اصفهان
در سال هاي اخير خرابي كولرها به دليل نشستن امالح روي بخش هاي 
مختلف كولر تبدیل به معضل جدي برای مردم در فصول گرم سال 
شده است. برخي اوقات پوشال ها آنچنان درون امالح گم شده اند كه 
چاره اي جز تعویض آنها نيست درحالي كه شاید تنها 2 ماه از تعویض 
آنها گذشته باشد. چه كسي پاســخگوي این حجم از خسارت هاي 
پنهان به مردم است كه هيچ جایي هم سخني از آنها به ميان نمي آید. 

آیا اینکه آب امالح فراوان دارد تقصير مردم است؟
يوسفي از گزو برخوار اصفهان

  خودروهاي فروشنده غذا نيازمند نظارت و كنترل
درحالي كه راسته هاي اصلي كه به راسته غذایي در غرب و مركز شهر 
اختصاص داده شده اند و به دليل كرونا تعطيل هستند ولی هر روز بر 
تعداد خودروهایي كه به صورت سيار غذا و ساندویچ عرضه مي كنند 
افزوده مي شود آن هم در شرایطي كه به دليل سيار بودن امکان نظارت 
بر آنها صفر است. بهتر نيست راسته هاي غذا بازگشایي شوند كه امکان 
نظارت بر آنها ميسر است. یا اینکه مسئوالن برخورد جدي و قانوني با 

خودروهاي عرضه كننده غذا كنند.
توحيدي از تهران

  يك قبر رايگان حق هر شهروندي است
چرا با این همه زمين خالي كه امکان تخصيص به گورستان را دارد 
نباید حق هر شهروندي یك قبر رایگان باشد به خصوص در شرایطي 
كه مرگ ومير فراوان اســت و مردم دستشــان واقعا خالي است. از 
مسئوالن تقاضا داریم درصورت امکان یك قبر براي هر شهروند در 

كالنشهرها و شهرهاي مركز استان ها درنظر بگيرند.
مشتاق از اسالمشهر

 مسئوالن پاسخگوي مشكالت مردمي 
در روزنامه ها و رسانه ها باشند

مطبوعات در ستون هایي كه براي درج درد دل مردم ومشکالتي دارند 
و به هر علتي نتوانسته یا نمي توانند آن را به گوش مسئوالن برسانند 
پيام و مشکالت خودشان را از طریق تلفن یا ارسال نامه به روزنامه 
مورد نظر شان مي رسانند ومتأسفانه شاهد هستيم پاسخ ها از صدم 
درصد سؤاالت هم كمتر است لذا از مسئوالن وحتي دولت محترم 
درخواست دارم همانگونه كه به ميان مردم مي روند تا مستقيم درددل 
آنان را بشنوند اوال اینکه ستون حرف مردم در مطبوعات را خوانده 
و دیگر دستور پيگيري از سوي روابط عمومي سازمان ها ي مخاطب 
مردم و پاسخگویي به پيام دهنده را صادر فرمایند شاید در بين این 
همه حرف هایي كه مردم در روزنامه ها مي نویسند یك پيشنهادي 
براي كشور مفيد باشد و مشکالت مردم برطرف گردد. اميد است كه 

حداقل یك نفر به این پيشنهاد جواب دهد ان شاءاهلل. 
با احترام. محمدحسين عسگري

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

شهادت سرباز نيروي 
انتظامي، 8روز پس از 

درگيري خونين
سرباز شجاع نيروي انتظامي كه در جریان 
درگيري با اشرار به شــدت مجروح شده و 
 به كما رفتــه بود پس از 8روز به شــهادت 

رسيد.
به گزارش همشــهري، بامــداد روز پنجم 
شهریورماه امسال مأموران پاسگاه عملياتي 
پشترود نرماشــير واقع در استان كرمان در 
جریان تأمين امنيت جاده هاي مواصالتي بم 
و زاهدان و كنترل تردد خودروهاي عبوري، 
به یك دستگاه خودرو مشکوك  شدند و به 
راننده آن دستور ایست دادند اما سرنشينان 
این خودرو به سوي مأموران پليس تيراندازي 
كردند. در این درگيــري هرچند مأموران 
توانستند مردان مسلح را دستگير كنند، اما 
یکي از مأموران به نام اميرحســين دهقان، 
بر اثر اصابت گلوله مجروح و به بيمارستان 

منتقل شد.
این سرباز شجاع شــرایط وخيمي داشت 
و پزشــکان تالش زیادي براي مداواي وي 
انجام دادند اما ســرانجام با گذشت 8روز از 
درگيري خونين او كه در این مدت در كما 

بود به شهادت رسيد.

 ادعای درمان با طب سنتي
شگرد كالهبرداري از بيماران

5زن و مرد شياد كه با راه اندازي مركزي به 
نام فرهنگسراي تســنيم خود را پزشك داخلي

طب اسالمي و سنتي معرفي مي كردند، 
هدف شان كالهبرداري از شهروندان بود. آنها كه هيچ 
تخصصي در پزشکي نداشتند با فروش دارو، شهروندان 

را سركيسه و گاهي نيز مجوز طبابت صادر مي كردند.
به گزارش ميزان، از مدتي قبل اطالعاتي به دادســراي 
شهر فردیس رسيد كه نشان مي داد مركزي پزشکي به 
نام فرهنگسراي تسنيم در این شهر راه اندازي شده كه 
شهروندان زیادي براي درمان بيماري هاي شان به آنجا 
مراجعه مي كنند. گردانندگان این مركز چند زن و مرد 
بودند كه با ادعاي تخصص در طب اسالمي و سنتي به 
شهروندان داروهاي غيرمجاز مي فروختند. آنها كه خود 
را دكتر معرفي مي كردند روزانــه افراد زیادي را ویزیت 
كرده و از آنها كالهبرداري مي كردند. در این شرایط بود 
كه تحقيقات در این خصوص آغاز و  مشــخص شد كه 
امکان فعاليت فرهنگســراي خصوصي وجود ندارد، اما 

این مؤسسه كه عنوان فرهنگســرا را براي خود انتخاب 
كرده بود با انجام تبليغات گسترده شهروندان را فریب 
داده بود و آنجا را به عنــوان مركزي درماني-مذهبي بر 
مبناي آموزه هاي طب اسالمي و سنتي معرفي مي كرد. 
این تبليغــات در حالي بود كه گرداننــدگان این مركز 

تحصيالت و تخصصي در پزشکي نداشتند.
 با این حال با ارائه مــدارك جعلي وانمود مي كردند كه 
دكتر هستند و در آنجا براي ظاهرسازي مدام یکدیگر 
را دكتر خطاب مي كردند. تبليغات فریبنده گردانندگان 
این مركز به حدي تأثيرگذار بود كه نه تنها در فردیس 
بلکه در شــهرهاي مجاور نيز افراد زیادي فریب آنها را 
خورده و بيماران شــان را براي درمان بــه آنجا منتقل 
مي كردند. حتي تعدادي از مسئوالن شهرستان فردیس 
هم فریب خورده و متهمان اعتماد آنها را نيز جلب كرده 
بودند. نکته اي كه باعث شده بود اغلب طعمه هاي این 
باند كالهبرداري به آنها اعتماد كننــد ظاهر فریبنده 
آنها بود. گردانندگان این مركز خــود را افرادي موجه 

پدر به اتهام قتل پسرمحاكمه مي شود

مرد شكاك  قاتل همسرش شد
مردي جوان كه به اتهام قتل همسرش و زخمي كردن مادرزن و 

مردي غریبه فراري بود، به اداره آگاهي یکي از شهرهاي شمالي پيگيري
كشور رفت و خودش را تسليم پليس كرد.

به گزارش همشهري، این جنایت سحرگاه اول شهریور ماه رخ داد. مردي 28ساله 
كه از مدتي قبل به همسرش مشکوك شده بود، پس از بررسي مخفيانه گوشي 
موبایل وي، پيام هایي دید كه بين همســرش و مردي غریبه رد و بدل شده بود. 
هرچند همسرش مدعي بود كه ارتباط خاصي ميان آنها نبوده اما مرد جوان چنان 
عصباني شده بود كه نقشه اي هولناك كشيد. او روز حادثه با مادر زن و پدرزنش 
تماس گرفت و آنها را به بهانه اي به خانه اش دعوت كرد. وي همزمان از همسرش 

خواسته بود تا با مرد غریبه تماس بگيرد و او را به خانه دعوت كند.
زن جوان ســاعت 6صبح اول شــهریور ماه با مرد غریبه تماس گرفت و او را به 
خانه شــان دعوت كرد. پيش از رســيدن این مرد، پدر و مادر این زن رسيدند و 
لحظاتي پس از آن بود كه مرد غریبه نيز وارد خانه شد. شوهر خشمگين با دیدن 
این مرد به وي حمله كرد و با چاقو ضرباتي به او زد. در آن لحظه همسر وي براي 
ميانجيگري وارد درگيري شد كه مرد خشمگين چندین ضربه نيز به او زد. مادرزن 
وقتي دید كه دامادش قصد كشتن دخترش را دارد به سمت او هجوم برد تا مانع 

وي شود اما او هم با ضربه چاقو زخمي شد.
در جریان این حادثه همسر ضارب جان باخت و مادرزن وي و مرد غریبه كه زخمي 
شده بودند براي درمان به بيمارستان انتقال یافتند. عامل جنایت نيز فراري شد و 
از همان زمان تحقيقات براي دستگيري او آغاز شد اما ردي از وي در دست نبود 
تا اینکه چند روز قبل متهم فراري به اداره آگاهي یکي از شهرهاي شمالي كشور 
رفت و خودش را تسليم پليس كرد. وي گفت به دليل عذاب وجدان تصميم گرفته 
به فرارش پایان بدهد و پس از اعتراف به جنایت به پایتخت منتقل شد و با دستور 
قاضي رحيم دشتبان، بازپرس جنایي تهران بازداشت و براي تحقيقات بيشتر در 

اختيار مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

   شك خونين
متهم به قتل مي گويد كه از 3 ماه قبل وقتي با هزينه زياد قبض موبايل 
همسرش روبه رو شد، به وي مشــكوك شده و مخفيانه موبايل او را 
بررسي كرد تا اينكه با ديدن پيام هاي مرد غريبه، آنقدر عصباني شد 

كه نتوانست جلوي خودش را بگيرد.

به خاطر چند پيام نقشه قتل همسرت را كشيدي؟
نه. نقشه اي در كار نبود. من ناخواسته تبدیل به قاتل شدم. وقتي مرد غریبه را 

دیدم نتوانستم خودم را كنترل كنم و این حادثه رخ داد.
اما او را به خانه ات كشــاندي و حتي مادرزن و پدرزنت 
را هم دعوت كرده بودي و همه اينها نشان مي دهد كه از قبل نقشه 

كشيده بودي؟
من فقط مي خواستم با آن مرد صحبت كنم. همسرم هم به دليل اینکه ثابت 
كند خيانت نکرده هم قبول كرد كه او را دعوت كند. از پدرزن و مادرزنم هم 
خواستم بيایند تا متوجه اختالفات ما شوند. همسرم خبر نداشت كه قرار است 
پدر و مادرش هم باشند و وقتي آنها را دید تعجب كرد. وقتي مرد جوان قدم در 
خانه ام گذاشت و او را دیدم به هم ریختم. قصدم این بود كه با او صحبت و به بقيه 
ثابت كنم كه من شکاك نيستم. مي خواستم همسرم و آن مرد را تنبيه كنم 
اما نفهميدم كه چطور شد چاقو برداشتم و به سمتش هجوم بردم. او را زخمي 
كردم و اصال نفهميدم چطور شد كه همسرم و مادرزنم كه براي ميانجيگري 
وارد درگيري شده بودند چاقو خوردند. وقتي به خودم آمدم دیدم همسرم و 
مادرزنم و آن مرد خون آلود روي زمين افتاده اند و پدرزنم شــوكه شده است. 
وحشت زده تصميم به فرار گرفتم چون مي دانستم اگر بمانم دستگير مي شوم.

چرا به همسرت شك كردي؟
3ماهي مي شد كه همسرم رفتار مشکوكي داشت. مدام سرش در گوشي موبایل 
و در حال چت كردن بود. وقتي هزینه موبایلش را دیدم، به او شك كردم. یك 
شب قبل از حادثه موبایلش را بررسي كردم و متوجه پيامك هاي او و مردي 
غریبه شدم.آنها بارها با هم تماس گرفته بودند. به آن شماره زنگ زدم و مردي 
غریبه پاسخ داد. موضوع را به همسرم گفتم اما او خيانت را انکار كرد و گفت كه 

آن مرد غریبه نيست و همکارش است و درخصوص مسائل كاري با یکدیگر 
صحبت مي كنند. مي گفت كه ثابت مي كند خيانت نکرده و من برداشتم اشتباه 
بوده است. براي همين او را به خانه دعوت كرد كه حرفش را ثابت كند اما من 

عجله كردم و بدون شنيدن حرف هایشان به آنها حمله كردم.
در اين مدت كجا بودي؟

چند روز اول را در پارك ها مي خوابيدم و سرگردان بودم. بعد تصميم گرفتم 
به زادگاهم كه یکي از شهرهاي شمالي كشــور است بروم. اما عذاب وجدان 
داشتم و مدام كابوس مي دیدم. فکر مي كردم هر 3نفر كشته شده اند اما مدتي 
بعد فهميدم كه همســرم فوت شــده و مادرزنم و مرد غریبه زنده مانده اند. 
دیگر نمي خواســتم فرار كنم و تصميم گرفتم خودم را تسليم پليس كنم. 
خيلي پشيمانم. من ناخواسته قاتل شده ام و دلم براي فرزند خردسالم تنگ 

شده است.

آرزوي كودك مبتال به سرطان، پليس شدن 
بود و گروهي از مأموران پليس راه مازندران 
وقتي ســراغ او رفتند تــا وي را به آرزویش 
برسانند، با دیدن سر تراشيده شده  اش، در 
اقدامي جالب موهاي سر خود را تراشيدند 
و همراه پســربچه  خردسال راهي ماموریت 

شدند.
به گزارش همشــهري، مدتــي قبل پليس 
راه استان مازندران با برگزاري یك مسابقه  
نقاشي ميان نوجوانان از آنها خواست كه آثار 

خود را با موضوع پليــس راه و هميار پليس 
ارسال كنند. در ميان آثار ارسال شده، نقاشي 
پســربچه اي به نام ماتيار قهاري، به چشم 
مي خورد كه توجه برگزار كنندگان مسابقه را 
جلب كرد. پدر و مادر این پسربچه  همزمان 
با ارسال نقاشي، نامه اي نيز خطاب به پليس 
راه نوشته و در آن ذكر كرده بودند كه ماتيار 
مبتال به سرطان است و آرزویش این است كه 

روزي پليس شود.
این نامه مأموران پليــس راه را تحت تأثير 

قرار داد و آنها تصميم گرفتند پســربچه  را 
به آرزویش برسانند. به همين دليل اقدام به 
تهيه لباس پليس بــراي وي كردند و راهي 
خانه اش شدند تا با پوشاندن لباس مأموران 
پليس راه بر تن وي، همراه او راهي ماموریت 
شــوند. مأموران اما زماني كه به مقابل خانه 
پسربچه رفتند متوجه شدند كه به دليل ابتال 
به سرطان، موهاي سر او تراشيده شده است. 
آنها نيز براي اینکه حمایت خود را از او اعالم 
كنند، همگي راهي آرایشگاه شدند و موي 

سر خود را تراشــيدند و پس از آن به سراغ 
ماتيار رفتند و با پوشــاندن لباس پليس بر 
تن وي، راهي ماموریت شــدند. محلي كه 
آنها براي ماموریت انتخاب كرده بودند یکي 
از جاده هاي شهر ساري بود و آنها در اقدامي 
نمادین و با در اختيار گذاشتن تجهيزات، از 
ماتيار خواستند كه در این ماموریت به آنها 

كمك كند. 
به این ترتيب كودك مبتال به ســرطان كه 
حاال به آرزویش رســيده بود در كنار یکي 

از ماموران، كنترل خودروهــاي عبوري را 
به عهــده گرفت و ایــن در حالــي بود كه 
رانندگان خودروهاي عبــوري با دیدن این 
صحنه به وجد آمده و از پليس به خاطر این 

اقدام پسندیده تشکر مي كردند.
به گفته معاون اجتماعــي فرمانده انتظامي 

استان مازندران، این اقدام توسط تعدادي از 
كاركنان پليس راه در حمایت از این كودك و 
با شعار »ما پاي رفاقتمان تا آخر ایستاده ایم« 
انجام شــد كه بازتاب گســترده اي در بين 
كاربران فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي 

داشته است.

خواستگار انتقام جو كه از دختر موردعالقه اش جواب منفي شنيده بود، او و برادرش را به 
مهماني دعوت كرد و در درگيري با ضربات چاقو، آنها را زخمي كرد و پا به فرار گذاشت.

به گزارش همشهري، ساعت 5صبح جمعه گذشــته، مردي پيکر خونين دختر و پسري 
جوان را مقابل بيمارستاني در غرب تهران رها كرد و متواري شد. دختر و پسر كه با ضربات 
چاقو زخمي شــده و بيهوش بودند فورا به بيمارســتان انتقال یافتند و تحت درمان قرار 
گرفتند. آنها به دليل شدت خونریزي قادر به حرف زدن نبودند و به اتاق عمل منتقل شدند. 
همزمان مسئوالن بيمارستان گزارش این حادثه را به پليس اعالم كردند و مأموران براي 
انجام تحقيقات بيشتر راهي آنجا شدند. هر چند دختر و پسر جوان همچنان تحت درمان 
بودند اما در تحقيق از شاهدان و بررسي تصاویر دوربين هاي مداربسته اطراف بيمارستان، 
سرنخ هایي از این حادثه به دست آمد. تصاویر نشان مي داد كه مردي سوار بر خودروي پژو 
مقابل بيمارستان توقف كرد و لحظاتي بعد دختر و پسر را كه خون آلود بودند از ماشينش 
بيرون كشيد و آنها را درست مقابل در اورژانس رها كرد. او كه به شدت سراسيمه بود سپس 

پشت فرمان اتومبيلش  نشست و متواري شد.

آشتي دردسرساز
با گزارش ماجرا به قاضي مصطفي واحدي، بازپرس جنایي تهران، تحقيقات تخصصي ادامه 
یافت و  مأموران موفق شدند هویت دختر و پســر زخمي را شناسایي كنند. آنها خواهر و 
برادري حدودا 30و 26ساله بودند و به گفته دوستانشان،  شب حادثه مهمان خانه مردي 
آشنا به نام سامان بودند. سامان صاحب كار این خواهر و برادر بود و از سال ها قبل عاشق 
دختر جوان شده و از او خواســتگاري كرده اما با جواب منفي وي مواجه شده بود. چرا كه 
برادرش به دليل اختالف سني سامان و خواهرش، مخالف این ازدواج بود. جواب رد دختر 
جوان باعث بروز اختالفاتي ميان آنها و صاحبکارشان شده بود تا حدي كه این خواهر و برادر 
محل كار خود را ترك كرده بودند. اما مرد خواستگار همچنان اصرار داشت تا با دختر جوان 
ازدواج كند. این اصرار او حتي باعث شده بود كه خواهر و برادر جوان از وي به اتهام مزاحمت 
شکایت كنند و حتي این مرد مدتي بازداشت شود. اما با وساطت آشنایان، شاكيان رضایت 
دادند و خواستگار سمج آزاد شد. از آن پس خواهر و برادر با پيشنهاد این مرد مجددا به محل 

كارشان بازگشتند. اما آشتي آنها با صاحب كارشان پایان خوشي نداشت.
تحقيقات نشان مي داد كه مدتي پس از آشتي آنها، خواستگار سمج یك مهماني برگزار كرد 
كه خواهر و برادر جوان را نيز دعوت كرده بود. شب حادثه یعني پنجشنبه شب، آنها راهي 
مهماني شدند و آخر شب پس از رفتن همه مهمان ها، ميان خواستگار سمج و خواهر و برادر 
جوان درگيري رخ داد. این مرد بار دیگر مسائل گذشته را پيش كشيد و پس از آنکه درگيري 

باال گرفت، با چاقو آنها را مجروح و راهي بيمارستان كرد. 
ضارب پس از این اتفاق، فردي را به بيمارستان فرستاد تا سرو گوشي آب بدهد و ببيند كه 
آیا خواهر و برادر زنده هستند یا نه. این مرد اما زماني كه راهي بيمارستان شده بود مورد ظن 
پليس قرار گرفت و بازداشت شد. او در بازجویي ها گفت: سامان صاحب كارم از من خواست 
تا به بيمارستان بيایم و آمار بگيرم و ببينم آیا خواهر و برادر جوان زنده هستند یا نه. اما وقتي 
نام آنها را به مسئوالن اورژانس گفتم، مأموران آمدند و دستگيرم كردند. من نقشي در ماجرا 
ندارم و فقط مي دانم صاحب كارم، در مهماني اش با ضربات چاقو آنها را زخمي كرده است.

با این اطالعات دستور بازداشت خواستگار ســمج صادر شده و گروهي از مأموران پليس 
آگاهي تهران جست و جو براي بازداشت او را كه فراري شده آغاز كرده اند.

