
پیام تسلیت  در پی درگذشت 
تصوير انقالب در سینما رئیس مجلس اعالی لبنان

يادداشت
حسین قاسمي ؛ دبير كميته امنيتي - اجتماعي ستاد ملي مقابله با كرونا

كرونا، ويروس ناشناخته اي اســت و هنوز با گذشت 
بيش از 18 ماه شيوع، ايران مانند ساير كشورهاي دنيا، 
درگير آن است. واكسيناسيون ماه هاست كه آغاز شده 
اما همچنان سويه هاي جديد در حال شيوع است و همين موضوع، شرايط بي ثباتي 
را ايجاد  كرده است. ما در ايران دستاورد بزرگي در توليد واكسن داخلي داريم كه 

نبايد آن را ناديده گرفت. 
به هر حال، در كنار واردات واكســن، توليد داخل هم فعال شده و اين دو در كنار 
هم نياز كشور را تامين خواهند كرد؛ هركدام به ســهم و اندازه خودشان. اما نكته 
اينجاست كه شيوع كرونا، تنها با يك دور واكسيناسيون پايان نمي يابد و به احتمال 
زياد براي قطع زنجيره، ما به چندين دوره واكسيناســيون نياز داريم. متخصصان 
پيش  بيني مي كنند با توجه به ايجاد سويه هاي جديد كرونا و واكسن گريزي برخي  
گونه ها، با ادامه دار بودن شــيوع كرونا، پاندمي تا دو سه سال آينده برقرار است، به 
همين دليل تا رســيدن به ايمني جمعي، جمعيت كشــورها، نياز به چندين دور 

واكسيناسيون و ورود و توليد محموله هاي بيشتري از واكسن دارند. 
پس از يك دوره كمبود، روند واردات واكسن در كشــور، سرعت بيشتري به خود 
گرفته، اما اين موضوع براي نزديك شدن به قطع زنجيره كرونا كفايت نمي كند. از 
اين رو، براي رسيدن به ايمني جمعي، چند نكته بايد مورد توجه قرار گيرد. حاال كه 
روند واردات واكسن سرعت گرفته، بايد در كنار آن تقويت توليد واكسن داخلي هم 

مورد توجه قرار گيرد. 
به هر حال يكي از ابزارهاي مقابله با كرونا تزريق واكسن است، اما با توجه به تقاضاي 
باالي واكســن در دنيا، تامين آن كار آساني نيســت. هر چند كه حوزه ديپلماسي 
خارجي، وزارت بهداشت و ساير ارگان ها در تالش براي واردات واكسن هستند تا 
بتوانند نياز كشور را تامين كنند، اما در كنار آن توليد داخل هم بايد مورد توجه قرار 
گيرد تا در يك زماني، نياز به بازار واكسن خارجي كمتر شود. ثابت شده كه واكسن، 
آمار مرگ ومير را كم مي كند اما نكته مهم تر تزريق واكسن بدون وقفه و همچنين 

تداوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي است.
 اين موضوع يك مســئوليت اجتماعي اســت كه نبايد از آن غافل ماند، استفاده 
از ماســك و فاصله گذاري اجتماعي و فيزيكي، مسئله اي اســت كه حتي پس از 
واكسيناسيون بايد رعايت شود؛ چراكه ثابت شده در كنترل شيوع بسيار تأثيرگذار 

است. 
تصور اين است كه با ورود واكسن، تمام مشــكالت حل مي شود، اما مسئله مهم تر 
فرهنگســازي براي باال بردن تمايل مردم به تزريق واكسن  بي توجه به نوع واكسن 
اســت. كرونا ســبك زندگي ما را تغيير داده اســت، بايد بپذيريــم كه درصورت 
رعايت نكردن پروتكل ها و تزريق نكردن واكسن، ممكن است جان خود يا عزيزانمان 