پرونده پدري كه پسرش را به قتل رسانده و با 
داستان سرایي به همه گفته بود كه او به دبي 
مهاجرت كرده است، به صدور كيفرخواست 

منجر شد.
به گزارش همشــهري، 22مرداد پارســال 
بخشــي از جسد مردي در ســطل زباله اي 
حوالي خزانــه پيدا شــد و همزمان بخش 
دیگر جســد توســط یك كارتن خواب در 
ســطل زباله اي حوالي كهریزك پيدا شد. 
به نظر مي رسيد بقایاي كشف شده متعلق به 
جسد یك مرد جوان است و با انجام آزمایش 
دي ان اي این فرضيه ثابت شد. براي كشف 
معماي این جنایــت باید هویــت مقتول 
شناسایي مي شد اما گزارشي از ناپدید شدن 
فردي با مشــخصات مقتول در اداره پليس 
پایتخت ثبت نشــده بــود. تحقيقات ادامه 
داشت تا اینکه 9 ماه بعد پسري جوان به اداره 
پليس رفت و خبر از گم شدن برادرش داد. 
او گفت كه ماه هاست برادرش ناپدید شده و 

پدرش مدعي اســت كه او به دبی مهاجرت 
كرده است. به گفته وي، برادرش در این مدت 
هيچ تماسي با خانواده اش نگرفته و همين 

باعث شده كه او به ادعاي پدرش شك كند.
در ادامه تحقيقات معلوم شد كه جسد مثله  
شده اي كه 9ماه پيش كشف شده بود، متعلق 
به جوان ناپدید شده است و این یعني پدرش 
در همه این مدت دروغ مي گفته و از راز قتل 

او باخبر است.
با دســتور بازپــرس جنایي پدر 80ســاله 
بازداشت شد و در بازجویي ها گفت: همسرم 
چند سال قبل فوت شــد و من با پسرهایم 
زندگي مي كردم. اما مدت ها بود كه با پسرم 
اشکان دچار اختالف شده بودم. او هميشه 
از من درخواســت پول مي كرد و برسر این 
موضوع مدام درگيري داشــتيم. او اصال به 
من كه پدرش بودم و سال ها برایش زحمت 
كشــيده بودم اهميتي نمي داد و هر بار كه 
دعوایمان مي شد به من بي احترامي مي كرد.

وي ادامه داد: اذیت هاي او به حدي بود كه 
ســرانجام تصميم به قتل پسرم گرفتم. روز 
حادثه وقتي با او تنهــا بودم و طبق معمول 
دعوایمان شد با چاقو وي را به قتل رساندم. 
بعد از قتل مي خواستم جسد را از خانه بيرون 
ببرم اما سنگين بود و زورم نرسيد. از طرف 
دیگر مي ترسيدم هر لحظه بچه هایم برسند 
و از این راز جنایت مطلع شــوند. به همين 
دليل تصميم گرفتم جسد پســرم را مثله 
كنم تا حمل آن برایم راحت تر باشد. قطعات 
جسد را داخل نایلون گذاشــتم و آنها را در 
نقاط مختلف رها كردم. بعد هم به بچه هایم 
گفتم كه اشکان براي زندگي و كار به خارج 
از كشور رفته است اما یکي از بچه هایم مدام 
سراغ برادرش را مي گرفت و چون به موضوع 
مشکوك شده بود به اداره پليس رفت و من 
لو رفتم. متهم به قتل با دستور قاضي محمد 
جواد شــفيعي، بازپرس جنایي تهران روانه 
زندان شــد و اولياي دم كه 5نفر هســتند 

با حضور در دادسرا درخواســت خود را در 
پرونده ثبت كردند. 3نفر از آنها خواســتار 
قصاص متهم شــدند اما 2 نفر دیگر وي را 
بخشــيدند. به این ترتيب تحقيقات در این 
پرونده تکميل و به صدور كيفرخواست منجر 
شد تا متهم به زودي در دادگاه كيفري پاي 

ميز محاكمه برود.

تعدادي از مأموران پليس راه استان مازندران  در همراهي با ماتيار اقدام به تراشيدن موي  سر خود كردند

پسر جوان با شنيدن جواب رد، با چاقو به دختر 
موردعالقه اش و برادر وي حمله كرد

حمايت جالب مأموران پليس از كودك مبتال به سرطان

انتقام خونين خواستگار ناكام
و متخصص در طب اســالمي نشــان مي دادند و بدون 
گذراندن تحصيــالت آكادميك خــود را دكتر معرفي 

مي كردند.
هرچه تحقيقات درباره فرهنگسراي تسنيم ادامه پيدا 
می كرد، اطالعات بيشــتري دربــاره گردانندگان آن 
به دست می آمد. از دیگر اقدامات مدیران این مؤسسه، 
فروش دارو ها و مواد بهداشــتي به شهروندان و گرفتن 
پول هاي كالن از آنها بود. اما ایــن دارو ها نه تنها ارزش 
و منفعتي براي سالمتي نداشــت بلکه مطابق با اعالم 
شــبکه بهداشــت و درمان، قابليت مصرف انساني نيز 
ندارد. همچنين معلوم شد كه متهمان دوره هاي آموزش 
پزشکي برگزار و در قبال دریافت پول مدارك پزشکي 
صادر مي كنند. این در حالي است كه مدیران مؤسسه 
هيچ صالحيتي در آموزش دوره هاي پزشکي نداشتند و 
مدارك صادر شده نيز فاقد ارزش قانوني است، با وجود 
این آنها توانسته بودند با چرب زباني افراد زیادي را فریب 
داده و در قبال دریافت پول به آنها مدرك پزشکي ارائه 

كنند.
در این شرایط بود كه با مجوز قضایي 5متهم این پرونده 
شامل 2مرد و 3زن بازداشت شدند. آنها در بازجویي ها به 
كالهبرداري از طریق دریافت پول از شهروندان در قبال 
فعاليت هاي پزشکي غيرمجاز و همچنين ارائه مدارك 

دوره هاي آموزشي فاقد ارزش اقرار كردند. 
از سوي دیگر مشخص شد كه متهمان با این شگرد افراد 
زیادي را فریب داده و از آنهــا كالهبرداري كرده اند كه 
شناسایي تمامي شــاكيان ممکن نبود. در این شرایط 
دادستان عمومي و انقالب شــهر  فردیس مجوز انتشار 
تصویر بدون پوشــش چهره متهمان را صــادر كرد و 
شهرونداني كه از اعضاي این باند شکایت دارند مي توانند 
براي طرح شکایت به شعبه دوم بازپرسي در دادسراي 

عمومي و انقالب شهرستان فردیس مراجعه كنند.

تصويرمتهمانبامجوزقضاييمنتشرميشود
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بهگفتهيكيازمديرانمعاونتســيما،پروژههابراساساولويتمشخص
شده،اساميرابرايزدنواكســنعواملاعالمميكنندوواكسيناسيون
همآغازشدهاست.همچنيندربارهبيمهنيزدرپروژههاييكهقراردادامضا
ميشوداينقراردادهامشمولبيمهشدهوبيمهنيزهنگامابتاليهرفرديبه
كرونا،هزينههايدرمانيراپرداختميكند.درزمانآغازهمهگيريويروس
كرونا،بيمههزينهداروودرمانراتقبلنمیكرداماحاالهزينهبســتريو
بخشيازهزينهداروپرداختميشود.ويادامهميدهد:»باتوجهبهتعدد
سريالهايدردستتوليد،موارديداشتيمكهبازيگر،كارگردانيايكي
ازعواملصحنهمبتالبهكروناشدندوتهيهكنندهتاجاييكهميتوانست

پيگيردارووحتيبستريشدنبيماربود.«ويهمچنينباتوجهبهوضعيت
دستمزدعواملوبازيگراننيزتوضيحميدهد:»دستمزدهمهعواملكهدر
زمانكاربهكرونامبتالشدند،پرداختميشودامانكتهايكهبايدتوضيح
دادايناستكهگاهييكبازيگرسرفيلمبرداريبيمارميشود،بهطورمثال
وقتيدرزمانابتالبهكروناقراردادسهماههدارد،آنبازيگرآفشدهوبعد
ازبهبوديكاملبهاندازهدوياسههفتهايكهدرپروژهحضورنداشتسر
كارخواهدبودتافيلمبرداريوكارهايباقيماندهانجامشود.اماتأخيريدر

پرداختدستمزدوكاهشوقطعشدندستمزدوجودندارد.«
ويتأكيدميكندكهرويكردكليدرمعاونتسيماوسيمافيلمدرپروژهها
متعهدانهبودهودرصورتابتالتمامتالشايناستكهپيگيراموردرماني

باشيمتابازيگرانوعواملبهحالخودرهانشوند.

لندنوتجربهيكجشنوارهدورازكرونا
جاده خاكي از ایران با 7فيلم دیگر رقابت مي كند 

شــصت وپنجمين جشــنواره فيلم لندن كه از روز 
6اكتبر تا 16اكتبر)14تا 24مهر( برگزار خواهد شد، 
فهرســت فيلم هاي بخش رقابتي خود را اعالم كرد. 
در این بخش 8فيلم به نمایش در خواهد آمد. 2فيلم 
»دست خدا« ساخته پائولو سورنتينو محصول ایتاليا 
و »لينگویــي، پيوندهاي مقدس« بــه كارگرداني 
محمت صالح هــارون محصول كشــورهاي چاد، 
فرانســه، آلمان و بلژیك كه در گزارش هاي مربوط 
به جشــنواره هاي كن و ونيز به آنها پرداخته ایم، در 
كنار 6فيلم دیگر در لندن با هم رقابت مي كنند. این 
بخش از سال2009 در جشــنواره لندن راه اندازي 
شده و تاكنون فيلمسازاني مانند ژاك اودیار،  آندري 
ژویاگينتسف، كلي رایشــاردت و راشل تسانگاري 

جایزه بهترین فيلم این بخش را دریافت كرده اند.
جادهخاكي:فيلم »جاده خاكي« به كارگرداني پناه 
پناهي عالوه بر نخستين نمایش جهاني خود در بخش 

دوهفته كارگردانان جشــنواره كن در جشنواره هاي 
كارلووي واري، سارایوو، افق هاي نو لهستان و جشنواره 

نيویورك نيز حضور یافته است. 
نيترام:جاستين كرزل در فيلم »نيترام« رویدادهاي 
زندگي بســيار ناراحت كننده و واقعي از مرد جواني را 
به تصویر كشيده كه در ســال1996 در »پرت آرتور« 
دست كم 35نفر را به قتل رســاند. در این فيلم بخش 
عمده رویدادهاي زندگي این قاتل 28ســاله روایت 
شده است. اگرچه تا حدي جنبه داستاني نيز به فيلم 
داده شده، اما تمام اتفاقات»نيترام« برگرفته از زندگي 

واقعي هستند. 
غروبآفتاب:ميچل فرانکو در ایــن فيلم تا حدي 
جسارت و جرأت به خرج داده و تالش كرده به یکي از 
چالش برانگيز ترین پرسش هایي كه یك فرد مي تواند 
در زندگي از خود بپرسد، پاســخ دهد؛ اینکه چگونه 

هنربرايتسكين

هنگامي كه نخستين  انسان  هنرمند رازهاي دروني خود را با نقاشي روي 
دیوارهاي غارهایي كه در آنها زندگي مي كرد، ترسيم كرد و با سازهاي 
دست ساز خود به تقليد از صدا هاي طبيعت پرداخت، مسير پناه بردن 
انسان به هنر براي بيان اميال و آرزوها و رهایي از رنج ناداني و ناتواني آغاز 
شده بود. اختراع خط و نوشتن سرفصل تازه اي را آغازید و به متن تبدیل 
شدن اندیشه ها، داستان، نمایشنامه و شعر به وجود آورد تا زبان تازه اي 
براي بيان احساسات و درونيات خود فراهم كرده باشد. تصویرپردازي 
متحرك و پرده نقره اي و سينما این توانایي ها را در اندازه هاي بي مرزي 
گسترش داد و عرصه بيان خيال انسان در مقياسي كه تا كنون تجربه 
نکرده بود، به دست آمد و به كمك تکنيك هاي سينمایي آنچه را قادر به 
بيان آن نبود و منحصرا در عالم خيال متصور مي شد به عرصه عمومي 

منتقل كرد و با دیگران به اشتراك گذاشت.

موسيقي
چرایي و چگونگي تأثير موســيقي بر روان آدمي و آرامش بخشــي یا 
اضطراب آوري آن امروزه دســتمایه تحقيقات فراواني است. موسيقي 
ریتميك و نزدیك به نواهاي طبيعي مانند نسيم و باد و آهنگ برخورد 
موج ها به ساحل براي انســان گوش نواز و آرامش بخش هستند. این 
صداها براي مغز پسيني و اكنوني انسان آشنا و امنيت بخش هستند. 
بررسي وجوه زیستي و فيزیولوژیك مغز انســان و نحوه ارتباط شبکه 
عصبي او نشان داده است كه موسيقي آشنا و لحن خوش و ریتم متناسب 
با طبيعت و ریاضيات مي تواند به آرام شدن مغز، ایجاد احساس لذت و 
كاهش التهاب و فرسودگي مغز كمك كند. دانشمند برجسته و مشهور 
ایراني دكتر حسن عشایري تحقيقات ارزشمند و طوالني را در این باره 
انجام داده است. صداي طبيعت فقط انسان را التيام نمي دهد. بخش 
مهمي از آرامش و رضایت گونه هــاي دیگر جانوري نيز مرهون همين 
آشــنایي با ریتم، صدا و ملودي اســت. نقطه مقابل این نوع موسيقي 
ریتم هاي خشن، شلوغ، نامتعارف و ناآشنا براي روان آدمي است كه به 
افزایش اضطراب و احساس ناامني و پریشاني شناختي منتهي مي شود. 
سبك موسيقيایي »سایکدليك« در ادامه سبك هاي متال و هارد راك 
در زمان حاضر نمونه خوبي براي این مثال هســتند كه در همان حال 

گریزگاهي براي سبك پراضطراب زندگي بشر نيز به شمار مي آیند.

ادبيات
آفرینش آثار ادبي مانند داســتان، رمان و نمایشنامه گریزگاهي براي 
رهایي از رنج بي پایان به كار افتادن اندیشه و روبه رو شدن با تاریکي هاي 
زندگي بوده است. یکي از برجسته ترین نمونه هاي این اثر بخشي و التيام 
نویسنده نامدار روسي فئودور داستایوفسکي است كه زندگي و آثار و 
تأثيرات متقابل او و ادبيات بر یکدیگر نمونه كم نظيري ایجاد كرده است. 
او در روبه رو شــدن با رنج هاي بزرگ در جامعه خشن اسالوي به جاي 
ورود به دنياي تبهکاري و فساد و جنایت به نوشتن پرداخت و خودش را از 
مهلکه جرم و جنایت نجات داد. آثار او به قدري عميق و قابل لمس بودند 
كه پس از او براي ميليون ها خواننده آثــارش التيام و آرامش به همراه 
آوردند. او نوشته هایش را زندگي كرده و تا اعماق رنج هاي انساني سفر 
كرده بود. روایت قهرمانان داستان هاي او مسيرهایي هستند كه روح او 
پيموده است. این آثار به دليل عمق، گستردگي و پيوستگي ساختاري به 
یکدیگر مورد توجه فالسفه، روانشناسان و منتقدان ادبي قرار گرفت و او 
را در بلنداي قله ادبيات جهان نشاند. ادبيات و به خصوص شعر در كشور 

ما نيز در توفان هاي تاریخ پرفرازونشيب ما همين نقش را ایفا كرده اند.

سينما
تركيب تصویر، صدا و روایت روي پرده سينما و دنياي تکنولوژي هاي 
مدیا شاهکاري به نام سينما را خلق كرده اســت. بسياري از تصورات 
رؤیایي انسان كه قبال در عالم  رؤیا و خيال به شکلي مبهم و معماگونه و 
جادویي حضور داشتند به لطف تکنولوژي، تروكاژ و تدوین تصاویري 
زیباتر و كامل تر از خيال آدمي را روي پرده آوردند. آدمي مبهوت این 
دستاورد خود شد و سينما بر تارك سرگرمي هاي بشر قرن بيست و یکمي 
نشست. او توانسته بود بسياري از رویاهاي دست نيافتني و معماهاي 
الینحل خود را در عالم سينما حل شــده ببيند و با همذات پنداري با 
قهرمان داستان ها، برطرف شدن جادویي مشکالت او را به جاي خودش 
بگذارد و خيال خودش را راحت كند. این كاركرد ســينما براي انسان، 
مانند كاركرد مغز و ناخودآگاه او بود كه با گفتن دروغ هاي شيرین و طي 
كردن فرایند مصالحه عقالنيت و شناخت انسان را براي مدت كوتاهي به 

مرخصي بفرستد تا او دمي بياساید و تسکين یابد.

جمالرهنماييیادداشت
روانشناس

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

بارديگرمعمايخانوادهسلطنتي
الرائين: مي خواستم فيلمي بسازم كه مادرم خوشش بياید

فيلم اسپنسر ساخته »پابلو الرائين« 
كارگردان شــيليایي كه در بخش 
رقابتي هفتاد و هشتمين جشنواره 
ونيز به نمایش درآمد، زندگي دایانا 
اسپنسر، عروس جنجالي خانواده 

سلطنتي انگلستان را به تصویر كشيده است. 
به گزارش اسکرین دیلي، پابلو الرائين پس از 
نمایش این فيلم در هفتاد و هشــتمين دوره 
جشنواره ونيز در كنفرانس مطبوعاتي از دليل 
ساخت فيلم »اسپنســر« و به تصویر كشيدن 

شخصيت پرنسس دایانا در این فيلم گفت.
پابلو الرائين كه ســاخت فيلم هاي تحسين 
شده اي نظير »اما«، »نرودا« و »جکي« را در 
كارنامه خود دارد، در ابتداي این كنفرانس به 
این مسئله اشاره كرد كه مي خواستم فيلمي 
بســازم كه مادرم از آن خوشــش بياید. من 
فيلم هاي زیادي ســاخته ام كه مادرم اصال 
از آنها خوشش نيامده اســت. او درباره دليل 
ساخت فيلم »اسپنسر« با محوریت شخصيت 
»پرنسس دایانا« گفت: برایم خيلي جالب بود 
بيشــتر درباره فردي بدانم كه اگر چه از یك 
خانواده اشــرافي مرتبط با خاندان سلطنت 
بریتانيا اســت، اما رفتارش كامال مانند افراد 
عادي است. الرائين افزد: هرچه در زندگي وي 
عميق تر مي شدم، متوجه مي شدم كه اسرار 
بسيار زیادي در او نهفته است. این رازآلودگي 

به همراه گيرایي شخصيت پرنسس 
دایانــا عناصري بودنــد كه من را 
ترغيب به ساخت فيلم »اسپنسر« 
درباره برهه هاي حساس از زندگي 
پرنســس دایانا كرد. »كریستن 
استيوارت« بازیگر نقش »پرنسس دایانا« نيز 
كه به همراه پابلو »الرائين« در این كنفرانس 
مطبوعاتي حضور یافته بود نيز گفت: دایانا در 
این دوران خود را بسيار تنها احساس مي كرد 
و از اینکه بتواند اتفاقاتي كــه در این دوره در 
اطرافش مي گذرد را با كسي در ميان بگذارد، 
احســاس نااميدي مي كرد. این مسئله روي 
ذهن وي تأثير زیادي گذاشت. »استيوارت« 
در خاتمه درباره »اسپنسر« گفت: این فيلم 
به شما اطالعات جدیدي نمي دهد و درصدد 
نيست به شما نظر خاصي درباره شخصيت ها 
و رویدادها ارائه كند. این فيلم تصوري است 
از احساسات پرنســس دایانا. در»اسپنسر« 
داســتان 3روز از تعطيالت كریسمس سال 
1991و زمانــي كه دایانا در حــال گذراندن 
تعطيالت خــود بــا خاندان ســلطنتي در 
»ساندرینگهام« در »نورفولك« است را روایت 
مي كند. در این فيلم دایانا درحالي كه زندگي  
مشتركش دچار بحران عظيمی شده و خود 
او در آستانه فروپاشــي عصبي قرار گرفته به 

تصویر كشيده شده است.

نزدیك به10قسمت از بخش های ميانی سریال سلمان فارسي توليد شده است

تلویزیون
 آنتن را به دست می گیرد

بازیگران و عوامل توليد هنگام ابتال به كرونا، دستمزدشان كم یا قطع نمي شود

10قسمتسلمانفارسيبرايپخش
یکــي از بزرگ تریــن 
پروژه هــاي توليــد در 
این روزهــاي كرونایي، 
»سلمان فارسي« داوود 
ميرباقري است، پروژه اي 
كه گفته شــده سه برابر 
سخت تر از توليد »مختارنامه« اســت. این روزها 
مدیران سازمان از علي عســکري گرفته تا حميد 
شاه آبادي، معاون سيما سر صحنه این سریال ویژه 
حاضر شدند. شاه آبادي بعد از بازدید از لوكيشن این 
سریال گفته است: »ســلمان فارسي پس از پشت 
سر گذاشتن مرحله پيش توليد، مطابق زمانبندي 
صورت گرفته، به خوبي پيش رفته و كاروان سلمان 
به رغم محدودیت هاي كرونا همچنان در حال طي 

كردن مسير توليد است. 
تاكنون مطابــق برنامه ریزي هــا 25درصد از كار 
تصویربرداري این ســریال انجام شــده است كه 
درواقع حدود 10 قســمت )مربوط به قسمت هاي 
مياني( را دربرمي گيرد.« وي همچنين عنوان كرده: 
» مقصد بعدي كاروان سلمان فارسي لوكيشن هاي 
مختلفي مانند آبسرد دماوند، شــاهرود، جهرم یا 

شهرك سينمایي نور خواهد بود.« به گفته معاون 
ســيما، در این پروژه 20هزار نفر بــراي بازیگري، 
اعالم آمادگي كردند )در پاسخ به فراخوان گروه( و 
با 6 هزار نفر از آنها گفت وگو شده و تاكنون حدود 
1500 نفر بازیگر و هنــرور مقابل دوربين رفته اند. 
باید دید چــه تعداد از این عوامل واكسيناســيون 

شده اند.

عسگرپوروسريالرمضانی
ســریال  پيش توليــد 
رمضاني »حضرت اجل 
خــان« )بابا( خــان به 
كارگرداني محمدمهدي 
عسگرپور و تهيه كنندگي 
ایرج محمدي به تازگي 
آغاز شــده اســت. ایرج محمدي، تهيه كننده این 
سریال توضيح داد: »یك هفته است كه پيش توليد 
ســریال »حضرت اجل خان« )بابا(خان آغاز شده. 
این سریال، اثري تاریخي در ژانر ملودرام و به قلم 
سعيد مطلبي اســت كه درباره اواخر دوران قاجار 
بوده و براي  مــاه رمضان آماده مي شــود.« گروه 
كارگرداني هم اكنون در مرحله انتخاب بازیگر است 

كه به زودي بازیگران این ســریال معرفي خواهند 
شد و علي طلوعي، مجري طرح این سریال تاریخي 
اســت. محمدمهدي عســگرپور در كارنامه خود 
سریال هاي »شيدایي«، »جراحت«، »رهایم نکن« 

و.. . را در تلویزیون دارد.

بازيگرانجديددرفصلدومنوارزرد!
از دیگر سریال هایي كه این روزها خبر توليد آن منتشر 
شــده، فصل دوم »نوار زرد« و ســریال »بي نشان« 

اســت. فصل اول »نوار 
زرد« بــه كارگردانــي 
پوریــا آذربایجانــي و 
تهيه كنندگي محمدرضا 
شــفيعي بــا مضموني 
جنایي-پليسي سال 96 
از شبکه دو پخش شد. فصل دوم نوار زرد مانند فصل 
اول به غيراز داســتان دنباله دار، در هر قســمت نيز 
ـ جنایي را روایت مي كند. تيم بازیگران  قصه اي پليسي 

این پروژه به صورت كامل تغيير كرده و قرار نيســت 
هيچ كدام از بازیگران فصل اول در فصل دوم حضور 
داشته باشند. تهيه كننده همان محمدرضا شفيعي 
است و این بار ســروش محمدزاده كارگرداني كار را 
برعهده دارد. بي نشــان را هم راما قویدل كارگرداني 
مي كند و مرتضي رزاق كریمي تهيه كنندگي آن را 
عهده دار است. این سریال 30قسمتي به نویسندگي 
مشــترك آزیتا ایرایي و مهدي حمزه براي پخش از 

شبکه 3 سيما ساخته مي شود.

اينروزهاهرچندآنتنسيمادرپخشسريالهايجديدبهخصوصدر
مناسبتهاكمميآورداماباوجودتوليدشدنپروژههايیازسريالهاي

ويژهگرفتهتاالفوبدرآيندهاينهچنداندوردستسيماپرخواهدبود.
اينروزهاتنهاموضوعسريالسازيدرسازماننيستبلكهوضعيتتوليدوابتاليبرخيازعوامل
بهويروسكروناست،ويروسيكهعالوهبرتعطيليپروژهها،هزينههايزياديرارويدستعوامل
گذاشتهاست.بههمينجهتاستكهسازمانتالشداردواكسيناسيونگروههايتوليدراتسريع
كندوبهگفتهيكيازمديرانمعاونتسيمادرصورتابتالیفرديبهكروناتالشميشودتاافرادبدون
حامينباشند. موضوعدستمزدبازيگرانوعواملسريالهايتلويزيونيدردورانكروناموردياست
كهدغدغههنرمندانشدهاست.هرازگاهيشنيدهميشودكهبازيگرييايكيازعواملبهويروس
كرونامبتالشدهوطیدورانگذراندنبيمارينيزبامشكالتيازجملهعدمتامينهزينهدارو،نگرفتن
دستمزدو...روبهروست.مورديكهمديرانسازمانمعتقدندبيشترينتالشراميكنندكههنرمندان

كمترينمشكالتراداشتهباشند.

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

مي توان تالش كرد و فرد دیگري بود.  این فيلم داستان 
مرد ثروتمندي را روایت مي كند كه قصد دارد در زمان 

گذراندن تعطيالت، خانواده خویش را ترك كند.
چيزهاييحقيقي:هري ووتليف با فيلم روانشناسانه 
»چيزهاي حقيقي« دوباره به جشــنواره فيلم لندن 
بازگشــته اســت. در این فيلم بازیگراني نظير روت 
ویلســون، تام برك و هایلي اســکوائرز نقش آفریني 
مي كنند. »چيزهــاي حقيقي« با اقتبــاس از كتاب 
»چيزهــاي حقيقي دربــاره مــن« اثر دبــورا كي 
دیویز ســاخته شــده اســت. این فيلم دیروز نيز در 
هفتاد وهشتمين دوره جشنواره ونيز به نمایش درآمده 

است. 
زيبا:مامورو هوسودا، كارگردان مطرح انيمه هاي ژاپني 
با كارتون»زیبا« به جشنواره لندن آمده است. این فيلم 
داســتان دختري را روایت مي كند كه توان برقراري 
ارتباطات اجتماعي را ندارد، اما به تدریج تبدیل به یك 

سوپر ستاره در دنياي مجازي مي شود. 
حفره:ميکل آنجلو فرامارتينو، یك دهه پس از ساخت 
فيلم تحسين شده »چهارمرتبه« با فيلم »حفره« به 
جشنواره لندن آمده اســت. فرامارتينو در این فيلم با 
ارائه جزئياتي كامل، داستان كشف شکاف 700متري 
»بيفورتو« در غارهاي »پولينو« در سال1961 را روایت 

مي كند.

   واکسیناسیون در پروژه های سریال سازی 
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کيوسك

هرچه بيشــتر از قدرت گرفتن طالبان 
مي گذرد، روایات بيشــتري از حکومت گزارش

وحشــت این گروه بر افغانستان منتشر 
مي شود و در ميان همه سرکوب شدگان، سهم زنان از 
هراس و نگراني بيشتر اســت. این روایات در حالي به 
بيرون از افغانستان مي رسد که این گروه، در نخستين 
موضع گيري هایــش بعد از به قدرت رســيدن، تالش 
مي کرد خود را حامي حقوق زنان و اقليت ها نشان بدهد 
و با فرمان عفو عمومي، چهره اي رئوف از خود نشــان 
دهد. به گزارش گاردین، اما افراد زیادي بودند که این 
حرف ها را باور نداشتند؛ به خصوص زنان و آنهایي که در 
هرات رفتار طالبان را در همان بدو ورودشان دیده بودند؛ 
طالبان، در همان روزي که وارد هرات شد و حتي قبل 
از فتح کامل این شهر مهم در غرب کشور، سرکوب زنان 
را شروع کرد و هنوز جنگ در شهر ادامه داشت که به 
 محل کار زنــان مي رفت و آنهــا را مجبــور مي کرد

به خانه بروند.
شکوفه، یکي از این زنان که به خاطر طالبان بيکار شده، 
اما شــجاعانه به آنها اعتراض کرده درباره نخســتين 
برخورد طالبان با زنان در هرات گفته است: »آنها هنوز 
شــهر را کامل نگرفته بودند، اما به محل کار ما آمدند. 
مدیر، یك جلسه اضطراري گذاشت و آنها به زنان گفتند 

که باید به خانه بروند.«
بيکاري براي شکوفه، به عنوان تنها نان آور مادر و برادر 
معلولش، مسئله اي بسيار جدي است؛ بنابراین او آخر 
هفته گذشــته پا به خيابان گذاشــت تا قوانين جدید 
طالبان را   به چالش بکشــد و همراه با چند زن دیگر، 

در مقابل دفتر فرماندار هــرات تجمع کردند. او درباره 
این اقدامش گفته اســت: »ما اميــدوار بودیم بتوانيم 
به فرماندار بگویيم که چقدر مشــکالت داریم، اما آنها 
نگذاشتند وارد شــویم و بعد از مدتي هم ما را متفرق 
کردند. ما حتــي نتوانســتيم او را ببينيم.« وعده هاي 
اوليه طالبان درباره احترام به حقوق زنان، باعث شده 
بود تا در خارج از این کشــور این سؤال مطرح شود که 
این گروه چقدر تغيير کرده  و از ایدئولوژي افراطي خود 
و رفتارهاي به شدت   غيرانســاني خود در دهه 1990 
دست برداشــته یا نه. حتي برخي کشورها درخواست 
کرده اند که به طالبان براي تشــکيل دولت، وقت داده 
شود و فعال به آن فشار وارد نشود. اما شواهد فزاینده از 
برخورد طالبان با زنان و دیگر اقليت ها در سراسر کشور 
نشان داده است که طالبان تنها در به تصویر کشيدن 
خود پيشرفت کرده وگرنه همچنان به ایدئولوژي اش 

پایبند است.
در هرات، زنــان بيش از 2 هفته پيش بيکار شــدند و 
حاال در روزهاي گذشته گزارش هایي منتشر شده که 
براساس آن، کارمندان زن بانك ها در قندهار هم مجبور 

شده اند شغل خود را ترك کنند.
طالبان از بيشتر زنان خواسته فعال به دالیل امنيتي در 
خانه بمانند، اما زناني که دوران سياه طالبان را در دهه  

1990 به خاطر دارند، این توجيه ها را قبول نمي کنند.
هدر بــار، معــاون بخش زنــان در دیده بــان حقوق 
بشــر گفته اســت: »مــا هميــن توجيهــات را در 
سال هاي1996تا2001 شــنيدیم، وقتي که طالبان 
مي گفت دختران فعال به خاطر مسائل امنيتي نمي توانند 

به مدرسه بروند و زنان هم به همين دليل نمي توانند کار 
کنند. آنها مي گفتند به محض اینکه شــرایط مطلوب 
باشــد، زنان و دختران مشــکلي براي کار و تحصيل 
نخواهند داشت و البته که هرگز آن شرایط فراهم نشد. 
این نشان مي دهد که آنها در دهه 1990 هم تا حدودي 
مي دانستند که باید افکارشان را به نوعي پنهان کنند 
و دالیل دیگــري را مطرح کنند؛ بنابراین اســترات ژي 
ارتباطي چيز جدیدي نيســت و زنان افغان به خوبي 
آن را مي شناسند.« زنان افغان گفته اند دیگر قوانين آن 
دوران هم به صورت غيررسمي حاکم شده اند؛ ازجمله 
اینکه وقتي زنان مي خواهند بيرون بروند باید یك مرد  
محرم همراهي شــان کند. بازگشــت چنين قوانيني، 
زنان در سراسر افغانستان را نگران کرده و زنان زیادي 
در جالل آباد از هراس خود از آینده با الجزیره ســخن 
گفته اند. دیروز همچنين تصاویري از اعتراض خياباني 
زنان در کابل منتشر شد. یکي از این زنان در ویدئویي 
که در تویيتر منتشر کرده، گفته است که طالبان براي 
متفرق کــردن زنان، از گاز اشــك آور و شــوکر برقي 
استفاده کرده و 10 زن به همين خاطر مجروح شده اند. 
به گفته او، زنان در این اعتراض خياباني خواستار حق 

مشارکت سياسي، حق تحصيل و حق کار بوده اند.

وحشت،آنسويمرزها
اما طالبان فقط بــراي زنان، وحشــت و نگراني ایجاد 
نکرده و دامنه هراس آن، به مرزهاي این کشور محدود 
نمي شــود؛ تعدادي از خلبانان افغان که به ازبکستان 
پناه برده اند، به شدت از احتمال بازگشت به کشورشان 

هراس دارند و نگرانند که درصورت بازگشت، جانشان 
را از دســت بدهند.  به گزارش رویترز، این خلبانان با 
پرنده هاي خود به ازبکســتان فرار کرده اند و حاال در 
پایگاهي در نزدیکي مرز کشورشان نگهداري مي شوند. 
آنها به شدت نگران آینده هســتند و روزبه روز شایعه 
بازگرداندن آنها به افغانســتان تقویت مي شود. یکي از 
آنها گفته است: »من صددرصد اطمينان دارم که اگر 
برگردم، طالبان من را خواهد کشــت.« آنها به رویترز 
گفته اند که در این کمپ، همچون زنداني با آنها برخورد 
مي شود، شرایط نگهداري شان به شدت بد و غذایشان 
ناکافي اســت. به گفته آنها، که تلفني با دنياي بيرون 
ارتباط دارنــد، نگهبان هاي کمپ گفته انــد که قرار 
است به زودي از اینجا بروند و ترسشان این است که به 

افغانستان فرستاده شوند.
مقامات فعلي و ســابق آمریکا درباره فشار طالبان به 
ازبکستان براي پس فرستادن این افراد هشدار داده و 
گفته اند این کمپ، مي تواند به بحران جدید دولت جو 

بایدن، رئيس جمهور آمریکا تبدیل شود.
سفير سابق آمریکا در ازبکستان گفته است که ازبك ها 
نمي خواهند طالبان را تحریك کنند و ممکن است در 

نهایت درخواست آنها را قبول کنند.
طالبان سابقه اي طوالني در برخورد با خلبان هاي این 
کشور که زیرنظر آمریکایي ها آموزش دیده اند دارند و 

تعدادي از آنها را ترور کرده اند.
طالبان که بعد از به قدرت رســيدن در افغانستان، به 
هلي کوپترهــا و هواپيما هاي نظامي   دسترســي پيدا 
کرده، همه نيروهاي نظامي ســابق این کشور ازجمله 
خلبانان را دعوت کرده اســت به محــل خدمت خود 
برگردند و در نيروي امنيتي جدید کشور فعاليت کنند.

این در حالي است که در 2 هفته گذشته، گزارش هاي 
زیادي درباره اعدام و قتل فرماندهان ســابق پليس و 
نيروهاي نظامي توســط طالبان در افغانستان منتشر 

شده است.

نگاه

چراكنفرانسبغداد
بهاهدافخودنرسيد؟

کنفرانس بغداد بدون شك در نوع خود 
رخدادي بي ســابقه بــود. در نگاه اول 
نمي توان این کنفرانس را نشستي عربي 
مانند اتحادیه کشورهاي عرب به شــمار آورد، چرا که کشورهاي 
غيرعربي مهمي در آن شرکت داشــتند. از سوي دیگر کنفرانس 
بغداد، نشستي خاورميانه اي نيز نبود، چرا که کشورهایي خارج از 
این منطقه و بلکه بســيار دور از آن )فرانسه( به عراق دعوت شده 
بودند. در عين حال نمي توان عنوان همسایگان عراق را هم براي 
کنفرانس بغداد برگزید، چرا که یکي از مهم ترین همسایگان این 
کشور )ســوریه( به دليل نگراني از احتمال تحریم دیگر کشورها، 

اصوال به عراق دعوت نشد.
کنفرانس بغداد کــه در هيچ کــدام از چارچوب هاي دیپلماتيك 
متعارف نمي گنجد، پس از برگزاري زیر ســایه دو عالمت سؤال 
مهم قرار گرفت: چرایي مشارکت فرانسه و غيبت سوریه. فرانسه 
تنها کشوري نيســت که از خارج از منطقه خاورميانه به کنفراس 
بغداد دعوت شده، اما بدون شك در همراهي با دولت عراق و حتي 
حمایت از اجراي این کنفرانس نقشي اساسي داشته است. سؤال 
این است: فرانسه در قامت یك کشور اروپایي مستقل در کنفرانس 
بغداد شــرکت کرده یا به نمایندگي از اردوگاه قدرت هاي غربي؟ 
برخي کارشناســان بر این باورند که پاریس پــس از آغاز فرایند 
خروج آمریکا از خاورميانه، به دنبال پر کردن جاي خالي این کشور 
براساس منافع و چشم اندازهاي امنيتي-اقتصادي مستقل خود 
اســت. بر مبناي این تحليل، حضور امانوئل مکرون در کنفرانس 
بغداد، در امتداد تالش هــاي وي براي افزایش نفوذ فرانســه در 
لبنان، مصر، خليج فارس و سایر نقاط خاورميانه تعریف مي شود. 
در مقابل، گروهي دیگــر از تحليلگران معتقدند افزایش تحرکات 
اخير فرانسه در خاورميانه بدون شك با چراغ سبز آمریکا و از طریق 
تعامل با این کشور صورت مي گيرد و نمي توان در این زمينه براي 
سياست خارجي فرانسه، هویت مستقلي از آمریکا و ناتو قائل شد. 
به عبارت دیگر، دولت بایدن تالش مي کند عراق را از مدار منطقه اي 
ایران خارج کرده و هویت جدیدي به آن ببخشد و در این زمينه، 
 از نفوذ و امکانــات منطقه اي متحد اروپایي خود، یعني فرانســه

استفاده مي کند.
اما درباره غيبت سوریه؛ در درجه اول روشن است که این تصميم 
برخالف تمایل کشــور ميزبان اتخاذ شده اســت. بغداد به خوبي 
مي دانست  مشارکت نکردن سوریه، نه تنها اعتبار کنفرانس را زیر 
ســؤال برده بلکه بر نتایج آن نيز تأثير منفي خواهد داشت. اما در 
سایه اصرار فرانسه، ترکيه و شــاید برخي کشورهاي عربي، عراق 
ســرانجام ناچار شــد براي نجات کنفرانس، به طور علني  ارسال 
نکردن دعوتنامه به سوریه و تداوم انزواي این کشور را تأیيد کند. 
با وجود این، ســوریه »غایب حاضر« در کنفراس بغداد بود. تمام 
کشــورهاي منطقه به خوبي مي دانند که بحران ســوریه یکي از 
مهم ترین پرونده هاي باز خاورميانه اســت و بدون مشارکت فعال 
دمشق، هيچ راه حل و ابتکار عملي براي پایان دادن به شرایط فعلي 

وجود نخواهد داشت.
نشــانه هاي غيبت ســوریه را به خوبي مي توان در بيانيه پایاني 
کنفرانس بغداد مشاهده کرد: بيانيه اي پر از تعابير کلي و بي فایده 
که نشان مي داد این کنفرانس در بررسي جدي بحران هاي واقعي 
منطقه و تالش براي دستيابي به راه حل هاي پایدار ناکام بوده است. 
در عين حال،  اشاره نکردن به مسئله فلســطين و رژیم اشغالگر 
صهيونيستي در این بيانيه توسط کشورهاي حاضر نيز یکي دیگر 

از نکات معنادار کنفرانس یك روزه بغداد بود.
با وجود این کنفرانس بغــداد را مي توان از برخي جهات رخدادي 
مفيد به شــمار آورد. در هر حال اجتماع رهبــران و نمایندگان 
کشورهایي که طي سال هاي گذشته بر سر بسياري از پرونده هاي 
حساس رودرروي یکدیگر قرار داشته اند، خود رخداد قابل توجهي 
اســت. در این ميان، برگزاري برخي نشســت هاي جانبي ميان 
سياستمداراني که براي نخســتين بار طي ساليان قبل با یکدیگر 
مالقات علني و مستقيم داشته اند بســيار مهم بود: نظير نشست 
عبدالفتاح سيسي، رئيس جمهور مصر با شيخ تميم بن حمد امير 
قطر. به عبارت دیگر مي توان گفت اگر کنفرانس بغداد در امتداد 
نشست شهرالعال عربستان )نشستي که ابتداي سال ميالدي جاري 
براي اعالم آشتي عربستان و قطر برگزار شد(، طراحي شده باشد 
تا حدودي موفق بوده است. درصورت پذیرش این پيش فرض باید 
اذعان کرد که مهم ترین برنــده کنفرانس بغداد در حقيقت عراق 
بوده است. براي مثال این کشور در جریان نشست هاي جانبي ميان 
مصطفي الکاظمي با رهبران ميهمان به توافق ها و تفاهمنامه هاي 
جدیدي در زمينه مبارزه با تروریسم، خرید سالح، همکاري هاي 
اطالعاتي و البته ســرمایه گذاري و بازسازي دست یافت. در عين 
حال اجتماع سران عربي در کنفرانس بغداد، فرصتي جدید براي 
رایزني رهبران عراق، مصر و اردن بر سر پروژه مشترك شام جدید 
و توافق هاي فيمابين، مخصوصا در حوزه نفت، گاز، تاسيس شبکه 

مشترك برق و مبادالت تجاري مهيا کرد.
اما در پایان این ســؤال براي افکار عمومي مطرح مي شــود: آیا 
دســتاوردهاي مذکــور در کنفرانس بغــداد، با موج رســانه اي 
گسترده اي که قبل از برگزاري آن به راه افتاده و پيش بيني هایي که 
درباره اش مطرح شده بود همخواني دارد؟ آیا واقعا این کنفرانس، 
آنطور که مقامــات عراقي ادعا مي کردند، در اســتفاده از آرامش 
نســبي حاکم بر منطقه براي تاسيس مکانيسم جدیدي از تعامل 
و همکاري هاي مشــترك ميان قطب هاي مختلف قدرت، موفق 
شد؟ پاســخ این سؤال از دید من منفي اســت و چرایي آن نيز به 
یك دليل ساده بازمي گردد: کنفرانس بغداد توانایي و قدرت کافي 
براي ورود به 2مســئله اصلي که آینده ثبات منطقه خاورميانه به 
آنها گره خورده را نداشت؛ 1- پرونده هســته اي ایران و اینکه آیا 
آمریکا حاضر است بدون پيش شــرط به تعهدات خود در توافق 
سال 2015بازگشته و تحریم هاي این کشور را لغو کند؟ 2- پرونده 
فلسطين و اینکه آیا اسرائيل براي دستيابي به راه حلي واقعي، چه 
براساس راهکار 2کشوري و چه بر مبناي تاسيس کشوري واحد، 
بدون تبعيض نژادي با تکيه به رأي اکثریت آمادگي دارد؟ بر مبناي 
آنچه گذشت، کنفرانس بغداد صرفا موفق شد به نيازهاي موقت و 
زودگذر برخي کشورهاي منطقه پاسخ دهد و هيچ آینده اي براي 