به خطر بيفتد. 
بنابراين اصل اول اين اســت كــه بپذيريم با ويروس خطرناكي مواجه هســتيم و 
اصل دوم، ضرورت تزريق واكســن اســت. ما هم اكنون شــرايط اضطرار را تجربه 
مي كنيم، ســازمان بهداشــت جهاني همواره تأكيد كرده كه بهترين واكسن، در 
دسترس ترين واكســن اســت، هرچند كه دربرخي مقاالت بر تأثير بيشتر برخي 
 واكسن ها تأكيد مي شــود اما در نهايت گفته مي شــود كه تمام واكسن ها ايمني 
ايجاد مي كنند و مانع مرگ و شــدت گرفتن بيماري مي شوند. به همين دليل بايد 
درباره همين موضوع به مردم آموزش الزم داده شــود تا در كنار واردات واكسن، 
زمينه واكسيناســيون به ويژه در مناطقي كــه تمايل به ايــن كار ندارند، فراهم 
شود. اين نوع فرهنگســازي نياز به يك كار ويژه اي از ســوي رسانه ها دارد. فضاي 
مجازي و واقعي رســانه، بســتر خوبي براي اينگونه اقدامات اســت تا همزمان با 
 فراهم شدن زيرساخت هاي واكسيناســيون، مانعي بر سر راه ايمني جمعي وجود 

نداشته باشد.

سه گانه مديريت كرونا؛ واكسن، 
فرهنگسازي و رعايت پروتكل ها

نگاه
حامد فوقاني؛ دبير گروه شهر

تا پايان ســال1399 حدود 66هزار ميليارد تومان 
بدهي به نام شهرداري تهران ثبت شده است؛ بدهي 
به پيمانكاران، بانك ها و سازمان هاي مختلفي مثل 
تامين اجتماعي. رقم سنگيني كه جريمه  ديركردش روزبه روز كنتور مي اندازد 
و بدهي را سنگين تر و بازپرداختش را ســخت تر مي كند؛ به گونه اي كه تاكنون 
12.5هزار ميليارد تومان سود بانكي به آن اضافه شده است. البته اين يك روي 
سكه به حساب مي آيد. آن روي سكه نشان مي دهد كه شهرداري تهران، مطالبات 
زيادي از دولت و بخش هاي گوناگون دارد. مطالباتي نقدي و غيرنقدي كه اگر 
وصول شوند، بدون شــك، هم رقم بدهي ها را كاهش مي دهند و هم مي توانند 
چرخ توسعه حمل ونقل عمومي شهر را بهتر از هميشه به گردش دربياورند. اين 
در حالي است كه بخش زيادي از رقم دقيق بدهي شــهرداري به پيمانكاران، 
نامشخص است و اگر بررسي موشكافانه تري از سوي كميسيون برنامه و بودجه 
شوراي شهر صورت بگيرد، به احتمال فراوان 20 تا 30درصد از رقم بدهي كلي 
كاسته مي شود. با همه اينها بدهي بايد پرداخت شود؛ به خصوص براي آن دسته 
از پيمانكاراني كه كارگران شان منتظر دريافت حق و حقوق خود هستند تا در 
اين روزگار كرونايي و سخت اقتصادي بتوانند رزق و روزي خانواده شان را تأمين 
كنند. حال سؤال اينجاست كه براي پرداخت بدهي ها و دريافت مطالبات چه كار 

مي توان انجام داد. از نظر نگارنده دست كم 5مورد را مي توان پيگيري كرد.

  تشكیل كمیته ويژه: نخستين اقدام مي تواند تشــكيل كميته اي ويژه در 
شوراي شــهر تهران با حضور چند عضو متخصص، كارشناس و نمايندگاني از 
شــهرداري براي مشــخص كردن ميزان دقيق بدهي ها و مطالبات شهرداري 
باشد. در ادامه اين كميته مي تواند سريع ترين راه هايي را كه به كسب مطالبات 

مي انجامد،تعيين كند.

  تشكیل مجمع مشورتي: با توجه به اينكه از يك طرف شهردار تهران، سابقه 
طوالني فعاليت در مجلس دارد و از طــرف ديگر تعداد قابل توجهي از نمايندگان 
مجلس، پيش تر در مديريت شهري حضور داشــته اند، رايزني با نمايندگان مردم 
تهران در مجلس مي تواند راهگشا باشــد. به همين خاطر، به نظر مي رسد مجمع 
مشورتي 1+51نفره مجلس و مديريت شهري بهتر است هرچه سريع تر تشكيل شود. 
اين مجمع متشكل از 30نماينده مردم تهران در مجلس، 21عضو شوراي اسالمي 
شهر تهران و شهردار تهران است. بالطبع در زيرمجموعه اين كميته نيز به طور حتم 
كارگروه هاي تخصصي ايجاد مي شود كه اعضاي كارگروه اقتصادي مي توانند به دنبال 

بازكردن گره هاي دريافت مطالبات و پرداخت بدهي هاي شهرداري باشند.

  تهاتر و تفاهم: يكي ديگر از راه هايي كه مي تواند راهي قديمي اما تأثيرگذار 
باشد، يعني به بيان ساده بخشي از بدهي هاي شهرداري با مطالبات صاف شود. 
ارائه خدمت از سوي هركدام از طرفين و دريافت خدمت، راهي است كه مي تواند 
هزينه هاي هر سازمان بزرگي را كاهش دهد. اســتفاده از منابع غيرنقد در اين 

ميان، بسيار راهگشاست.

  رونق ساخت و ساز: بدون شــك هم اكنون قفلي بزرگ بر حوزه شهرسازي 
تهران زده شده است. برخي از متقاضيان ساخت وساز و نوسازي با مشكالتي روبه رو 

هستند كه باعث شــده آنها قيد دريافت پروانه ساخت را 
بزنند و از انجام عمليات ساختماني منصرف شوند. البته كه 

بايد ساخت وساز بر محور حفظ هويت شهري و محيط زيست و منطبق با قوانين 
باالدستي، به ويژه طرح تفصيلي باشد. 

 5فرصت براي دريافت مطالبات
و پرداخت بدهي ها
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گفت وگوهای وين 
انجام خواهد شد
 سرانجام مذاكرات احياي برجام

 در دولت سيزدهم
 از نگاه سخنگوي وزارت خارجه 

برجام و مذاكرات وين، نشست آژانس 
بين المللــي انــرژي اتمــي و آخرين 
تحوالت افغانســتان، اينها مهم ترين 
محورهاي موضع گيري ســخنگوي 
وزارت خارجه ايران در نشست خبري 
بود؛ در روزهايي كه افغانستان همچنان 
درگير ناآرامي اســت و تقريبا هر روز 
مقامات خارجــي و طرف هاي برجام 
درباره ادامه مذاكرات و توافق هسته اي 
اظهارنظر مي كنند.   صفحه2 را بخوانيد.

ضمیمه امروز همشهری استانی
      18 ماه خزان  در »هلند ایران«

     زیرساخت های درمانی کشور در آزمون کرونا

    مدیریت کشت  محصوالت  »آب دوست« در لرستان
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ترددبينشهري
فقطباكارتواكسن

 چند روز ديگر از كارت ديجيتال داخلي واكسن براي
تردد شهروندان و كاهش محدوديت هاي سفر رونمايي مي شود

 طالبان مدعي است پنجشير را فتح كرده اما نيروهاي مسعود  اين ادعا را رد كرده 
و گفته اند همچنان با طالبان مي جنگند

 اعضاي كمیسیون هاي تخصصي شوراي شهر تهران از اولويت ها گفتند
   آماده سازي  ناوگان حمل ونقل عمومي براي دوران پساكرونا     تقويت حس تعلق محلي

       شنيدن صداي مردماني كه صدايشان شنيده نشده است     توجه به مطالبات شهروندان در سند بودجه
   كاهش دفن زباله با تفكيك از مبدأ    تسريع فرايند صدور پروانه ساخت

 نايب رئيس شوراي شهر: با يك برنامه ريزي درست مي توان مانند واكسيناسيون فلج اطفال عمل كرد
و مقابل درب منازل رفت و خدماتي در شأن شهروندان ارائه داد

 نيروهاي طالبان، ديروز تا مركز پنجشير، آخرين واليت افغانستان كه دربرابر آنها مقاومت مي كرد نفوذ كردند و مغرورانه از 
پايان جنگ در افغانستان خبر دادند. اين ادعا در حالي مطرح شد كه نيروهاي مقاومت، ادعاي طالبان را رد كردند و گفتند 
كه مقاومت ادامه دارد. طالبان با انتشــار فيلمي از حضور نيروهايش در مقابل ورودي دفتر استاندار واليت، پيروزي خود را 

اعالم كرد. صفحه23 را بخوانيد.