آن وجود ندارد.
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نخستين گام براي آینده پژوهي تحليل روند است؛ اینکه 
در حوزه هاي مختلف فرهنگ، اقتصاد، زبان، سياســت، 
بين الملل و... چه رخ داده. نخستين گام براي آینده پژوهي 
این است که بدانيم، بدون فهم گذشته نمي توان به امروز 
رسيد و بدون فهم امروز نمي توان از آینده سخن گفت. هر 
چه بگویيم آینده، آینده، آینده... همه آن آینده ها که گفته 
شد، بدل به گذشته شده است. از این رو بسياري از متفکران 
معرفت شناسي در حوزه آینده پژوهي معتقدند که ما در 
بهترین حالت در ماضي نقلــي زندگي مي کنيم. پس هر 
آنچه از آینده مي گویيم، به گذشته بازمي گردد. این درباره 
آینده پژوهي افغانستان هم صدق مي کند. بدون دانستن 
روند تاریخي و تنوع فرهنگي افغانستان، نمي توان به زماِن 
حال و آینده آن اندیشيد. مهندسان آینده پژوهي معتقدند 
که آینده را نمي توان مهندسي کرد و با رویکردهاي کمي 
به سمت آن حرکت کرد. آینده مجموعه اي از فرایندهایي 
است که در گذشته رخ داده. مهم ترین چالشي که در مرور 
روند چند دهه ای افغانستان وجود دارد، جنگي است که 
ميان آینده پژوهي و آینده نگاري رخ داده است. آن عده که 
مي خواهند از بيرون آینده اي را براي مردم افغانستان درنظر 
بگيرند و خط دهند که باید به این سو حرکت کرد معموال 

قدرت هاي بزرگ هستند. در تحليل روند باید به این نکته 
توجه کرد که نگاه آینده نگار، فارغ از روند تاریخي، فرهنگي، 
دیني و قومي مردم افغانســتان غایتي را براي این مردم 
تعریف مي کند. از این رو مجبور است زبان، معرفت شناسي 
و تعریف خود از دمکراســي را هم به ملت دیکته کند، آن 
هم در برابر پيشينه اي که ملت افغانستان داشته و در طول 

تاریخ طي  کرده است.
بنابراينشمامعتقديدايندمكراسي

الحاقيديريازودازبينميرفت؟
رویه افغانستان در گذشته توأم با گفت وشنود ميان اقوام، 
زبان ها و فرهنگ ها بــوده، درحالي که بعدهــا ميان این 
فرهنگ و زبان و اقوام گزینشــي رخ داده اســت. آنچه ما 
امروز در افغانستان با آن مواجهيم، نتيجه چند دهه اجبار 
به آینده هاي کمي، با نگاه به فرصت هاي جهاني است که 
در جغرافياي ژئوپلتيك افغانستان تعریف مي شود. در این 
دو دهه که آمریکایي ها با دولت افغانستان همنشين بودند، 
آنچه بسيار برجسته مي نمود، طبقه ویژه متوسط به باال در 
کابل بود. همه توجهات معطوف به کابل شده بود و در کابل 
نيز معطوف به طبقه اي خاص. بخش زیادي از دمکراسي 
تعریف شده در افغانستان، صرف آن شد که براي این طبقه 
معدود، سازمان  هاي مردم نهاد یا همان NGOها تشکيل 
و به افغانستان سنجاق شود؛ سازمان  هاي مردم نهادي که 
هيچ ربطي به روند مشارکتي در افغانستان نداشته و ندارد.
پسبهاعتقادشماسازمانهايمردمنهاد
بهوجودآمدهدرافغانستاننتوانستنددرميانمردم
مؤثرافتادهوخطفكرتازهايبرايآنانايجادكنند؟

در زمــان محدودي شــاهد آن بودیم که ســازمان  هاي 
مردم نهاد به شکل قارچ گونه در افغانستان رشد کردند که 
نه تنها در نگاه مردم افغانستان و افکار عمومي آن اثر نداشت 
که ریشه اي هم در آن خاك نگرفت. تزریق پول براي ایجاد 
روندي نو در افغانستان، جز ساخت مال هاي بزرگ که هيچ 
ربطي به این فرهنگ نداشت و اشاعه مصرف گرایي ميان 
طبقه اي که مي توانســت به عنوان نخبه در مردم اثرگذار 
باشد، براي افغانســتان عایدي دیگري نداشت. حاال این 
طبقه که تعداد معدودي هم هستند، مجبورند در وضعيت 
حاکم گفت وگو را فراموش و افغانستان را ترك کنند. بخش 
زیادي از این هجوم به فرودگاه نيز تحت تأثير طبقه سازي 
بدون فهم روندهاي تاریخي و فرهنگي بوده است. یعني 

ما خواســتيم به اسم دمکراسي به ســير فرهنگي کشور 
مفاهيمي را سنجاق کنيم که این مفاهيم هيچ ربطي به 

گذشته مشارکتي و گفت و شنودهاي افغانستان نداشت.
چرامردمافغانستاننتوانستندبهشكل

جديدياززندگياختشوند؟
مردمي که در فرهنگ شــان قناعت معنا پيدا مي کرد، و 
بخش زیادي از آنها در فقر به سر مي بردند، رستوران هاي 
لوکس و... را در بخش هایي از کابل دیدند. نمایِش شکلي 

از زندگي مجلل در بخشي از شــهر که در ذهن عده اي از 
مردم این کشور وقتي معنادار مي شد که به یاد مي آورند 
چه فاصله اي ميان زندگي آنها با این کاخ ها وجود دارد. آن 
زمان این پرسش شکل مي گرفت که این شکل زندگي از 
کجا آمده و البته در ذهن اقوام مختلف به شکل گوناگوني 

نيز پاسخ داده مي شد.
تسلطزودهنگامطالبانبرافغانستان،
جهانرامتحيركــرد.آياميتواناينتســليم
پيدرپيشــهرهارابــاورودطالبــان،تحليل

عقالنيكرد؟
نکته نخست اینکه وقتي سخن از طالبان به ميان مي آید، 
آیا باید گمان کــرد این گروه ها یکبــاره به وجود آمدند؟ 
آیا آنها یك هفته اي کشــور را گرفتند یا در طول 20سال 
گذشته در جاي جاي افغانستان ریشه دواندند، نمایندگاني 
مستقر کردند و با توجه به پایگاه قومي و شکاف ها شاخه 
دادند، تنه دار شــدند وبه بار نشســتند؟ مسلما غلبه هر 
گروهي با این سرعت نشان از آن دارد که نمي توان با چند 

فریم عکس ماجرایي را تحليل کرد.
 ایــن گفته که طالبــان در زمــان کوتاهي افغانســتان 
را گرفــت، یعني مــا از افغانســتان عکــس گرفته ایم 
درحالي کــه آینده پژوهــي مي گوینــد براي بررســي 
 ماجــرا باید فيلــم گرفــت و بــه ســکانس هاي قبلي

 توجه کرد. سکانس هاي پيشين در افغانستان بسيار زیاد 
است و در همين روند به قدرت رســيدن طالبان، نظر به 
همه سکانس هاي بيست ســاله و تأثير این گروه در ميان 
مردم نمي تواند از نظر دور بماند. نباید چند فریم عکس را 
به قدري پررنگ کرد که فيلمي دودهه ای فراموش شود و 

این چند فریم را تحویل تحليلگران داد.
ناجيانافغانســتانراچهكســاني

ميدانيد؟
در آینده هر آنچه انتظار مردم افغانستان را بکشد، بدون 
فهم گذشته و حال افغانســتان و بدون تحليل روندهاي 
بين المللي و داخلي آن ممکن نيســت. اما به نکاتي باید 
توجه کرد و آن تنوع قوميتي در این کشــور است. بيش 
از 63درصد مردم افغانستان جوانند. جوان هاي این نسل 
نيز مجهز به فهمي از جهان امروز هســتند. هرچند این 
نسل توانسته شبکه سازي هاي خوبي داشته و حضورش 
در رسانه ها را چشــمگير کند، اما الزم است زمين بازي 
در افغانستان را هم فهم کند. این امر نيز بدون خواندن و 
فهم تاریخ ميسر نيست. جوانان افغانستان باید جاي خود 
را در زمين کشورشــان پيدا کنند و حرکت هاي بازیگران 
آن را حدس بزنند. نباید خام این خيال شد که طالبان هم 
به اندازه آمریکایي ها از این تسلط سریع بر کشور در حيرت 
است. این دست گزاره ها نشــان از آن دارد که نسل جوان 
نيازمند تقویت و مطالعه است. بعيد است براي سرزميني 
که قرن ها براي تسلط به آن برنامه ریزي شده و با این منابع 
شگفت انگيز، آنقدر بي برنامه رفتار شده باشد که دو طرف را 
به حيرت وا دارد. به نظر مي رسد این نوع گزاره ها تقویت این 
نکته است که از تاریخ باید عکس گرفت و نشان از آن دارد 
که شبکه هاي اجتماعي افغانستان، هيجان زده توجه خود 

را به عکس ها معطوف کرده اند.
مردمافغانســتانراممكناستچه

خطراتجديديگريتهديدكند؟
نباید تنوع قومي را فراموش کرد. معلوم نيست این تنوع با 
وضعيت حاکم چقدر دچار بحران شود. وقتي اقوامي چون 
فارسي زبانان، تاجيك ها و هزاره اي ها کشور را ترك کرده و 
محدود شوند، در آینده افغانستان چه رخ خواهد داد. مسلما 
با حذف این اقوام، قرائت هایي از کشور حذف خواهد شد که 
مي تواند در افغانستان نقش جدي داشته باشد. نکته اي که 

باید نسل جوان به آن توجه ویژه کند.
ادامهرابطهدوستانهايرانوافغانستان

چگونهخواهدشد؟
مسئله مهمي که ميان ایران و افغانستان پيوند ایجاد کرده، 
زبان است که پيوند فرهنگي دو کشور را نيز به دنبال داشته. 
پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، فارسي زبانان به 
شکل مستقيم و غيرمستقيم از این کشور بيرون رانده یا 

مجبور به ترك افغانستان شدند.
با این رویه افغانســتان از زبان فارسي که پيوند دو کشور 
بود خالي خواهد شــد. پــس زماني کــه مهم ترین پل 
فرهنگي ميان ایران و افغانســتان، تخریب شود، بسياري 
 از پيوندهاي تاریخي نيز از ميان خواهد رفت که خود خطر

 بزرگي است.

وضعيتامروزافغانستان
نتيجهبيتوجهيبهگذشتهآناست

بررسي ضرورت آینده پژوهي درباره افغانستان درگفت   وگو با کاوه فرهادي

نگارحسينخاني
روزنامه نگار

آنچه مــا امروز در 
افغانســتان با آن 
نتيجه  مواجهيم، 
چند دهه اجبار به 
آینده هاي کمي است. بخش زیادي از 
دمکراسي تعریف شده در افغانستان، 
صرف آن شد که براي طبقه متوسط، 
ســازمان  هاي مردم نهاد تشکيل و به 
افغانستان سنجاق شود؛ سازمان  هاي 
مردم نهــادي که هيچ ربطــي به روند 
مشارکتي در افغانستان نداشته و ندارند 

شواهد ميداني در افغانستان، ادعاهاي طالبان درباره احترام به حقوق زنان را رد مي کند
طالبان ؛ عليه زنان و ديگران
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مركز پژوهش هاي مجلس  شوراي اسالمي به تازگي فاطمه عباسي
آماري منتشر كرده كه نشان مي دهد 60 درصد كارگران 
كشور بيمه نشده اند و اين در حالي است كه اين قشر تالشگر، 
همواره با نبود امنيت شــغلي، تعديل نيرو، دستمزد كم و 
نداشتن حامي صنفي مواجه بوده اند. با اينکه طبق قانون كار، 
همه كارفرمايان، كارگران، كارگاه ها و مؤسسات توليدي، 
صنعتي، خدماتي و كشاورزي تحت پوشش قانون كار قرار 
دارند و كارفرمايان موظف هستند كه مطابق با قانون تأمين 
اجتماعي، كارگران واحد خــود را بيمه كنند، اما هنوز هم 
بسياري از كارگران نه تنها از مزاياي بيمه بي بهره اند، بلکه 
سال هاي كار كردن فرد جزو سوابق كار او محسوب نمي شود 

و در زمان بازنشستگي و يا نياز به بيمه بيکاري، از هر دوي 
اين موارد بي نصيب مي ماند. به هر حال كارگر هميشه جوان 
نيست و روزي از كار افتاده يا بازنشسته مي شود، اگر بيمه 
نداشته باشد در دوره بازنشستگي هيچ حقوقي هم نخواهد 
داشت. عالوه بر اينکه اگر كارگري در محل كار دچار حادثه 
شود و از پس هزينه درمان برنيايد، دچار مشکالت زيادي 
خواهد شد و كارفرما هم به راحتي از دادن خسارت و هزينه 
درمان شانه خالي مي كند. با اينکه در سال هاي اخير وزارت 
كار و رفاه اجتماعــي كارهاي زيادي بــراي برخورداري 
كارگران از حقوق اوليه خود كرده و كارفرمايان متخلف را 
جريمه كرده اند، اما عده اي از اين كارفرمايان همچنان تخلف 
كرده و نيروهاي خود را بيمه نمي كنند. كارگران هم براي از 

دست ندادن شغلشــان، ســکوت مي كنند و از حق خود 
مي گذرند. حاال و پس از انتشــار آمار مركز پژوهش هاي 
مجلس، فتح اهلل بيات، رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و 
پيماني پيشنهاد داده كه دولت با طراحي سايت يا سامانه اي، 
زمينه ثبت نام كارگران فاقد بيمه را فراهم كند و سپس با 
شناسايي اين افراد تدبيري براي بيمه شدنشان بينديشد. 
درواقع با راه اندازي يك سامانه خوداظهاري، بانك اطالعاتي 
نيز تکميل مي شود و كارگران مي توانند اطالعات خود را در 
اين سامانه وارد كرده و تقاضاي بيمه كنند. به اين صورت راه 
تخلف براي كارفرمايان بسته خواهد شد و آن 60درصد از 
كارگراني كه بدون بيمه مشــغول به كارند نيز از خدمات 

تامين اجتماعي بهره مند مي شوند.

بیمه واقعا همگانی

»ببري كه براي چــاي آمد«. كتابــي مصور براي سامان رضايي در ســال 1968ميالدي كتابي چاپ شد با عنوان 
كودكان كه نويسنده اش )جوديت كر( در سال 2016ميالدي برنده جايزه يك 
عمر دستاورد هنري از سوي بنياد خيريه بوك تراست شد؛ از مرگ نويسنده اما 
زمان زيادي نگذشته بود كه گروهي منتقد تبعيض جنســيتي عليه زنان با نام 
»تحمل صفر« سر و كله شان پيدا شــد و اتفاقا با تحملي نزديك به صفر كمپين 
گسترده اي عليه اين كتاب به راه انداختند. اين گروه در اسکاتلند دمار را از روزگار 
ناشر درآورد كه چرا كتابي كه در آن نقش مرد ها پررنگ تر از زنان است را منتشر 
كرده است. درحالي كه تبعيض عليه زنان در سرتاسر جهان امري واقعي است اما 
بايد پذيرفت كه گاهــي هدف گيري هاي خودفمنيســت پندار ها و حتي گاهي 
فمنيست هاي واقعي در واقع براي اهداف آنها نقض غرض است. براي نمونه در اين 
مورد اخير بايد پرسيد آيا زماني كه در آن داستان ببري كه براي چاي آمد شکل 
گرفته نقش مرد ها كمتر از زنان بوده؟ آيا ذهن نويسنده در آن زمان درگير اين 
مسئله امروزي بوده يا نه؟ اگر درگير اين مسئله نبوده بايد انتشار كتابش متوقف 

شود؟ 
در هاليوود هم چنين افراط و تفريط هايي كم نيســت. تــا يك دهه پيش همه 
قهرمان هاي انيميشن هاي هاليوود مردان و پسراني بودند كه دختر ها در انتظار 
كمك آنها بودند. حاال نويسنده ها و تهيه كننده ها از آن طرف بام افتاده اند. اغلب 
قهرمان ها زنان و دختراني هستند كه به پسر ها و مرد هاي دست و پا چلفتي كمك 
مي كنند. براي تعادل در اين مورد اما به نظر مي رسد كه بايد به نگاهي فراجنسيتي 
رسيد. اين تعادل در كساني كه براي نمونه فرزندشان بيمار است ديده مي شود. 
والدين فرزند بيمار به هيچ وجه به جنسيت پزشك يا جراح حاذق توجه نمي كنند. 
تنها مالك آنها ميزان تبحر و مهارت اوست. اين شايسته ساالري پاسخ قطعي به 
تمام جنگ و جدل هاي فمنيستي است. براي اداره يك مدرسه يا بيمارستان اگر 
اكثريت شايسته ها با زنان يا مردان اســت به اين تركيب به بهانه تساوي حقوق 
زن و مرد دست نزنيم بهتر و مفيدتر است. كه تساوي با تعادل فرقي اساسي دارد.

ببري كه براي چاي آمد

 غذاي سفركرده 
سيناقنبرپور 

حتماً شنيده ايد كه مي گويند »بسيار 
ســفر بايد تا پخته شود خامي«؛ اين 
فقط شــامل حال آدم ها نيســت و 
غذاها هم به قدري كه ســفر كرده اند 
تجربه هايشــان افزوده شــده است؛ 
طعم هايشان دگرگون شده و شهره 
شــده اند. نمونه غذايي كه سفركرده 
و با تجربه هايي كه به دســت آورده 
شــهره عام و خاص در جهان شده، 
سفرش را از خراسان در ايران به هند 
آغاز كــرد و پس از گشــت و گذار در 
ســرزمين ادويه ها و طعم ها دوباره 
به جنوب ايران بازگشــت. هنوز هم 
اگر اهل ســفر باشــيد مي توانيد در 
2نقطه جنوبي ايران طعم و شــکل 
اصيل تري از »سنبوســه« را تجربه 
كنيد. البته چــه در پايتخت چه در 
كالنشهرها هم مي توانيد اين غذاي 
ســفرديده را مثل كنيــد اما طعمي 
كه »سنبوســه« آبــادان، آن هم در 
بازار ته لنجي ها زير زبانتان مي برد يا 
طعم »سنبوسه« اي كه در نوبنديان 
در 25كيلومتري چابهــار به دندان 
مي گيريد يك طعم متفاوت اســت؛ 
آن هــم با ســس هاي ساخته شــده 
محلي ها كه اگر تاب تندي نداريد بهتر 
است آن را روي سنبوسه نريزيد. به هر 
حال اين غذاي سفر ديده معجزه اي 

ديگر از سيب زميني است. گرچه در 
دستور طبخ آن گوشت كوبيده شده 
يا امروز گوشت چرخ كرده هم هست 
اما مي توانيد »سنبوسه« را در آبادان 
و نوبنديان چابهار حتي بدون گوشت 
ولي بســيار لذيذ بيابيد؛ مثلث هاي 
كوچك برخالف آنچه در شــهرهاي 
مختلف با اسم هاي مختلف مي پزند؛ 
مثــاًل »سنبوســه« پيتزايــي يا با 
سوسيس. آنچه در بازارته لنجي هاي 
آبــادان از ماهيتابــه پرروغن بيرون 
مي كشند فقط ســيب زميني آب پز 
شده له شــده به همراه تره و جعفري 
ساطوري شده اســت كه به آن ادويه 
هم زده انــد. ادويه اش هــم معموالً 
فلفل سياه و فلفل قرمز است و نمك، 

البته زردچوبه هم افزوده مي شود.
يکي از مهم ترين مراحل آماده كردن 
»سنبوسه« پيچيدن آن است؛ اينکه 
بتوانند در ناني بســيار نــازك آن را 
بپيچند و آماده انداختــن در روغن 
داغ كننــد. مثلثــي درســت كردن 
»سنبوســه« خود بخشــي از ريشه 
تاريخــي اين غــذا دارد. پيش تر اين 
غذا يك وعده غذايي محسوب مي شد 
نه مثل حاال يك ميان وعده يا چيزي 

شبيه آن.
اين مســافر غذايي در خراسان ديده 
به جهان گشوده است. قديمي ترين 
مکتوباتي كه به اين خوراك اشــاره 
كرده تاريــخ بيهقي اســت كه بين 

ســال هاي 1035 تا 1045 ميالدي 
به حکومت غزنويان اشاره دارد و آورده 
است: »نديمان را بخواند و امير، شراب 
و مطربان خواســت و اين اعيان را به 
شــراب باز گرفت و طبق هاي نواله و 

سنبوسه روان شد.«
مي گوينــد» سنبوســه« اوايل قرن 
ســيزدهم توســط تجار و بازرگانان 
مسلمان از خراســان به هند سفرش 
را آغاز كرد و با كمي تغيير در دستور 
تهيه آن بــه يکــي از خوراك هاي 
محبوب آنان تبديل شد. امير خسرو 
دهلوي شــاعر پرآوازه پارسي گوي 
هنــد در اوايل قــرن ســيزدهم از 
سنبوسه به عنوان خوراكي محبوب 
در بين درباريان و اشراف ياد مي كند. 
همچنين در اوايل قــرن چهاردهم 
ابن بطوطــه در ســفرنامه هنــد از 
سنبوسه به عنوان يك خوراك كوچك 
كه با گوشت كوبيده، پياز، بادام، گردو 
و ادويه و ترشــيجات تند در خمير 

تهيه مي شود، ياد مي كند.