زنان باردار در زمانه کرونا
جزئيات افزايش ابتال و مرگ زنان باردار بر  اثر كوويد- 19  در گفت وگو با رئيس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت

نفوذ طالبان به آخرين سنگر

اداره شهربامشاركت شهروندان و نخبگان

زنان باردار در زمانه کرونا
 جزئیات افزايش ابتال و مرگ زنان باردار 
 بر  اثر كوويد- 19  در گفت وگو با
رئیس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت

 می خواهم 
در صدر  بمانم

 84روز بعد از برد شیرين
  مقابل عراق دوباره با اين 

حريف  تكراری بازی داريم
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سكاناطالعرسانيدولتبهچهكسيميرسد؟
سخنگويي دولت، رياست ســازمان حفاظت محيط زيســت و معاونت علمي و فناوري 
رياست جمهوري ازجمله مديريت هاي كالني هســتند كه هنوز دولتمردان رئيسي براي 
آن معرفي نشده اند. با انتصاب صولت مرتضوي به عنوان سرپرست نهاد رياست جمهوري 
احتماال طي روزهاي آينده ســخنگوي جديد دولت نيز معرفي خواهد شد. در دوره سابق 
محمود واعظي نقش اصلي و محوري را در جريان اطالع رســاني دولت و مديران رسانه اي 
دولت ايفا مي كرد. اينكه آيا مرتضوي همان نقش را ايفا خواهد كرد يا جريان اطالع رساني 
به دفتر هيأت دولت با معاون اولي محمد مخبر بازخواهد گشت يا نه، نيازمند گذشت زمان 
است. عيسي كالنتري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و سورنا ستاري، معاون علمي 
رئيس جمهور نيز از دولت روحاني در دولت رئيسي حضور دارند و به احتمال احكام جايگزين 

آنها نيز صادر خواهد شد. 

ث
مك

ديروز سفرا و روساي نمايندگي هاي سياسي 
 عكس
نوشت

خارجي و روساي سازمان هاي بين المللي مقيم 
تهران با حضور در محل دفتر مطالعات سياسي 
و بين المللي وزارت امورخارجه در نشستي با 
حضور حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه جمهوري 

اسالمي ايران شركت كردند./صداوسيما

نشست رؤساي تمامی نمايندگي هاي 
سياسي خارجي با امير عبداللهيان

روي خط خبر 

  شفاف سازي  در دستگاه قضايي
رئيس قوه قضایيه با بيان اینكه دشــمن از اینكه احســاس مي كند 
امروز یك انســجام و همكاري بين مجموعه هاي نظام به وجود آمده 
ناراحت است، گفت: دشمن از خدمت رســاني به مردم نيز عصباني 
است چراكه هرچه روند خدمت رســاني تسهيل شده و افزایش یابد، 
ترفندهاي دشمن بيشتر كارایي خود را از دست مي دهد. به گزارش 
ميزان، غالمحسين محسني اژه اي در شوراي عالي قوه قضایيه با اشاره 
به تالش هاي صورت گرفته در جهت احصای مشكالت مردم و تدوین 
راهكارهاي رفع این مشكالت ظرف یك ماه گذشته تصریح كرد: برخي 
راهكارها زود جواب مي دهد اما برخي زمانبر است ولي مهم این است 
كه مردم بدانند كه رویكرد دســتگاه قضا كم كردن هرچه ســریع تر 
مشكالت آنهاســت. رئيس قوه قضایيه گفت: برخي مسائل و روندها 
در دستگاه قضایي شفاف تر و موانع كار كمتر شده و دادگستري ها و 
شوراهاي حل اختالف تالش مي كنند كار مردم در سریع ترین زمان 

ممكن و با حفظ كرامت ارباب رجوع انجام شود.

  ديدار رئيس سازمان اطالعات سپاه با خطيب 
 دیروز رئيس سازمان اطالعات ســپاه به همراه تعدادي از معاونان با 
وزیر اطالعات و رئيس شوراي هماهنگي اطالعات در وزارت اطالعات 
دیدار و گفت وگو كردند. به گزارش ایرنا، حسين طائب، رئيس سازمان 
اطالعات ســپاه در این دیدار، بر لزوم توســعه و تعميق همكاري ها 
و هم افزایي هــاي اطالعاتي تأكيد كرده و اظهــار اميدواري كرد این 
همكاري ها در دوره  جدید توسعه یابد. اسماعيل خطيب هم با تشكر 
از اقدامات سازمان اطالعات سپاه پاســداران اعالم كرد كه سازمان 
اطالعات سپاه و وزارت اطالعات دو نهاد برخاسته از انقالب اسالمي 
هســتند و قطعا با همكاري، هماهنگي، هم افزایي و وحدت رویه، در 
راستاي افزایش اقتدار و امنيت ملي تحت فرماندهي فرمانده معظم 

كل قوا تالش خواهند كرد.

  صالحي به فرهنگستان علوم رفت
رضا داوري اردكاني با صدور حكمي علي  اكبر صالحي، رئيس پيشين 
سازمان انرژي اتمي را به سمت معاون پژوهشي و قائم مقام فرهنگستان 
علوم منصوب كرد. به گزارش ایرنا، در حكم داوري اردكاني آمده است: 
نظر به اینكه در شرایط كنوني، فرهنگستان علوم براي اداي وظيفه 
مهم علمي خود نياز به مدیري توانا و آشــنا با شرایط پيشرفت علم و 
پژوهش در كشور دارد تا بتواند با همكاري گروه هاي علمي و اعضاي 
دانشمندش به وظایف مقرر در اساســنامه عمل كند، جنابعالي كه 
علم جامع و تدبير و داراي تجارب و سوابق درخشان علمي، مدیریتي 
و سياسي هســتيد و مخصوصاً از امكان هاي كشور و نياز به توسعه و 
پيشرفت مناسب تر علم و پژوهش آگاه اید به سمت معاون پژوهشي و 
قائم مقام رئيس فرهنگستان علوم منصوب مي شوید. صالحي پيش از 
این معاون رئيس جمهور و رئيس پيشين سازمان انرژي اتمي ایران 

بين 13۹۲ تا 1400 بود.

  مشكل دولت از نگاه همسر رئيس جمهور
جميله علم الهدي در نشســت »گفتمان دولت ســيزدهم، عدالت 
و عقالنيت« گفــت: چالــش اصلي دولــت ســيزدهم در رویكرد 
عدالت خواهانه فسادگریزي و تامين معيشت   است. علم الهدي افزود: 
رأي مردم در انتخابات رأي به اخالق، عدالت و فسادگریزي بود. برخي 
هم در انتخابات شك كرده بودند كه آیا كساني كه به صحنه آمده اند 
مي توانند حاكم حكيم عادل باشند یا نه؟ درواقع آنها دنبال عدالت و 
اخالق بودند و مي خواستند راستي آزمایي كنند. به گزارش ایرنا، وي 
گفت: یكي دیگر از چالش هاي دولت سيزدهم این است كه هم باید به 
آزادیخواهي و هم عدالت خواهي پاسخ دهد. دولت دنبال توزیع عادالنه 
فرصت هاست اما سيستم هایي كه مي خواهند این هدف را دنبال كنند، 
از عدالت دور هستند. اكنون باید جریان تحولي در دانشگاه ها جدي تر 
وارد شود اما نبودظرفيت هاي الزم براي برپایي عدالت، پرخاشگري 
سياسي را بيشتر مي كند كه همين پرخاشگري سياسي یكي دیگر 

از چالش هاي دولت است و مي تواند براي دولت بن بست ایجاد كند.