كلمه سنبوسه ريشه در زبان آريايي 
دارد و در اصل به نام ســمپوتزه بوده 
است. سمپوتزه خوراكي بسيار شبيه 
ساندويچ يا همتاي آن بوده است كه 
به عنوان وعده غذايي اصلي شناخته 
نمي شده اســت. با گذشت زمان واژه 
سمپوتزه به سنبوسگ يا سنبوساگ 
تغييــر يافته در نهايت به سنبوســه 

رسيده است.
شايد باوركردني نباشــد كه اين غذا 
پيش از ســفر در آب پخته مي شد. 
خراساني ها به ويژه در خراسان جنوبي 
نخود را مي پختند و مي كوبيدند و به 
همراه ادويه جات و پياز خردشده الي 
خمير مي پيچيدند و فشار مي دادند تا 
كاماًل صاف و سفت شود و بعد آن را در 

آب جوش مي انداختند.
اين غــذا را هم با »آش جوشــواره« 

مي شناختند.
به هر حال ســفر از شــرق ايران به 
هندوستان و بازگشتش موجب شد 

شهرت جهاني بيابد.

لقمه

سايه كاروان شتر ها در صحرای دبي عكس: آگورا اول آخر

زوربای يوناني
يك وقت هم كوزه گر بودم. من اين كار را ديوانه وار دوســت  داشتم. هيچ مي داني كه آدم يك مشــت گل بردارد و از آن نيكوس كازانتزاكيس
هرچه دلش بخواهد درســت كند يعني چه؟ فررررر! چــرخ را مي گرداني و گل هم مثل 
ديوانه ها با آن مي چرخد، ضمن اينکه تو باالي ســرش ايستاده اي و مي گويي: االن كوزه 
مي سازم، االن بشقاب درســت مي كنم. االن چراغ مي سازم و خالصه هر چه دلم بخواهد 
مي ســازم. به اين مي گويند مرد بودن، يعني آزادي! دريا را فرامــوش كرده بود، ديگر به 
ليمويي كه در دست داشت گاز نمي زد و چشمانش بازِ روشن شده بود. پرسيدم: آخر نگفتي 
انگشتت چه شــده. - هيچي! روي چرخ كه كار مي كردم مزاحمم مي شد. در هر چيزي 
خودش را وسط مي انداخت و نقشه هاي مرا برهم مي زد. من هم يك روز تبر را برداشتم و…

تاريخ مجهول آمريكا
+ يه زمانــي بود كه مــن همه  چيز و  همه كس رو مقصر مي دونستم، واسه توني كي
همه درد ها ، رنج ها و اتفاقات بدي كه برام مي افتاد كه مي ديدم براي 
مردمم اتفاق مي افتاد. همه رو مقصر مي دونستم. سفيد پوست ها رو 
مقصر مي دونستم، جامعه رو. اما جوابي نمي گرفتم، چون سؤال هايي 

كه مي پرسيدم اشتباه بودن. بايد سؤال درست رو بپرسي.
- مثال چي؟

+ هيچ كدوم از كارهايي كه كردي زندگيت رو بهتر كرده؟
- نه.

ديالوگبوك مارك

حافظ

مزن بر دل ز نوك غمزه تيرم
كه پيش چشم بيمارت بميرم

401
میلیون

تا پایان مرداد ماه سال جاری 
تعداد انواع كارت های بانكی 

در قالب كارت برداشت، 
اعتباری، هدیه و كارت پول 

الكترونیك در كشور به بیش 
از ۴۰۱ میلیون رسیده است.

263
میلیون

تا پایان مرداد سال جاری بالغ 
بر ۲۶۳ میلیون و ۶۰۴ هزار و 
۶۳۷ عدد كارت بانكی از نوع 
برداشت در كشور وجود دارد 
كه بانك ملی ایران با تعداد 
۴۵ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۲۱۶ 

كارت، بیشترین صدور كارت 
برداشت در میان بانك ها و 
مؤسسات اعتباری كشور را 

داشته است.

6
میلیون

همچنین، طبق آخرین اعالم 
بانك مركزی معادل ۶میلیون 
و ۶۴۲ هزار و ۲۲ عدد كارت 
بانكی از نوع اعتباری و ۱۲۹ 
میلیون و ۳۱۴ هزار و ۸۲۸ 

عدد كارت خرید یا هدیه در 
شبكه بانكی وجود دارد. 

همچنین معادل یك میلیون 
و ۹۸۵ هزار و ۳۰ عدد كارت 
پول الكترونیك نیز تا پایان 
مرداد ماه در كشور صادر 

شده است.

عدد خبر

روان شــناس ها بر اين باورند كه در 
هر رويداد و خبر بــدي نکته مثبتي 
وجود دارد كه ذهن برخــي از ما آن 
را ناديده مي گيــرد. اصال بايد تمرين 
كرد تا به جاي تمركز روي نکات منفي 
بگرديم و آن نکته مثبت را با ذره بين، 
ميکروسکوپ و حتي تلسکوپ هم كه 
شــده پيدايش كنيم. تمرين آن هم 
كار سختي نيســت. صبح اول صبح 
خبر ها را چك مي كنيم. نخســتين 
خبر را صيــد كــرده و به دنبال نکته 
مثبت آن مي گرديم. براي نمونه صبح 
اول صبح، خبري كه به چشم نگارنده 
اصابت كرد اين بود. »طالبان اينترنت 
پنجشــير افغانســتان را قطع كرد«. 
ابتدا شــروع مي كني به منفي بافي، 
اما چند دقيقه بعد تصاوير برادركشي 
احتمالي در پنجشير را كنار مي زني، 
تصوير دانش آموز هاي پنجشير را كه 
دنبال ســيگنال اينترنت مي گردند 
تا درس بخواننــد را هم كنار مي زني. 
چند ساعتي طول مي كشد كه دنبال 
نکته مثبتي در اين رويداد مي گردي 
و چيزي نمي يابي. ناگهان يك المپ 
100باالي ســرت روشــن مي شود. 
ليوان ترك برداشــته افغانســتان را 
كه وارونه مي كني نيمه پر آن هويدا 
مي شود. با برهان خلف به اين نتيجه 
مي رسي كه وقتي طالبان با اينترنت 
منطقه جنگي پنجشــير مشکل دارد 
يعني »طالبان با وصل بودن اينترنت 
در مناطق غيرجنگي مشکلي ندارد.« 

نيمه پر ليوان 
افغانستان

گرينويچ

آخر مصور

زندگي نباتي بخشي از كالبد ما انسان هاست كه فابيو گومز هنرمند برزيليايي از آن غافل نبوده است. او اين واقعيت را به شکل زيبايي در تلفيق نقاشي و 
درختان خياباني به تصوير كشيده . اين روز ها كودكاني با موهاي گياهي را در جاي جاي ريودوژانيرو مي توان ديد. عکس: ماي مدرن مت

سمبوســه عمرم را در شيدا اعتماد بهترين سنبوســه يا 
ساحل قشم خورده ام؛ سمبوسه اي كه مرزهاي بديعي 
از طعم را درنورديده بود و شبيه همان قشم بود؛ گرم، 
رنگارنگ و زيبا. آنجا با بشقاب سمبوسه داغ روي ميز 
فکر مي كردم چند تا غذاي محلي داريم كه اينقدر 
شبيه شهر خاستگاهشان هستند. سمبوسه قطعا 
صدرنشين جدول آنهاست. با رنگ ساحل هاي شني 

در بيرون و هزار رنگ ســبزيجات در درونش؛ با آن 
تندي بي نظير كه با داغي مي آميزد؛ با آن همه طعم 
كه در هم آميخته شده اند تا خاطره ساحل را به كمال 
برسانند. سمبوسه غذاي ســاده اي هست و نيست. 
گمان نکنم هيچ وقت بتوانم در خانه چيزي مشابه آن 
سمبوسه ساحلي درست كنم. آنجا، در شب خنك با 
صداي موج هــا كــه از دور مي آمد و تــك و توك 
ماشين هايي كه عبور مي كردند، با صداي هياهوي 

خوشايند مســافران و لهجه محلي دستفروش ها، 
سمبوسه كامل مي شد. مي شد همان چيزي كه بايد 
باشد؛ غذايي كه هزار راه نرفته را مي ماند؛ غذايي به 
ظاهر ساده و ناممکن كه موج و شب و ساحل و لهجه 
محلي را در خودش مخفي كرده است. براي خاطر آن 
سمبوسه ها هم كه شده بايد باز به جنوب ايران بروم؛ 
به جايي كه سمبوســه متولد مي شــود و به كمال 

مي رسد.

سنبوسه يعنی قشم

روزجهانی سنبوسه 



 نیش و نوش کندوداری
در کهگیلویه وبویراحمد

 عسل تولیدی استان به دلیل نبود صنایع تبدیلی و برندسازی مناسب
 به دست دالالن سپرده و با نام سایر استان ها صادر می شود
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ستاره حجتی
خبرنگار

اقلیم اســتان کهگیلویه وبویراحمد، حتی در سخت گذرترین مناطقش، 
تنوع گیاهی  ویژه ای را ایجاد کرده اســت؛ برهمین اســاس شهرســتان 
کهگیلویه از گذشــته های دور تا به امروز، به یكــی از مهم ترین مناطق 
تولید عسل دراین استان تبدیل شده است؛ محصولی که شاید در فهرست 

نخستین موادغذایی مورد استفاده بشر جای داشته باشد.
دراین میان آغاز فصل برداشت عسل دراین اســتان با مشكالتی همراه 
است که پرورش دهندگان زنبورعسل کهگیلویه وبویراحمد از آسیب های 
آن در امان نمانده اند و گویا قرار نیســت چاره ای بــرای برون رفت از آنها 
ارائه شــود؛ چالش های مزمنی که بیــش از همه زنبورداران اســتان در 
شهرســتان کهگیلویه را تحت تأثیر قرار داده است.   مشكالت اساسی از 
جایی آغاز می شود که بخش قابل توجهی از محصول تولیدی زنبورداران 
این اســتان، که به عنوان یكی از قطب های تولید عســل در کشور شهره 
است، به شكل فله ای و بدون بسته بندی مناسب و نام و نشانی از استان، 
از کهگیلویه وبویراحمد خارج و با بسته بندی و برند استان های همجوار، 
روانه بازارهای داخلی و همچنین بازار کشــورهای حــوزه خلیج فارس 
می شــود. براســاس آمارهای اعالم شده ازســوی اداره جهادکشاورزی 
کهگیلویه وبویراحمــد، دراین اســتان بیش از ۲هــزارو ۸۰۰زنبوردار با 
۲۲۰هزار کلنی زنبورعسل فعالیت می کنند که پیش بینی می شود امسال 
از این کلنی ها چیزی درحدود هزارو۶۰۰تن عسل برداشت شود. همچنین 
بنا بر همین آمارها، از هر کندوی عسل این استان بین ۱۵تا ۲۰کیلوگرم 
عسل برداشت می شــود. عالوه بر تولید عسل از کلنی ها ی زنبورعسل در 
کهگیلویه وبویراحمد، ساالنه حدود ۶۲کیلوگرم ژل رویال، موم و بره موم 
نیزتولید می شــود که این محصوالت در تولید لوازم آرایشی، بهداشتی و 

برخی دارو ها نیز کاربرد دارد.

سلف خران از راه می رسند
»موســی مجیدی« یكی از زنبورداران فعال در منطقه دناست. او درباره 
مشــكالت موجود دراین حوزه می گوید: به فصل برداشــت نرســیده، 
سلف خران پیدایشان می شود و در حقیقت به نوعی محصول را پیش خرید 
می کنند.  وی می افزاید: این کار چند عیب دارد؛ نخست اینكه شما پای 
معامله رفته اید و پس از تغییر قیمت ها، دیگر کاری از دست تان برنمی آید. 
ازسوی دیگر شما کندو را می فروشید، یعنی همه محصول برداشتی آن 
را یک جا فروخته اید. ممكن اســت میزان برداشــت محصول تان بیشتر 
از انتظار باشــد، اما چاره ای هم نداریم و در شــرایط اقتصادی فعلی، کار 
دیگری از دست مان برنمی آید. مجیدی با بیان اینكه سلف خرها معموال از 
استان های دیگر می آیند، ادامه می دهد: محصول تولید شده دراین استان 
بسیار مرغوب است، اما متأسفانه حتی یک کارخانه نداریم که بتوانیم در 
استان محصول مان را بسته بندی و آن را صادر کنیم. امكانات کافی دراین 
زمینه وجود ندارد و افرادی که از ما عمده خرید می کنند، دالل هستند. 
آنان نه به صورت مستقیم فروشنده هستند و نه صادرکننده؛ حداقل اگر 
به صورت مستقیم با خریداران مواجه بودیم شــاید می توانستیم قیمت 

مناسب تری دریافت کنیم.

جای خالی صنايع تبديلی
اما کارشناسان اقتصادی استان مشــكل را فراتر از آنچه موسی می گوید، 

ارزیابی می کنند. »عبدهلل موحدی« یک کارشــناس 
اقتصادی فعــال در کهگیلویه وبویراحمد دراین باره 
می گوید: موضــوع اصلی در تولیــد، برخورداری از 
»زنجیره ارزش« اســت که با راه انــدازی و تجهیز 
کارخانه های فعال در حوزه صنایع تبدیلی میســر 

می شــود. صنایــع تبدیلــی معمــوال کارخانه های 
چندمنظوره ای هستند که با سرمایه گذاری های اندک 

هم می تــوان آن را راه اندازی کــرد. وی ادامه می دهد: 
وقتی از ایجاد زنجیره ارزش برای عســل حرف می زنیم، 
منظورمان به صورت دقیق این اســت که در گام نخست 
به عســل به عنوان تنها محصول کندو اکتفا نكنیم، بلكه 
محصوالت ارزشمندی مانند ژل رویال، موم و مانند آن نیز 
دراین زنجیره حضور دارند. موحدی تصریح می کند: با توجه 

به ظرفیت های استان دراین حوزه، می توان چندین 
کارخانه ســاخت محصوالت دارویی، بهداشــتی و 
آرایشی و مانند آن در کهگیلویه وبویراحمد راه اندازی 
کرد. برخی از این محصوالت در کارگاه های کوچک و 

خانگی نیز قابل استحصال است و می تواند به عنوان محصولی کامال محلی 
و با برندهای بومی شناخته و حتی صادر شود. وی اضافه می کند: امروز در 
دنیا محصوالت محلی طرفدار بسیاری دارد. ریز شدن محصول و ادامه دار 
شدن فراوری آن تا رســیدن به یک بسته بندی کوچک نهایی، پروسه ای 
 است که به آن ایجاد زنجیره ارزش می گوییم. این فرایند مرحله به مرحله، 
نه تنها ارزش افزوده محصول را افزایش می دهد، بلكه اشتغال قابل توجهی 

نیز ایجاد می کند.

راه ناگزير برندسازی
معاون بهبــود محصوالت دامــی و زراعی ســازمان جهادکشــاورزی 
کهگیلویه وبویراحمــد نیز تأیید می کند که زنبورداران این اســتان باید  
به سوی تولید دیگر محصوالت و فراورده های عســل ازجمله ژل رویال، 
زهر زنبورعسل، َگرده گل و بره موم سوق داده شوند؛ موضوعی که به نظر 
می رسد بخشی از مســئولیت آن، برعهده اداره ترویج این سازمان است. 
»منوچهر محمدی« دراین باره می گوید: انواع محصوالت و فراورده های 
حاصل از پرورش زنبورعسل باید در کهگیلویه وبویراحمد کیفی سازی و 
برندسازی شود و عالوه بر ارتقای تنوع عســل، ظرفیت برداشت نیز باید 
افزایش یابد. تحقق چنین امور مهمی جزو اهداف، سیاست ها و برنامه های 
این معاونت است. وی می افزاید: عسل و دیگر محصوالت و فراورده های 
آن در صنایع مختلف ازجمله داروسازی، تولید لوازم آرایشی، کاغذسازی، 
نساجی، چرم سازی و شمع ســازی کاربرد دارد و می تواند منجر به ایجاد 
اشتغال قابل توجهی در استان شود. محمدی اظهار می کند: ژل رویال یكی 
از محصوالت و فراورده هایی اســت که تولید آن در کهگیلویه وبویراحمد 
در چند سال اخیر ازســوی تعدادی زنبورداران حرفه ای آغاز شده و این 
محصول جنبه درمانی ازجمله در زمینه بهبود سیستم ایمنی بدن دارد، 
اما متأسفانه فروش آن، مانند بسیاری از محصوالت دیگر استان، به صورت 
فله ای انجام می شود. زهر زنبورعســل نیز جنبه درمانی دارد، اما هنوز 
زهرگیری درمیان زنبــورداران کهگیلویه وبویراحمد جــا نیفتاده و آغاز 
نشده است. البته زهرگیری از زنبورعسل یک فعالیت تخصصی است که 

افراد آموزش دیده می توانند آن را انجام دهند.

ضرورت جذب سرمايه گذاران 
این مسئول همچنین می گوید: کهگیلویه وبویراحمد، استانی چهارفصل 
محسوب می شود و عالوه بر داشــتن مناطق ییالقی و قشالقی مناسب، 
از پوشش گیاهی غنی نیز برخوردار اســت؛ برهمین اساس قابلیت های 
فراوانی در زمینه تولید عسل دارد. سرمایه موردنیاز برای راه اندازی یک 
واحد زنبورداری با ۵۰کلنی زنبورعســل دراین استان حدود ۵۰میلیون 
تومان است.  محمدی می افزاید: این درحالی است که مسلما سرمایه الزم 
برای ســاخت کارخانه صنایع تبدیلی بیش از اینهاست که البته مراتب 
آن در حوزه اختیار ما نیســت و اداره »صمت« اســتان باید دراین حوزه 
راهبردهای سرمایه گذاری و برنامه های تبلیغی - تشویقی تدوین کند. وی 
تصریح می کند: ظرفیت مناسبی برای تولید عسل دراستان ایجاد شده، 
اما صنایع بســته بندی و فراوری این ماده غذایی مهم و مفید رشد کافی 
نداشته است. حقیقت این است که عسل برداشت شده ازسوی زنبورداران 
کهگیلویه وبویراحمــد به صورت فله ای فروخته می شــود و مازاد آن هم 

نیازمند وجود کارخانه بسته بندی برای صادرات است.
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توسعه اقتصادی »خواف« 
درانتظار تأمین اعتبار 

اجرای کامل مصوبات مربوط به منطقه ویژه اقتصادی شهرســتان 
خواف در استان خراسان رضوی، نیازمند همکاری همه دستگاه های 

مربوط است

مناطق ویژه اقتصادی در یک محــدوده جغرافیایی معین در مبادی 
ورودی یا در درون کشــور و به منظور جذب ســرمایه های داخلی و 
خارجی و به وجود آمدن زمینه مناسب برای فعالیت های تولیدی و 
تجاری باهدف افزایش صادرات کاال ایجاد می شوند. برهمین اساس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در اردیبهشت ماه سال جاری پس از حدود 4سال وقفه، اجرای الیحه 
پیشین دولت را مبنی بر تأسیس ۱۳منطقه ویژه اقتصادی و 7منطقه آزاد تجاری 
- صنعتی در نقاط مختلف کشور که به تصویب مجلس شورای اسالمی هم رسیده 

بود، بالمانع دانست.
دراین میان منطقه ویژه اقتصادی خواف در اســتان خراسان رضوی، یکی از این 
۱۳منطقه اقتصادی کشور محسوب می شود که به تازگی در بخش های مختلف 
فعالیت خود را آغاز کرده اســت و می تواند نقش ویژه ای در توسعه اقتصادی این 
منطقه ایفا کند؛ موضوعی که تحقــق آن نیازمند همکاری همه دســتگاه های 

مسئول است.

چشم انداز روشن توسعه در خواف
فرماندار خواف دراین باره به خبرنگارهمشــهری گفت: سال گذشته برای ایجاد 
اشــتغال پایدار با رویکرد صادراتی در مناطقی که مســتعد توســعه صادرات به 
کشورهای همجوار مرزی هســتند، طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی شهرستان 
خواف که در سال های قبل نیز مطرح بود، در مجلس شورای اسالمی مصوب و به 

دولت ابالغ شد.
»حســین ســنجرانی« افزود: با رایزنی ها و پیگیری های مکرر مسئوالن خواف، 
حمایت های همه جانبه استانداری خراسان رضوی و تالش های نمایندگان استان 
در مجلس شورای اسالمی، طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دراین شهرستان به 
تصویب رسید که اثرات و پیامدهای فراوانی در زمینه توسعه سرمایه گذاری و رونق 

اشتغال پایدار برای مردم این شهرستان به همراه دارد.
وی با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی خواف در اراضی باالدستی این شهرستان 
و در مســاحتی حدود هزارو 908هکتار ایجاد خواهد شــد ، ادامه داد: در آینده 
شرکت های معدنی سرمایه گذاری منطقه »سنگان« نیز به این طرح اضافه خواهند 
شد که این موضوع به دلیل نزدیک بودن این منطقه به مرز افغانستان و فراهم بودن 

زیرساخت هایی ازجمله جاده و خط راه آهن دراین مسیر است.
سنجرانی اظهارکرد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خواف در کنار دیگر ظرفیت های 
این شهرستان، مانند خط ریلی خواف- هرات و برخورداری از ۱۲۳کیلومتر مرز 
مشترک با کشور افغانستان، اقدامی مکمل در مسیر توسعه و رونق روزافزون این 

منطقه  به حساب می آید. 

صنایع فعال
فرماندار خواف درباره میزان فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان عنوان 
کرد: درحال حاضر فقــط ۳0درصد از منطقه ویژه اقتصــادی خواف بهره برداری 
شده اســت و کارخانه های تولید شــیر، ماهیان تزئینی، الکل، ماســک و مایع 

ضدعفونی، قند و... دراین منطقه فعال هستند.
ســنجرانی ادامه داد: راه اندازی 70درصد باقی مانده ایــن منطقه ویژه اقتصادی 
مستلزم حضور و فعالیت شرکت های مرتبط با حوزه صادرات، استقرار گمرکات، 
راه اندازی دفتر نمایندگی اداره کل اقتصادی و دارایی و همچنین تسریع در تأمین 

اعتبارات ازسوی دولت است.
این مسئول اظهارکرد: صدور رایگان مجوز ساخت و پایان کار، ورود ماشین های 
تولید و ابزار، معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد 
بر ارزش افزوده واردات قطعات خارجی، از مزایای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی است.

قابلیتی برای رونق اشتغال
سنجرانی به ایجاد اشتغال در خواف نیز اشاره کرد و گفت: راه اندازی منطقه آزاد 
اقتصادی عالوه بر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ارتقای سطح فناوری 
و بهره گیری از فناوری های برتر، تأثیر فراوانی بر ایجاد ظرفیت های شغلی جدید 

دارد که سبب رونق هدفمند اشتغال پایدار دراین شهرستان مرزی خواهد شد.
فرماندار خواف با بیان اینکه شــرکت شــهرک های صنعتی استان برای تملک و 
استقرار صنایع در منطقه، اقدام ها و ســرمایه گذاری های الزم را انجام داده است، 
افزود: دســتگاه های متولی منطقه ویژه اقتصادی که بخشــی از وظایف برعهده 
آنهاست نیز دراین مورد باید همکاری   الزم را داشته باشند تا مرحله عملیاتی کار به 

انجام برسد که البته هنوز اقدامی ازسوی این دستگاه ها انجام نشده است.
وی با اشــاره به ظرفیت های غنی صنعتی و معدنی همچون ذخایر سنگ آهن و 
کارخانه های کنسانتره و گندله سازی در خواف گفت: فعالیت منطقه ویژه اقتصادی 
در چنین زمینه ای زمینه ساز شکوفایی اقتصادی دراین منطقه از خراسان رضوی 

می شود.
سنجرانی تصریح کرد: ســاالنه حدود ۳0میلیون تن کنسانتره و گندله  در خواف 
تولید می شود و بخش قابل توجهی از خوراک شرکت های فوالدی کشور را تأمین 
می کند که براساس برنامه ریزی های انجام شــده، این رقم به 60درصد می رسد. 
همچنین با توجه به زیرساخت های آماده شــده در منطقه ویژه اقتصادی و ایجاد 
صنایع پایین دستی صنایع فوالدی سنگان، برخی شرکت ها برای سرمایه گذاری 

۳0 تا 50میلیارد تومانی نیز اعالم آمادگی کرده اند.
فرماندار خواف اضافه کرد: برای تحقق اهداف و رســیدن به مزایای منطقه ویژه 
اقتصادی، متولیان اموراقتصــادی و صنعتی همچنین دســتگاه هایی مرتبط با 
صادرات و گمرکات باید به سیاســت گذاری های مربوط به راه اندازی این منطقه 
ویژه اقتصادی سرعت دهند، چراکه تنها با اکتفا به مصوبات روی کاغذ نمی توان 

کاری از پیش برد.

محمد بلبلی
خبرنگار

ساکنان »شهرک شهید بهشتی« شاهرود مدتی است به دلیل اجرای يک طرح عمرانی، برای تردد به مرکز شهر با مشكل مواجه شده اند
اشکان جهان آرای

خبرنگار

شهرکی با مشکالت حمل ونقلی

شهروندان »شهرک شهید بهشتی« شاهرود مدت هاست که برای 
تردد به محل ســکونت خود یا خروج از این شــهرک با مشــکل 

دسترســی بــه 
نــاوگان حمل ونقل 

عمومی مواجه 
  . هستند

ز  ا

این شــهرک حدودا 500خانواری، روزانه میزان قابل توجهــی تردد به مناطق 
مختلف شهر شاهرود انجام می شود، اما این ترددها چند ماه است که به دلیل انجام 
یک پروژه عمرانی تا حدودی مختل شده و همین موضوع نیز اعتراض  ساکنان 
شهرک شهید بهشتی شاهرود را به همراه داشته اســت. شهروندان ساکن این 
شهرک می گویند که رفت وآمد تاکسی ها به محل سکونت شان طی ماه های اخیر 
با مشکل مواجه شده و این وضعیت چالش هایی را برای آنان در امور روزانه ایجاد 
کرده اســت. »علی حســینی« دراین باره بــه خبرنگارهمشــهری می گوید: 
مدت هاســت که همه راه های منتهی به شــهرک مختل شده اســت و 
رفت وآمد شــهروندان به این شــهرک با مشــکل انجام می شود. 
شــهروندان نیز بارها به این موضوع اعتراض کرده اند، اما هنوز 
وضعیت ساماندهی نشده و به روال سابق برنگشته است. این 
چالش را از زبان دیگر شهروندان ساکن شهرک شهید 
بهشتی نیز می توان شــنید. »فاطمه عبدی« اظهار 
می کند: چند هفته اســت که هر روز برای تردد به 
خارج از شهرک با مشــکل مواجهیم. تاکسی در 
شــهرک به ســختی پیدا می شــود. خیلی از 
راننده های تاکسی هم حاضر به تردد تا شهرک 
نیســتند. بارها تماس گرفتیم و خواســتار 
رســیدگی شــدیم، اما همچنان مشــکل 
پابرجاست و شــاهد فعالیت عادی و مستمر 

تاکسی ها در این شهرک نیستیم.

دلیل تأخیر در اجرای پروژه
بنا به گفته های برخی مسئوالن و منابع محلی، 
دلیل اصلــی بروز این وضعیت برای ســاکنان 
شهرک شهید بهشتی شــاهرود اجرای عملیات 
عمرانی پل چهارراه شــهید بهشتی است. این پل 
که در بلوار عالمه مجلســی مراحل پایانی ســاخت 
آن درحال انجام اســت، با 500متر طول، بزرگ ترین 

پروژه عمرانی شــهری شاهرود محسوب می شــود که برای پیشگیری از وقوع 
حوادث دراین نقطه حادثه خیز، ســاخت آن از پاییز سال گذشته در دستورکار 
قرار گرفت و قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به بهره برداری برسد. اما 
شرایط جوی و همچنین چالش های همه گیری ویروس کرونا سبب شد تکمیل 
پروژه به تأخیر بیفتد و اختالل های ترافیکی ناشی از آن طوالنی شود. سرپرست 
شهرداری شاهرود نیز دلیل اصلی بروز برخی اختالل ها در تردد برای شهروندان 
شهرک بهشتی را تغییر مسیر تاکســی ها به دلیل اجرای این پروژه می داند و 
می گوید: مسیر تردد تاکسی های شهرک شهید بهشتی به خاطر اجرای عملیات 
ساخت پل روگذر موقتا تغییر کرده و با تکمیل پروژه به حالت اولیه برمی گردد. 
با این حال برای ارائه خدمات حمل ونقلی به شهروندان ساکن این شهرک مسیر 
جایگزین تاکسیرانی درنظر گرفته شده است و ناوگان حمل ونقل خدمات الزم 

را ارائه می  کند.

مشکل به زودی رفع می شود
»جواد وفایی« می افزاید: درحال حاضر تاکسی ها برای حضور در شهرک شهید 
بهشتی به جای مسیر قبلی از مسیر مصلی، جوادیه، چهارراه کابل مغان و خیابان 
جنت به شهرک می روند. عالوه بر تاکســی ها دراین مسیر، فعالیت اتوبوس ها 
نیز تقویت شده و هریک ساعت جابه جایی مســافر به شهرک شهید بهشتی را 
انجام می دهند. با این حال اگر شهروندان تخلفی در عملکرد ناوگان حمل ونقل 
عمومی شهری به سمت شهرک شهید بهشتی دیدند، می توانند برای پیگیری 
با شماره ۱۳۳ تماس بگیرند تا همکاران ما پیگیری کنند. وی درباره دلیل این 
اختالل ترافیکی و زمان عادی شــدن آن نیز اظهار می کند: این تغییر مســیر 
به دلیل ساخت پل به طور موقت انجام شده و با تکمیل پروژه رفع خواهد شد و 
به حالت عادی برمی گردد. درحال حاضر عملیات اجرایی توسط پیمانکار درحال 
انجام است و پیگیر آزادسازی محدوده زیر پل نیز هستیم. وفایی اضافه می کند: 
تالش می کنیم در کوتاه ترین زمان ممکن این موضوع محقق شود و پیش بینی 
می شود حدود یک ماه دیگر بتوانیم ترافیک ایمن از زیر این پل را برقرار کنیم و 
مسیر تردد خودروها و تاکسی ها به شهرک شهید بهشتی یک بار دیگر به حالت 

عادی برگردد.
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کاهش کیفیت، نبود مدیریت مناسب و 

چالش های صادراتی سبب افت جایگاه فرش 

دست باف کردستان در بازارهای جهانی شده است

 کردستان از گذشته های دور همواره یکی از 
مناطق تولیدکننده فرش دست باف در کشور 
بوده و همه زنجیره های تولید را در خود داشته 
است، اما با گذشــت زمان و تغییر ســبک زندگی مردم، 
حلقه هایی از زنجیره تولید این کاالی نفیس ازجمله فراوری 
پشم، نخ ریسی و پرداخت فرش دراین استان حذف شده؛ 
موضوعی که زمینه ساز بروز چالش های عمده ای در فرایند 
تولید فرش دســت باف در کردستان درســال های اخیر 
شده است. کاهش صادرات فرش دست باف از این استان و 
ورود دالالن از مناطق دیگر به بازار فرش کردستان، از دیگر 
مشــکالتی اســت که بافندگان و تولیدکننــدگان فرش 
دســت باف این اســتان را درگیر خود کرده است و بیم آن 
می رود که با ادامه چنین روندی، تولید فرش دست باف در 
استان که از پیشــینه زیادی برخوردار است، با چالش های 
جدی مواجه شــود. دراین میان باید اشاره کرد که قدمت، 
کیفیت طراحی و بافت منحصربه فرد فرش های سنندج و 
بیجار از شهرت جهانی برخوردار بوده و از دیرباز در بازارهای 
سراسر دنیا مشــتریان فراوانی دارد. بررسی های تخصصی 
نشان می دهد پیشینه فرش دست باف کردستان به واسطه 
اســتفاده از مواد اولیه طبیعی، رنگرزی دستی، نوع طرح و 

نقش و بافت خاص، به حدود ۳00سال قبل برمی گردد.

۳سبک معروف فرش کردستان
 در استان کردســتان ۳ســبک معروف فرش وجود دارد 
که »فرش سنندج« یکی از آنهاســت که به فرش »سنه« 
هم معروف است و به شکل یک پودبافی تولید می شود که 
تفاوت این نوع از فرش در بافت منحصربه فرد آن است که 
به صورت یک پود بافته می شــود. فرش »دو پود« از دیگر 
سبک های فرش کردستان است. ازسوی دیگر فرش بیجار 
نیز مانند فرش های سنندج دارای طرح های تاریخی و بافت 
منحصربه فردی است که زیبایی و ظرافت آن را دوچندان 
کرده اســت. با همه این اوصاف، اما ایــن روزها با کاهش 
صادرات، بــازار این فرش اصیل  از رونق افتاده اســت. این 
درحالی است که حدود 90هزار کردستانی فرش می بافند، 
اما از این تعداد فقط ۱۲هزارنفر بیمه هستند؛ موضوعی که بر 
مشکالت بافندگان استان افزوده  و ادامه کار با چنین روندی 
را برای آنان سخت تر از قبل کرده است. باید درنظر داشت 
که تقویت زیرساخت های صنعت فرش دست باف در استان 
کردستان و حمایت از رونق روزافزون آن ازسوی مسئوالن، 
عالوه بر ارزآوری مناســب و توســعه فروش در بازارهای 
جهانی، می تواند زمینه ساز کاهش بیکاری دراستان شود. 
درســال های اخیر تالش هایی برای احیای صنعت فرش 
در کردستان انجام شــده، اما تا به ثمر نشستن برنامه های 
در دست اجرا راه بسیار اســت. براین اساس خوشه فرش 
به تازگی در استان درحال شــکل گیری و قرار است دراین 

طرح فعالیت های مربوط به بخش فرش ازجمله تهیه مواد، 
رنگ، شــبکه های مدیریت صادرات، اتحادیه های فرش، 
شرکت های تعاونی فرش، طراحان فرش و نگارندگان فرش 

در قالب خوشه فرش ساماندهی شوند.

سودی که به جیب دالالن می رود
یک بانوی بافنده فرش دست باف در سنندج درباره مشکالت 
موجود دراین حــوزه به خبرنگارهمشــهری می گوید: ما 
چشــم و جان خود را پای دار قالی می گذاریم، اما حاصل 

دسترنج مان به جیب دالالن و واسطه ها می رود.
»مهری یوسفی« اظهار می کند: از وقتی چشم باز کردم، دار 
قالی درخانه ما برپا بوده است و از دوران کودکی و نوجوانی 
در زمینه بافت فرش فعالیت کرده ام. وی نداشــتن بیمه را 
یکی از مشکالت بیشتر بافندگان فرش می داند و می افزاید: 
امیدوارم روزی رونق ســال های پیش به فرش کردستان 
برگردد و ما حاصل دسترنج خود را بگیریم و شاهد نباشیم 
که سود حاصل از تالش بی وقفه و طاقت فرسای ما به جیب 
واســطه ها می رود.  این بانوی سنندجی افزایش روزافزون 
تولید و اســتقبال از فرش ماشــینی را یکی از چالش های 
موجود دراین حوزه عنوان می کند و می گوید: اگرچه افزایش 
تولید فرش ماشینی بازار »هنرصنعت« فرش دست باف را 
محدودتر از گذشته کرده است، اما به دلیل قیمت مناسب، 
تنوع در طرح، رنگ و اندازه توانسته مردم را به سمت خود 
بکشد. یوسفی ادامه می دهد: در سال های اخیر تولید فرش 
دســت باف و بازار فروش آن، رونق گذشته را ندارد و عالوه 
بر اینکه در بازارهای داخلی خریدار ندارد، صادرات آن نیز 
خیلی کم تر از گذشته شده است. وی همچنین از مسئوالن 
مربوط در استان خواست از فرش بافان حمایت کنند، چراکه 
دستمزدهای پایین، نداشتن بیمه و نبود بازار، امید و رغبت 

ما را برای ادامه کار گرفته است.

چرخه ای که دیگر کامل نیست
یک فعال حوزه فرش دســت باف کردستان 
نیز در گفت وگــو با خبرنگارهمشــهری با 
بیان اینکه قدمت فرش کردستان به باالی 
۳00سال می رسد، می گوید: ۲شهر سنندج 
و بیجار، به عنوان پایتخت فرش دست باف 
در غــرب کشــور به حســاب می آیند و 
دراین عرصه پیشگام بوده اند. استحکام، 
ظرافت، رنگ آمیزی اصیل، نقش، طرح 
و... از ویژگی های فرش این مناطق است. 
»عابدین فقیری« بــا بیان اینکه فرش 
کردستان ازنظر ویژگی های بافت در 
دنیا حرف های زیــادی برای گفتن 
دارد، می افزاید: در سال های گذشته 
همه فعالیت ها و چرخه مربوط به 
تولید فرش دست باف در داخل 
اســتان انجام می شده است؛ از 

پشم ریســی گرفته تــا رنگ آمیزی، طرح، نقشــه و بافت 
به صــورت کامل در اســتان انجام می شــد؛ موضوعی که 
درسال های اخیر، به دالیل مختلف، با چالش های اساسی 
مواجه شده اســت. وی اضافه می کند: کردســتان به دلیل 
داشتن دامداری قوی، همواره قطب تولید پشم بوده است، 
اما اکنون پشــم ایــن اســتان به صورت خام فروشــی به 

کشورهای افغانستان و پاکستان صادر می شود.

افت کیفیت
فقیری که مســئولیت یک کارگاه عملیات تکمیلی فرش 
در سنندج را برعهده دارد، ادامه می دهد: درحالی که پشم 
کردستان درحال صدور است، پشــم موردنیاز فرش بافی 
از پشم های درجه۳ شهرســتان های همدان و تبریز وارد 
می شــود. با توجه به این موضوع واردات پشم بی کیفیت، 
آسیب جدی به تولید فرش دست باف در استان کردستان 
وارد کرده اســت. وی عنوان می کند: ازنظر رنگ آمیزی نیز 
برخی دالالن و بازاریان برای تولید راحت تر و ارزان تر، دست 
به استفاده از رنگ شیمیایی می زنند و این فرش را باعنوان 
فرش اصیل کردســتان، به خارج از کشور صادر می کنند. 
خریدار پس از اســتفاده از چنین فرشی، به کیفیت پایین 
آن پی می برد و دیگر به ســراغ فرش کردســتان نمی آید؛ 
خارجی ها برای فرش اصیل کردستان هزینه می کنند، نه 
برای فرش های بی کیفیت. این فعال حوزه فرش دست باف 
با بیان اینکه مدیریت نامناسب در حوزه فرش کردستان، 
به عاملی برای پایین آمدن ســطح تولید دراستان تبدیل 
شده است، تصریح می کند: درصورت تولید »صفر تا صد« 
فرش کردســتان به شیوه گذشــته، عالوه بر اشتغال زایی 

مناسب، می توان بازار پر رونقی نیز برای آن ایجاد کرد.

زیان اعمال تغییرات سطحی
فقیری با اشــاره به تغییر طرح و نقشــه های امروزی که 
بیشتر سطحی اســت، اظهار می کند: این طرح ها ماندگار 
نیســت، چراکه اصالت ندارد. بنابراین خیلی موردپســند 

خریداران قرار نمی گیرد. وی ادامه  می دهد: برخی فعاالن 
و فروشــندگان این حوزه، با تغییرات خــود فرش اصیل 
کردستان را نابود کرده اند و ســبب کاهش آوازه این فرش 
در دنیا شده اند و به صادرات این محصول نیز ضربه اساسی 
وارد کرده انــد. همه این عوامل ســبب شــد چین، هند و 
افغانستان بازار فرش را از ایران بگیرند، چراکه ما در تولید 
فرش دست باف کم گذاشته ایم و خریدار این را می فهمد. 
فقیری می افزاید: پشــم اصیل، رنگ طبیعی، طرح و نقشه 
مناسب و... نکاتی است که اگر درآنها کم کاری صورت گیرد، 
خریدار متوجه آن می شود. نقش ماهی درهم، گل و بلبل و... 
نقش های اصیلی است که جای خود را به طرح های سطحی 
داده اند. نقشه های اصیل فرش کردستان درحال حاضر در 
موزه های جهان نگهداری می شود، اما این روزها در داخل 
استان درحال از بین رفتن است. وی به تغییر اندازه فرش 
نیز اشاره می کند و می گوید: این تغییرات نیز براساس قاعده 
خاصی نیست. آمریکای شمالی مشتری فرش های کوچک و 

چین مشتری فرش بزرگ استان کردستان هستند.

دالیل کاهش صادرات
این فعال فرش دست باف در کردســتان همچنین اظهار 
می کند: در کنار مدیریت نامناسب فرش دراستان، باید به 
نداشتن نماینده در اتاق صادرات فرش کشور نیز به عنوان 
یکی از مشکالت اساســی اشــاره کرد. فقیری می گوید: 
کردستان، به عنوان یکی از قطب های تولید فرش دست باف، 
نماینده ای در اتاق صادرات ندارد که برای فروش دسترنج 
بافندگان کردســتانی تالش کند؛ معضل بزرگی که سبب 
کاهش صادرات فرش استان شده است. وی عنوان می کند: 
وجود چنین شرایطی، زمینه ساز حضور بیش از پیش دالالن 
برای خرید فرش از بافندگان کردستانی شده است. به عنوان 
مثال، یک فرش 6متری از بافنده به قیمت ۱5میلیون تومان 
خریداری می شــود و اما دالالن همین فــرش را درحدود 
50میلیون به فروش می رســانند.  فقیــری نبود مدیریت 
مناسب دراین حوزه را اصلی ترین عامل مشکالت موجود 
در زمینه تولید فرش دست باف کردستان می داند و ادامه 
می دهد: مهم ترین دلیل کاهش صادرات، نداشــتن سود 
مناسب برای بافنده، اختصاص نیافتن تسهیالت حمایتی به 
بافنده و تولیدکننده واقعی، بیمه نشدن بافندگان و... نبود 

مدیریت موثر است. 

مزیت راه اندازی خوشه فرش
مسئول توسعه خوشه فرش دستباف کردستان نیز دراین 
زمینه به خبرنگارهمشهری می گوید: ۱4خوشه فرش در 
کشور راه اندازی شده است که در اســتان های فارس، قم، 
زنجان، همــدان، لرســتان و چهارمحال وبختیاری فعال 
هســتند.  »رحمت اهلل عالقبندان« 
می افزاید: راه اندازی خوشه 
فرش دســت باف باهدف 
همگرایی شبکه های مرتبط 
با ایــن هنرصنعــت، اقدامی 
تأثیرگذار در راســتای اعتال و 
توسعه فرش دست باف به حساب 
می آیــد و ضــروری اســت. وی 
اضافه می کنــد: 90هزار بافنده در 
حاشیه شهرها و روستاهای استان 
فعالیت می کنند که ســاالنه حدود 

۱80هزارمترمربع فرش می بافند. 

فعالیت 90هزار بافنده فرش دست باف در کردستان

رئیس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت استان کردســتان در گفت وگو با 

خبرنگارهمشهری، با بیان اینکه تاکنون 2برند فرش دســت باف سنندج و بیجار 

ثبت ملی شده اند، می گوید: براساس آمارهای موجود، از 90هزارنفر بافنده حاضر در 

استان، 60هزارنفر فعال و ۳0هزارنفر نیمه فعال هستند. این درحالی است که حدود 

12هزارنفر زیرپوشش بیمه قالی بافی قرار دارند و 8هزارنفر نیز درحوزه صنایع دستی 

بیمه شده اند. »محمد دره وزمی« می افزاید: ســاالنه 160 تا 180هزارمترمربع فرش 

دست باف در قالب۳6کارگاه متمرکز و 1۳4کارگاه غیرمتمرکز در استان تولید می شود.   

وی درباره صادرات فرش دست باف کردســتان نیز عنوان می کند: فرش دست باف 

کردستان به صورت مستقیم ازاین استان صادر نمی شود. به همین دلیل آمار دقیقی 

از صادرات در دست نیســت، چراکه به صورت غیرمستقیم و از سایر مبادی گمرکی 

کشور انجام می شود.

فرش اصیل کردستان  بر  دار فراموشی
فرحناز چراغی

خبرنگار



نقشکمرنگمعادنطالیآذربایجانشرقیدراشتغالزایی
معادن طال و فلزات گرانبهای زیادی در آذربایجان شرقی وجود دارد 
و تعداد معادن اعالم شده دراین استان بیش از 5معدن است که در 
شهرهای شمالی اســتان ازجمله اهر، ورزقان، کلیبر و بستان آباد 
قرار دارد، اما کارشناســان معتقدند تعداد این معادن بیش از این 
تعداد است. ظرفیت اسمی معادن طالی استان بیش از 30میلیون 
تن خاک طالی خام است و ســاالنه ۱۴00هزارتن کانسنگ طال 
دراستان استخراج می شود و تولید طال به روش »هیپ لیچینگ« 
)روشــی که درآن ماده معدني در تماس با حالل مناســبی قرار 
مي گیرد که در نتیجه آن با انحــالل کاني ها یا ترکیباتي خاص از 
ماده موردنظر، محلولي غني شده با غلظت کافي به دست مي آید( 
و با ســرمایه گذاری ۴هزارمیلیاردریالی  صــورت می گیرد. نکته 
مهم اینکه عالوه براین، ذخایر طال به همراه ســایر کانی ها مانند 
نقره، مس و... یافت می شود و به دلیل استخراج غیراصولی، طالی 
موجود در برخی از این معادن ازبین مــی رود. یکی از بزرگ ترین 
حوزه های طالخیز اســتان منطقه »ارســباران« است که معادن 
طالی »اندریان« درشهرستان ورزقان و معادن کوچک اطراف آن 
را شامل می شود. در سال های گذشته برخی از مردم بومی منطقه 
اقدام به استخراج خاک طال به صورت دستی کرده و در کارگاه های 
کوچک اطراف اهر و تبریز، اقدام به استخراج طالی خالص می کنند 
که به گفته کارشناســان، با توجه به روش هــای غیرعلمی و عدم 
برخورداری از تکنولوژی مناســب، بخش زیادی از طالها در روند 
استخراج از بین می رود. در سال های گذشته بهره برداری از معادن 
استان به صورت متناوب به شــرکت های داخلی و خارجی واگذار 
شده اســت، اما درزمینه اشــتغال برای افراد بومی، اتفاق مثبت 
حائزاهمیتی رخ نداده اســت. یکی از چالش های مهم  پیش  روی 
معادن طالی استان، عدم نقش آفرینی این معادن در ارتقای اشتغال 
و معیشت جوامع محلی بوده اســت، به نحوی که نمایندگان مردم 
این مناطق در مجلس شورای اسالمی همواره خواستار اختصاص 
سهمی از درآمد این معادن استان برای بهبود زندگی مردم و کمک 
به پروژه های عمرانی بوده اند.عــدم  نقش آفرینی معادن در ایجاد 
اشتغال و توسعه اقتصادی ارسباران در محرومیت مردم این مناطق 
کامال خود را نشان داده است، به گونه ای که ارسباران و شهرهایی 
مانند اهر، ورزقان، کلیبر و هوراند همواره جزو محروم ترین شهرهای 
استان بوده اند و این شهرها بیشــترین آمار مهاجرت نیروی کار 
به تبریز و استان های دیگر را داشــته اند. نبود راه های دسترسی 
مناسب به شهرها، نبود صنایع پایین دستی متناسب با استخراج 
طال و کمبود مراکز درمانی مناسب همواره مورد انتقاد مردم این 
منطقه بوده است. نبود کارخانه فراوری طال دراستان سبب شده تا 
بخشی از خاک طالی معادن ورزقان برای استحصال به 

کارخانه ای در خوی ارسال شود.

توسعهاکتشافهادرسیستانوبلوچستان
براســاس آخریــن آمارهــای وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
سیستان وبلوچستان سومین استان کشــور ازنظر داشتن ذخایر 
طالســت. معادن طالی این استان همیشــه مورد توجه بوده، اما 
سال گذشته مهم ترین تاریخ توســعه و تحول معادن طالی استان 
بوده است، زیرا دراین برهه چند اتفاق مهم در سیستان وبلوچستان 
روی داد که یکی از آنها  به زمین زده شدن کلنگ ساخت ۲کارخانه 
فراوری طال بود که یکی از این دو، بزرگ ترین کارخانه فراوری طالی 
کشوراست. همچنین در سال گذشــته گواهی کشف بزرگ ترین 
معدن طالی ایران در سیستان وبلوچســتان صادر شــد. براساس 
گواهی کشــف صادره، معدن »مادافتی« با میــزان ذخیره قطعی 
کانسنگ طال ۲۴میلیون تن و با متوســط عیار ۱/06گرم بر تن و 
ذخیره احتمالی ۴۸میلیون تن، از بزرگ ترین معادن طالی کشور 
است. همچنین تفتان از شهرهای سیستان وبلوچستان است که طی 
سال گذشته ذخایر معدنی طالی خوبی درآن کشف و شناسایی شد 
که با بهره برداری از معدن طال در تفتان، میزان ذخیره طالی این 
استان به 3۸تن افزایش یافته است. این استان دارای معادن غنی 
طال در مناطق مختلف ازجمله در اطراف کوه های آتشفشان تفتان 
و بزمان است. ازســوی دیگر مطالعات یک معدن طالی دیگر در 
سیستان وبلوچستان به نتیجه رســیده و اکنون عملیات استخراج  
درآن درحال انجام است. اکتشاف های محدوده خارستان - بیداستر 
هم با هزینــه ای افزون بر 300میلیارد ریال از ســال۱3۹5 آغاز و 
تاکنون بیش از ۱۹هزارمتر حفاری مغزه گیری دراین محدوده انجام 
شده است. همچنین اکتشافات تکمیلی و ساخت کارخانه استحصال 
طال در فاز نخســت و فاز دوم با ظرفیت ســاالنه ۱/5میلیون تن 
کانسنگ تا پایان سال۱۴0۲ با سرمایه گذاری ۴هزارمیلیاردتومانی 

درحال انجام است.

کردستان؛بهشتمعادنقیمتی
استان کردســتان ازنظر دارا بودن معادن گرانبها »بهشت معادن 
ایران« لقب گرفته اســت. براین اســاس اســت که کردســتان 
با برخــورداری از ۱۸گونه ماده معدنٍی، اســتانی غنــی در حوزه 
معادن به حساب می آید. درچنین شــرایطی بیش از 50درصد از 
ظرفیت طالی کشــور در اســتان کردستان اســتخراج می شود. 
کردســتان ۴۷3معدن دارد که معادن طــال از مهم ترین معادن 
کردستان به شمار می رود. درحال حاضر ۴هزارنفر در معادن استان 
مشغول به کارند و بدون شک معادن در توســعه استان ها به ویژه 
استان های کم تر توســعه یافته ای مانند کردستان نقش به سزایی 
دارد. فعالیت های معدنی دراین استان با استخراج از معادن تولید 
مصالح ساختمانی آغاز شد و در دهه60 با رونق بازار تولید سنگ های 
تزئینی به ویژه انواع مرمر، چینی و کریستال به صورت چشمگیری 
رونق پیدا کرد. تنهــا در معدن طالی »ســاریگونی« قروه که در 
سال۱3۹۴ به بهره برداری رسید، بیش از هزارنفر فعالیت می کنند. 
این درحالی است که بیشتر معادن استان را معادن کوچک مقیاس 
تشکیل داده اند و این مهم، یکی از ظرفیت های توسعه این استان 
کم برخوردار به شــمار می رود که همواره مسئوالن کشوری 
و اســتانی بر فعال کردن و حمایت از واحدهای 

موجود دراین بخش تأکید دارند.

معادنطالیهمدان،اشتغالرارونقمیدهد
همدان، استانی است که ازنظر تقسیمات زمین شناسی، زون »سنندج 
- ســیرجان« از آن گذر می کند که در غنــای معدنی آن نقش مهمی 
دارد. این زون به طول ۲هزارو500کیلومتر و ۷0کیلومتر عرض، دارای 
سنگ هایی است که به شــدت دگرگون شــده و می توان دراین زون 
شاهد ذخایر طال، آهن، سرب و روی باشــیم. موارد یادشده در غنای 
معدنی استان هایی که دراین زون قرار گرفته اند بسیار تأثیرگذار است. 
همدان از گذشته جزو اســتان های برخوردار دراین بخش بوده است، 
به طوری که سنگ های آندولوزیت، سیلیس های شیرابه ای با عیار باال، 
دولومیت و میکا دراین استان دارای اهمیت هستند. در گذشته سازمان 
زمین شناسی الیه اطالعاتی ژئوشــیمی را دراین استان تکمیل کرد و 
دراین الیه به مقادیری از طال به همراه آهن دست یافت و محدوده هایی 
به نام »عشوند«، »ســلطان انوچ«، »قارلق«، »قباخ تپه«، »سامن« و 
»فقیره« کشف شد. همچنین پهنه  دیگری به نام »نهاوند« دراین استان 
تعریف شده و درحال اکتشاف است که بخش های شمالی این استان را 
نیز شامل می شود تا ذخایر طال مشــابه آنچه در کردستان وجود دارد، 
کشف شود. وضعیت استان همدان دراین حوزه بسیار امیدوارکننده است 
و کارشناسان معتقدند با وجود محدودیت های فصلی و با رفع مشکالتی 
که با سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین اداره کل منابع طبیعی 
به دلیل تراکم جمعیت و کشاورزی بودن اســتان وجود دارد، می توان 

به سمت اکتشافات عمقی رفت و ژئوفیزیک هوایی را نیز تکمیل کرد. 

میزبانیآذربایجانغربیازبزرگترینمعدنطالیخاورمیانه
آذربایجان غربی در زمینــه ذخایر و تولید طال جزو اســتان های برتر 
کشور به حساب می آید و بزرگ ترین معدن طالی کشور دراین استان 
قرار دارد. ســاالنه بیش از ۹۸0هزارتن کانســنگ طال از معادن این 
استان استحصال می شــود و ظرفیت اسمی استخراج از معادن طالی 
اســتان بیش از یک میلیون و ۷5هزارتن اســت. واحد معدنی طالی 
»زرشوران« در تکاب به عنوان بزرگ ترین معدن طالی خاورمیانه، با 
ظرفیت تولید 6تن طال در سال بزرگ ترین معدن طالی کشور است، 
اما نبود حلقه های تولید این محصول دراستان سبب شده این معدن 
نتوانند در اقتصاد و صنعت استان تأثیرگذاری محسوسی داشته باشد. 
درحال حاضر کارخانه استحصال طالی زر شوران درحال فعالیت است 
که زمینه اشتغال بیش از هزارنفر را در بخش تولید و استحصال فراهم 
کرده است. معدن طالی »آق دره« تکاب که یکی از معادن بزرگ طالی 
خاورمیانه محسوب می شود نیز بیش از 5میلیون تن ذخیره قطعی دارد 
که در واحد استحصال و فراوری آن ۷00کیلوگرم طال تولید می شود.

عالوه براین معادن، در شهرســتان های ماکو، ســلماس، شاهین دژ 
وخوی و محدوده های دیگری از شهرستان تکاب، رگه های معدنی طال 
یافت شده که درصورت بهره برداری از این معادن، آذربایجان غربی به 
رتبه های جهانی باالیی در تولید طال و نقره دست می  یابد. کارشناسان 
اعالم کرده اند درصورت ایجاد کارگاه های تبدیلی و زیورآالت و توجه به 
تقویت زیرساخت های الزم برای توسعه معادن و ایجاد بستر های الزم 
برای صادرات، تجارت، ترانزیــت، حمل ونقل و کارگاه های تبدیلی در 
منطقه، ظرفیت اشــتغال دراین حوزه دراستان چندبرابر میزان فعلی 
خواهد شد. این درحالی اســت که اخیرا کارخانه تولید شمش طال در 
خوی با ظرفیت تولید 300کیلوگرم طال راه اندازی شده و همه مراحل 
ساخت خط تولید کارخانه استحصال شــمش طال در ناحیه صنعتی 
»ایواوغلی« خوی انجام می شود. این کارخانه برای حدود ۱00نفر شغل 
ایجاد کرده است. البته به  دلیل قدیمی بودن تکنولوژی و دستگاه های 
تبدیلی در معادن آذربایجان غربی، بازدهی در معادن اســتان پایین 
است و ورود دانشگاهیان و افزایش دانش فنی تولید و تجهیز کارگاه ها 
و واحد های تولیدی و فراوری در اســتان، از مهم ترین 
مطالبه صنعتگران این حوزه دراستان 

است.

چالشهایزیستمحیطیمعادنطالیاصفهان
اصفهان با برخورداری از ۲معدن طــالی »موته« و »کوه ُدم« زواره 
ازجمله اســتان های طالخیز کشور اســت. مجتمع طالی موته با 
3معدن »خاتون«، »ســنجده« و »دره اشــکی« که اخیــرا پروانه 
بهره برداری از آن صادر شده اســت، در۷کیلومتری شــمال غرب 
روســتای موته از توابع شــهر میمه قرار دارد. این معدن به صورت 
روباز و دارای ۹کانســار طالدار اســت. عیار متوســط طالی این 
معدن ۲گرم در هرتن اســت که هر روز یک تــا ۲کیلوگرم طال با 
درصــد خلوص۷0درصد )۱۸عیار( تــا ۹5درصــد )۲۴عیار( در 
شــمش های ۲تا ۱0 و ۱3تا ۱5کیلوگرمی تولید می شود. ظرفیت 
ســاالنه معدن موته 5۴0کیلوگرم و میزان تولید تقریبی ســاالنه 
آن به حدود 300کیلوگرم می رســد که شــرکت تهیــه و تولید 
مواد معدنی ایران )زیرمجموعه ایمیدرو( بهره بردار آن محســوب 
می شود. همچنین ۲3۸نفر به صورت مستقیم و 500نفر به صورت 
غیرمســتقیم دراین معدن مشغول به کار شــده اند که بیشتر آنان 
از مردم محلی هســتند. معدن طالی کوه ُدم نیز در۷0کیلومتری 
شمال شرق شهرســتان اردســتان قرار دارد. این معدن در حاشیه 
شمالی کویر »دق سرخ« زواره کشف شــد و محدوده اکتشافی آن 
حدود هزارو۱00مترمربع اســت. این معدن طال با سرمایه گذاری 
3هزارمیلیارد ریالی بخش خصوصی وارد فاز بهره برداری شده است. 
ذخیره قطعی کانسنگ طالی ســولفیدی در معدن کوه ُدم بیش از 
یک میلیون تن و عیار طالي این معدن ۲تا 3گرم در هرتن است. این 
معدن سال گذشته به بهره برداری رسید و طرح ساخت کارخانه تولید 
شمش طال با ظرفیت حداقل ۲00کیلوگرم درسال )در فاز نخست(، 
از برنامه های تولید و بهره برداری در معدن کوه ُدم است که ظرفیت 
تولید با راه اندازی فازهای بعدی افزایش می یابد. فعالیت این معدن 
طال عالوه بر رونق تولید و ایجاد اشغال مستقیم برای بیش از ۱50نفر، 
شرایط را برای توســعه معادن و بهره برداری از سایر ذخایر معدنی 
منطقه مهیا می کند. با وجود تحریم های ظالمانه دشمنان و مشکالت 
موجود ازنظر به کارگیری تکنولوژی های جدید، در استخراج معادن 
طالی استان مشــکلی وجود ندارد، اما چالش های زیست محیطی 
مانع از افزایش تولید و گســترش معادن اســت. موثرترین روش 
استحصال طال، استفاده از سیانور اســت که به دلیل آثار نامطلوب 
زیست محیطی و هزینه های بازسازی محیط زیست، ادامه فعالیت 
معدنی دراین بخش را غیراقتصادی می کند. براین اساس معدن موته 
هم برای گسترش فعالیت های خود با سازمان حفاظت محیط زیست 

از این بابت دچار مشکل است. 

دردسرهایاستخراجطالدرخراسانرضوی
آمار نشان می دهد خراسان رضوی درکنار اصفهان، آذربایجان غربی 
و سیستان وبلوچستان جزو استان های غنی ازنظر برخورداری از 
ذخایر طال در ایران به حساب می آید، اما تاکنون به دالیل مختلف 
موفق به بهره برداری مطلوب از این ذخایر، به عنوان یک ســرمایه 
گرانسنگ نشده است. در خراسان رضوی ۷معدن طال وجود دارد 
که درحال حاضر 5معدن درحال بهره برداری و ۲معدن دیگر راکت 
هستند. کشف طال در خراسان رضوی به سال۱3۸۲ بازمی گردد، 
اما به گفته متولیان امر، آنچه تاکنون از معادن زیرزمینی طال دراین 
استان استخراج شده، در سطح انجام شده است، چراکه معدنکاران 
بخش خصوصی از بنیه مالی قوی برخوردار نیستند که اکتشافات 
را به صورت عمقی انجام دهند و سازمان زمین شناسی نیز به دلیل 
کمبود بودجه، نمی تواند اکتشاف همه ذخایر معدنی را در کشور 
برعهده بگیرد. ازسوی دیگر به دلیل تحریم های اقتصادی، فناوری 
پیشرفته برای اســتحصال عمقی طال در معادن خراسان رضوی 
وجود ندارد و استحصال فقط در ســطح انجام می گیرد. ازسوی 
دیگر ظرفیت اســمی پروانه های بهره برداری معادن طال در این 
استان 306کیلوگرم در ســال اعالم شده است. این درحالی است 
که کارشناســان می گویند رگه های طال در معــادن زیرزمینی 
خراسان رضوی بسیار عمیق اســت، اما ماشین های موجود برای 
استخراج آن دراین استان، قدیمی و فاقد کارایی الزم است. جدا از 
قدیمی بودن ماشین ها، برخی مردم محلی نیز مشکالت بسیاری 
برای بخش معادن طال به وجود می آورند و آن را جزو امالک خود 
محسوب می کنند، درحالی که معدن جزو انفال و متعلق به دولت 
اســت و زمانی که به بخش خصوصی نیز واگذار می شود، اختیار 
فروش یا واگذاری آن برای دولت باقی می ماند. در کل معادن طال 
خراسان رضوی ۱00نفر مشــغول به کارند و کل طالی استخراج 
شده از معادن، دراین استان فراوری و مورد استفاده قرار می گیرد. 
همچنین بــا اجرای طرح های اکتشــافی موادمعدنــی، تاکنون 
۱۱میلیون و 5۲6هزارو ۴0۸تن ذخیره طال کشــف و شناسایی 
شده اســت. آخرین کشــف ذخایر معدنی در خراسان رضوی در 
محدوده شهرستان کاشمر بوده که شامل ۸۸۹هزارتن کانسنگ 
طال با عیار میانگین یک گرم در هرتن اســت. اینها درحالی است 
که از کل ذخایر شناسایی و کشف شــده، تاکنون حدود 6/5تن 
در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته کــه درحال بهره برداری یا 
انجام مقدمات کار بهره برداری اســت. 5تن از ذخایر واگذار شده 
به بخش خصوصی در مناطق بردســکن، کــوه زر ترب حیدریه، 
تاریک دره و اولنگ فیروزکوه تربت جام و هزار و 300کیلوگرم در 

منطقه ارغش قرار دارد. 

 همشهری در پرونده ویژه ای وضعیت استخراج طال 
 از معادن استان های غنی کشور دراین حوزه 

و چالش های پیش رو را بررسی کرده است

 8 استان 
طالیی ایران

بهره برداری از ظرفیت های معدنی کشور در استان های مختلف در سال های اخیر رشد شتابانی داشته است و شناسایی و استخراج معادن 

طال جایگاه ویژه ای دراین حوزه دارند. برهمین اساس درحال حاضر اکتشافات طال در بیشتر استان های کشور درحال انجام بوده و آمارهای 

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نشــان می دهد حجم ذخایر قطعی و احتمالی طالی کشور چیزی درحدود ۳۴۰تن است.

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، سیستان وبلوچستان، خراســان رضوی، اصفهان، مرکزی و همدان از استان هایی به شمار 

می روند که در زمینه برخورداری از معادن طال از شــرایط خوبی برخوردارند و این درحالی است که تاکنون بیش از ۵۰ناحیه و منطقه معدنی 

طالخیز در کشور شناسایی شده است. با توجه به این موضوع، در پرونده ویژه ای عالوه بر معرفی معادن طالی موجود در8استان، به بررسی 

نقش آنها در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان ها و همچنین چالش ها و آسیب های پیش روی فعاالن این حوزه، از قبیل برخوردار نبودن 

از تکنولوژی های استخراج و مشکالت موجود در حوزه افزایش توان تولید، پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

تنهامعدنطالیمرکزیرخمین
»زرمعدن« خمین درحال حاضر تنها معدن طالی استان مرکزی 

است که از ســال۱3۹3 فعال بوده و واحد فراوری آن از سال۱3۹۷ 

آغاز به کار کرده اســت. این معدن دارای 3پروانه بهره برداری در یک 

مجموعه است و در آن سولفیدی به روش »هیپ لیچینگ« کانسنگ 

طال استخراج می شود. همان طور که در پروانه بهره برداری زرمعدن 

خمین درج شده، ظرفیت معدن حدود300 هزارتن درسال است، اما 

نمی توان این میزان را قطعی دانست، چراکه با توجه به شکل و محل 

قرارگیری سنگ معدنی ممکن اســت میزان طالی استخراج شده 

کاهش یابد. بیش از  ۴۲0نفر به صورت مستقیم دراین معدن درحال 

فعالیت هستند که ۹0درصد از این افراد از بومی های شهرستان خمین 

و روستاهای اطراف هستند که در واحدهای مختلف ازجمله استخراج، 

حمل و فراوری فعالیت می کنند. با پیگیری  هایی که ازسوی مسئوالن 

معدن انجام شده، همه فعالیت های اقتصادی و خدماتی این معدن 

ازجمله خرید، حمل ونقل و... در شهرستان خمین و ازسوی بومی های 

این شهر انجام می شود. براساس بررسی های انجام شده، این معدن 

تاکنون هیچ گونه حقوق یا مالیات معوقه نداشــته و در وضعیت های 

اجتماعی و بحرانی مانند همه گیری ویروس کرونا و 

ارائه کمک های اجتماعی به افراد درگیر اعتیاد نقش موثری ایفا 

کرده است. به طورکلی می توان گفت این معدن در زمینه اقتصادی 

و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و فعالیت های اجتماعی نقش 

مثبتی در منطقه داشته است. روشــی که برای استخراج طال دراین 

معدن استفاده می شود، کامال علمی و فنی بوده و از آنجا که شهرستان 

خمین منطقه کم آب است، در اســتخراج طال از این معدن به جای 

روش »تانک لیچ« از »هیپ لیچ« استفاده می شود که کم ترین میزان 

آب درآن مصرف می شود و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه است. 

تنها مسأله این معدن باالبودن هزینه های تولید است. تیم تحقیقاتی 

و آزمایشگاه ها و دســتگاه های این معدن به روز بوده و دراین زمینه 

مشکلی وجود ندارد. اما با توجه به تحریم های ظالمانه موجود، تنها 

مشکل این معدن باالبودن قیمت ماشین های معدنی و هزینه قطعات 

و لوازم یدکی اســت. از آنجا که تاکنون ازســوی اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان مرکزی هیچ گونه گزارش منفی درباره فعالیت 

زیست محیطی این معدن گزارش نشده است، می توان گفت این معدن 

تاکنون در رعایت اســتانداردهای زیست 
محیطی عملکرد مناســبی 

داشته است.
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  مشکل تصفیه آب در میانه 
سال های زیادی اســت که مردم برخی روســتاها و همچنین تعدادی از شهرهای مختلف 
شهرستان میانه در استان آذربایجان شــرقی با نبود آب آشــامیدنی مناسب و تصفیه شده 
مواجه اند و این مشکل سبب بروز انواع بیماری ها مانند ســنگ کلیه و... شده است. درچنین 
شرایطی مردم برخی روستاها مجبور می شــوند آب موردنیاز خود را از چشمه ها تهیه کنند. 
این وضعیتی زیبنده استان آذربایجان شرقی نیست و مسئوالن باید هرچه زودتر این مشکل 

را رفع کنند.
یک شهروند از میانه در استان آذربایجان شرقی

گالیه های فعاالن خرید و فروش خرما در بم
فعالیت وانتی ها، فعاالن خرید و فروش خرما در شهر بم را به ستوه آورده است. پرداخت اجاره  بهای 
سنگین برای مغازه ها و دیگر هزینه ها سبب می شود ما مخارج باالیی را متقبل شویم، درحالی 
که وانت بارها هزینه ای ندارنــد. عالوه براینها، ما در مغازه به صــورت قانونی فعالیت می کنیم، 
درصورتی که کار ما هم فصلی است و در زمان برداشت خرما رونق می گیرد، اما فعالیت وانتی ها در 
خیابان که هیچ مالیات و هزینه ای ندارند، برای کسب وکار ما تهدید به حساب می آید. مسئوالن 

مربوط در بم باید برای ساماندهی چنین وضعیتی اقدام های الزم را انجام دهند.
منصوری از بم در استان کرمان

صدای همشهری

حسنیه سادات مهدوی
خبرنگار

تپه »ســیلک« در کاشــان بــا قدمتی 
8هزارساله، یکی از مهم ترین پایگاه های 
باستان شناسی ایران به حساب می آید که 
برای جهانیان ناشــناخته مانده اســت. آثــار زندگی 
کهن ترین مردم دشت نشین در اینجا کشف شده است و 
به اعتقاد کارشناسان، با کاوش های جدید گنجینه های 
گرانبهایی درباره پیشینیان و تاریخ کهن ایران دراین 

منطقه پیدا خواهد شد.
اینها درحالی است که از ســال1380 ساخت وساز در 
حریم یک و عرصه این منطقه باستانی گسترش یافت 
و به دلیل فقدان وحدت رویــه در برخورد با متخلفان 
ازســوی دســتگاه های مربوط، این چالش اساسی تا 
ســال های اخیر نیز ادامه پیدا کــرده ، به گونه ای که 
سازه های جدید سیلک را احاطه و حریم و منظر آن را 
مخدوش کرده است و تا زمانی که این حریم آزادسازی 

نشود، تپه سیلک به ثبت جهانی نمی رسد.

شناسنامه فالت مرکزی ایران
تپه سیلک در قســمت جنوب غربی کاشان و در مسیر 
خیابان امیرکبیر یا جاده فین، که بــه باغ زیبای فین 
منتهی می شود، در سمت راست خیابان قرار دارد. این 
مجموعه با قدمتی کهن، حاصل ساخت وسازهای مکرر 
و ویران شدن خانه ها و آبادی ها بر روی یکدیگر است و 
شامل الیه هایی می شود که در آنها ساخت وساز صورت 

گرفته و سپس خراب شده اند.

امروزه این تپه ها را به عنوان مدارکی برای شــناخت 
تحوالت زندگی بشر در فالت مرکزی ایران می شناسیم. 
ســیلک به عنوان شناسنامه زیست انســانی در فالت 
مرکزی ایران اهمیت ویژه ای دارد؛ شناســنامه ای که 
سیر تحول اجتماعی، اقتصادی، فناوری، آیینی و حتی 

آثار تغییرات طبیعت و آب وهوا را نشان می دهد.

بزرگ ترین چالش 
حریم و عرصه تپه ســیلک در ســال1397 بازنگری 
شد. براین اساس زمین های حریم درجه یک محوطه 
سیلک تنها اجازه کشاورزی دارند و در حریم درجه2 
و 3، ارتفاع مجاز ساخت وســاز به ترتیــب 7/5متر و 
10/5متر اســت. سرپرســت پایگاه پژوهشی سیلک 
کاشان درباره مخدوش شــدن حریم و عرصه سیلک 
می گوید: مهم ترین مشــکلی که تپه ها بــا آن مواجه 
هســتند، ساخت وســازهای غیرمجازی است که در 
اطراف محوطه، به ویژه در حریم درجه یک، در حدود 
2دهه اخیر انجام شده و حیات تپه را تهدید می کند و 

مانع از ثبت جهانی محوطه شده است.
»جواد حسین زاده ســاداتی« می افزاید: عالوه براین، 
ساخت وســازهای انجام شــده مانع بهره برداری های 
توســعه ای در آینده نیز می شود و در حریم درجه یک 

آلودگی های بصری ایجاد کرده اســت. حتی 
گاهی درایــن محوطه 

ساخت وسازهایی انجام می شود که سبب ازبین رفتن 
برخی آثار تاریخی موجود می شود. 

وی همچنین با اشاره به حضور چشمگیر مردم در یک 
بازه زمانی برای خرید زمین های سیلک، اظهار می کند: 
براساس مدارکی که در پایگاه پژوهشی سیلک موجود 
است، از سال1380 با افزایش جمعیت و تبدیل شدن 
منطقه فین به یک منطقه اعیان نشین، ارزش زمین ها 
افزایش یافت و تقاضای مردم برای خرید زمین و ملک 

دراین منطقه زیادتر شد. 

دلیل استقبال از زمین های حریم سیلک
ازسوی دیگر زمین های حریم درجه یک و عرصه سیلک 
به دلیل نداشتن سند، به قیمت ارزانی خرید و فروش 
می شوند؛ موضوعی که حسین زاده ساداتی دالالن را از 
عوامل اصلی به وجود آمدن چنین وضعیتی می داند. او 
دراین باره می گوید: تعدادی دالل دراین زمینه فعالیت 
می کنند و چون زمین ارزان اســت، با استقبال مردم 

مواجه می شود.
حسین زاده ســاداتی ادامه می دهد: ساخت وســازها 
بیشتر در شب ها و بعدازظهرها و دور از چشم مأموران 
اتفاق می افتد و با وجود برخوردهای انجام شده ازسوی 
مســئوالن مربوط، اما همچنان ساخت وسازها ادامه 
دارد. حتی در بخشــی از عرصه حاشیه نشینی اتفاق 
افتاده اســت؛ خانه هایی که با مصالح 

غیراستاندارد و بدون طرح و نقشه ساخته شده و منظر 
نامناسبی را در اطراف تپه به وجود آورده است.

هشدار به متخلفان
در ســال های اخیر بخش »اجرای احکام« شهرداری 
کاشان دســت به تخریب ساخت وسازهای غیرقانونی 
در حریم و عرصه تپه زده اســت؛ اقدامــی که به گفته 
مسئوالن شهرداری کاشــان با همکاری دستگاه های 
اجرایی و در راستای حفظ زمین های ملی، جلوگیری از 
تغییرکاربری زمین های کشاورزی و کوتاه کردن دست 

سودجویان انجام شده است.
براین اســاس »بهمن کاظمیان«، مدیر اداره »اجرای 
احکام« شــهرداری کاشــان، به شــهروندان توصیه 
می کند از هرگونه خرید و فــروش زمین های واقع در 
حریم سیلک بدون استعالم از شهرداری پرهیز کنند 
تا عــالوه بر جلوگیــری از زیان های بعــدی، انرژی و 
وقت دستگاه های اجرایی ازجمله شهرداری و میراث 
فرهنگی، صرف خدمت رسانی شایسته تر به مردم شود.

***
محوطه باســتانی ســیلک کاشــان درســال1310 
شمسی با شماره38 در فهرست آثارملی کشور به ثبت 
رسید و درســال1997 میالدی نیز در فهرست »آثار 
موقت جهانی« جای گرفــت و همچنان درانتظار ثبت 
کامل است. این درحالی است که آزادسازی حریم سیلک 
از سال1388 آغاز شد و ازسال1398 سرعت بیشتری 
گرفت؛ فراینــدی که زمان بر اســت و به گفته 
مســئوالن مربوط، درحالت خوشبینانه 
شاید تا 1408 عرصه سیلک به صورت 
کامل آزاد و آرزوی ثبت جهانی آن 

محقق شود.

ثبت جهانی »سیلک«؛ شاید وقتی دیگر

علوفه رسانی و آب رسانی سیار به حیات وحش استان یزد با همکاری خشکسالی؛ شکارچی بی رحم حیات وحش یزد
محیط  بانان و فعاالن محیط زیست در جریان است

استان یزد با وجود زیستگاه های متنوع حیات وحش، به دلیل بروز 
خشکسالی درسال های اخیر، با خطرات جدی دراین حوزه روبه رو 
است؛ کاهش بارندگی ، آبشــخورها و آب انبارها را بی آب کرده و از 
رویش گیاهان خبری نیست و در چنین شــرایطی حیات وحش استان روزهای 

سختی را پشت سر می گذارد.
فقر گونه های گیاهی در کنار کم آبی، دست به دست هم داده اند تا گونه های گیاهی 
و جانوری استان درمعرض خطر انقراض قرار گیرند. در یزد گونه هایی از جانوران 
و گیاهان یافت می شوند که در سطح کشور و حتی دنیا کم نظیر بوده و به همین 

دلیل حفاظت از این گونه های کمیاب بسیار حائز اهمیت است.
بیش از 800گونه گیاهی، 170نوع پرنده، 60نوع پســتاندار وحشــی و بیش از 
40نوع خزنده در مناطق حفاظت شده استان شناســایی شده اند که درصورت 
نبود رسیدگی مناسب به آنها، در شرایط خشکسالی کنونی به مرور از تعدادشان 

کاسته خواهد شد.
خشکســالی از یک ســو و کمبود نیرو و منابع برای تأمین آب و علوفه موردنیاز 
حیات وحش، خطراتی جدی متوجه حیات وحش اســتان کرده است. همچنین 
گرمای شــدید، تبخیر آب را افزایش داده و گونه های گیاهی را نابود کرده است 
و آب رسانی سیار و تأمین علوفه خشــک تنها راهکاری است که این روزها برای 
حفاظت از حیات وحش، در دستورکار محیط بانان استان قرار گرفته است. البته 
دراین شرایط فعاالن محیط زیست به یاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
آمده اند و برای نجات گیاهان و جانوران همکاری می کنند، اما هنوز خشکسالی 

اصلی ترین عامل تهدید آینده حیات وحش استان است.

روزهای ناخوش محیط زیست کویر
اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد پیش از این اعالم کرده بود که امسال 
وضعیت دشــواری پیش روی حیات وحش یزد قرار دارد. براین اساس، تشدید 
بحران کم آبی در یزد سبب شده است بســیاری از چشمه ها و منابع آبی که نقش 
حیاتی برای تأمین آب حیات وحش در استان داشته اند، دچار کم آبی یا خشکی 

شوند.
برداشت بیش ازحد از سفره های آب زیرزمینی و مدیریت نامناسب منابع آبی و نیز 
خشکسالی های پی درپی، عامل این بی آبی است، به همین دلیل اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان یزد به منظور تأمین آب موردنیاز حیات وحش، نسبت به 
ساخت آب انبار و نصب تانکر در مناطقی که با مشکل کم آبی مواجه بوده اند، اقدام 

کرده است.
دراین میان بهسازی و تمیزکردن چشمه ها و آبشــخورها همواره در دستورکار 
محیط  بانان یزدی قرار دارد و با تالش فراوان، امکان استفاده از آب را برای حیات 

وحش در گرمای سوزان استان یزد فراهم می کنند.
اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد اعالم کرده است که هرسال قبل از آغاز 

فصل گرما، آب انبارها به وسیله روان آب های سطحی حاصل از باران  یا به وسیله 
تانکرهای آب پر می شوند و ساخت آبشخور یا اضافه کردن هرگونه منبع آبی جدید، 
باید پس از بررسی دقیق و کارشناسی صورت گیرد، چراکه هرگونه دخالت نابه جا 
در طبیعت، سبب برهم خوردن نظم موجود می شــود. دراین شرایط گونه های 
حفاظت شــده و نادر درمعرض خطر نابودی قرار گرفته اند که این موضوع آینده 

حیات وحش استان را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد.

نگرانی فعاالن محیط زیست 
یک فعال محیط زیست یزد با اشاره به وضعیت نامطلوب حیات وحش و نگرانی هایی 
که درباره انقراض گونه های مختلف به ویژه گونه های نادر حیات وحش دراین استان 
وجود دارد، خواستار اختصاص اعتبار مناسب و توجه بیشتر به این حوزه می شود. 
»رضا دهقان« می گوید: خشکسالی و کم آبی حتی زیســت انسانی را نیز متأثر 
کرده است. درچنین شرایطی گونه های گیاهی و جانوری روزهای سخت تری را 
پشت سر می گذارند. از میان رفتن گونه های گیاهی، نیاز غذایی گونه های جانوری 
را ازبین خواهد برد واین موضوع آینده گونه هــای حیوانی را نیز درمعرض خطر 

قرار می دهد.
وی می افزاید: ازسوی دیگر منابع آبی طبیعی ازجمله چشمه ها خشک شده است 
و حیوانات تشنه در کویر سرگردان هستند. از این رو آب رسانی سیار باید جدی تر 
دنبال شود و مردم هم باید دست به دست هم دهند تا جانوران تشنه نمانند؛ این 

سنتی است که از گذشته درمیان مردم روستاهای استان رواج داشته است.

ضرورت افزایش حمایت های دولتی
یکی دیگر از فعاالن محیط زیست یزد بر ضرورت افزایش حمایت های دولتی برای 
حفاظت از حیات وحش این استان تأکید می کند و می گوید: آب رسانی سیار باید 
به صورت جدی دردستورکار مسئوالن مربوط قرار گیرد، درغیراین صورت تلفات 

گونه های جانوری به شدت افزایش می یابد.
»مرتضی زارع« ادامه می دهد: یزد گونه های جانوری متعدد و گرانبهایی 

دارد که هم نیاز طبیعت هســتند و هم جاذبه هایی طبیعی به شمار 
می روند که ازبین رفتن آنها، تبعات بسیاری به دنبال دارد؛ از این رو 

حفاظت از آنها باید بیشتر از این مورد توجه باشد.
وی که با همکاری برخی از اهالی روســتاهای شهرستان مهریز در 

برخی از روزهای هفته نســبت به آب رسانی به حیات وحش این منطقه 
اقدام می کند، از اقدام های انجام شده ازسوی اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان برای تأمین آب و علوفه موردنیاز حیات وحش قدردانی می کند و خواستار 
افزایش این گونه فعالیت ها می شود.

این فعال محیط زیست اظهار می کند: این روزها شاهد تردد کامیون های حامل 
تانکرهای آب برای آب رســانی به حیات وحش هســتیم که نشان از تالش های 
خستگی ناپذیر برای حفاظت از گونه های جانوری دارد و در گوشه وکنار بیابان هم 
شاهد رها کردن علوفه های خشک هستیم، اما این کافی نیست و مردم هم باید 

دراین زمینه سهیم شوند.

وی با بیان اینکه خسارت های ناشی از خشکسالی و کم آبی به کشاورزان 
آسیب های قابل توجهی وارد می کند، ادامه می دهد: خبرهای گاه و 

بی گاه از حمله حیوانات به دام ها و ازبین بردن مزارع، نشــان از 
گشنگی و تشنگی حیات وحش دارد. از این رو مردم روستاها 

باید در برداشت از منابع آبی دقت بیشتری داشته باشند 
تا سهم حیات وحش حفظ شود.

افزایش آب  و علوفه رسانی سیار
مدیــرکل حفاظت محیط زیســت 

استان یزد با اشــاره به بازدیدهای 
مکرر محیط بانان از محیط زیست 

اســتان بــرای مراقبــت بیشــتر از 
گونه های حیات وحش در مواجهه با گرما 

و خشکســالی ها می گوید: خشکسالی و گرما، 
زیســت حیات وحــش را به خطــر انداخته 

اســت. از این رو علوفه و آب رسانی 
به صورت ســیار و بــا جدیت 

دنبال می شود.
»نیــره پورمالیی« با 

بیــان اینکه در 
بســیاری از 

طق  منا

حفاظت شده آب رسانی به صورت ســیار انجام می شود، می افزاید: 
شرایط خشکسالی و ضرورت حفظ مطلوبیت زیست گاه ها، بار 
روی دوش محیط بانان را سنگین تر کرده است و آنان دراین 
روزهای گرم تابستان تالش می کنند با عبور از راه های 

ناهموار، کام تشنه حیات وحش را سیراب کنند.
وی تأکید می کند: با توجه به اینکه بارندگی ها 
کــم شــده و آبشــخورها و آب انبارها 
خالی اســت، روزانه تعــداد زیادی 
تانکر آب رســانی راهی مناطق 
محیط زیست می شــوند تا 
حیات وحش تشــنه نمانند. 
عالوه برآن تأمین منابع غذایی 
نیز با رهاسازی علوفه خشک 
به صــورت دســتی 
درحــال انجام 

است.

دستان یاری گر 
حافظان طبیعت

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان از همکاری فعاالن محیط زیست برای حمایت از 
حیات وحش استان قدردانی می کند و می افزاید: استفاده از 
ظرفیت  نیروهای بومی در حفاظت از گونه های گیاهی و جانوری 
استان بســیار موثر اســت. از این رو دست یاری به ســمت آنان دراز 

می کنیم تا ما را دراین زمینه یاری کنند.
پورمالیی با بیان اینکه 116 آب انبار و 130آبشــخور درمناطق حفاظت شده 
استان وجود دارد، اضافه می کند: این منابع به صورت مداوم ازسوی محیط بانان 

آب رسانی می شود تا هیچ حیوانی تشنه نماند.

سمیه گالبگیریان
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

 آبشارهای زیبای کانی لوسه پیرانشهر
 در استان آذربایجان غربی- عکس: میراث آریا

تا زمانی که حریم تپه سیلک آزادسازی نشود، این محوطه تاریخی به ثبت جهانی نمی رسد
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