  اخيرا پيشنهادي از سوي 
يكي از وزارتخانه ها بــه هيأت دولت 
داده شــده مبني بر ايجــاد جايگاه 
»دستيار ويژه گفت و گوي اجتماعي« 
در سازمان ها و وزارتخانه ها براي تحقق 
گفت و گوي صميمانه، عالمانه و اجتماعي 
ميان دولت و مردم تا به نوعي اعتماد 
عمومي ترميم شود. نظر شما در اين باره 
چيست و اين اقدام تا چه اندازه مي تواند 

مؤثر باشد؟
تصور من این است كه براي احياي اعتماد 
گام هایي فراتــر و اثرگذار تر از تعيين یك 
یا چند جایگاه اجرایي الزم اســت و فكر 
نمي كنم حضور صرف یك دستيار در این 
زمينه بتواند مشكلي را حل كرد. مسئله 

بي اعتمادي بروز یافته طي ســال ها و بر 
اثر رفتارهاي متعدد كاهش یافته است و 
معتقدم كه خيلي كارها باید صورت بگيرد 

تا بخشي از این اعتماد برگردد.
از اقدامــات دولت اينطور 
به نظر مي رسد اراده جدي وجود دارد كه 
اعتماد عمومي ترميم شود. حال به نظر 
شما در اين زمينه آيا دولت به تنهايي 

مي تواند كاري از پيش ببرد؟
طبيعتا اگر عزم و اراده وجود داشته باشد 
كه اعتماد عمومي مورد توجه و تقویت قرار 
گيرد، خيلي از دستگاه ها باید اقداماتي را 
انجام دهند؛  از دستگاه هاي خارج از دولت 
یعني مجلس شوراي اسالمي و قوه قضایيه 
گرفته تــا دیگر بخش هــاي حاكميتي. 

در مجموع همه نهادها و مســئوالن باید 
كارهاي بســياري را انجام دهند تا مردم 
مطمئن شوند كه مسئوالن به دنبال حل 
مشــكالت آنها هســتند. از آنجا كه حل 
مشكالت مردم تنها وظيفه دولت نيست 
و دیگر نهادها هم وظایفي دارند پس باید 

همه نهادها وظایفي را انجام دهند.
حــال به نظر شــما ايجاد 
بخش ها و معاونت هاي ويژه براي ارتباط 
با مردم تا چه اندازه مي تواند اثرگذار و 

نتيجه بخش باشد؟
ببينيد منصوب كردن چنين جایگاه هایي 
در دستگاه هاي اجرایي فارغ از اینكه چه 
فعاليت هایي قرار اســت انجــام دهند یا 
مي خواهنــد مانع از انجام چــه كارهایي 

شــوند ، اوال به تنهایي نمي تواند مشــكل 
را به طــور كامل حل كنــد؛ ضمن اینكه 
باید چنين طرحي دقيق انجام شــود كه 
بعدها نتيجه آن صرفا افزایش یك پست 
در وزارتخانه ها یا اســتخدام چند كارمند 
بيشتر نشود و بتواند در كنار دیگر اقداماتي 
كه باید انجام شود در حل مشكل بروزیافته 
كمك كننده باشد. مسئله اعتماد عمومي 
نه فقط به خروجي دســتگاه هاي اجرایي 
بلكه همه نهادهاي اجرایي و قضایي و حتي 
تقنيني هم بازمي گردد و اگر عزمي براي 
احياي آن هســت، همه آنها باید همراه با 
هم اقدامات جــدي انجام دهند. همه هم 
باید تالش كنند كه حل شود و اگر جز این 
باشد، درواقع كوچك دیدن موضوع است. 

به نظرتان مهم ترين امري كه 
بايد براي بازگرداندن اعتماد مردم در 

دستور كار قرار گيرد، چيست؟
نهادها و مســئوالن باید كاري كنند كه 
مردم مطمئن شوند كه به نقش و اثربخشي 
آنها اعتقــاد دارند. اینطور نباشــد كه هر 
جا پاي مردم در ميــان مي آید، 100مانع 
و... براي آنها بگذارند. باید مردم احساس 
كنند كــه رضایت و گرایــش آنها محور 
اصلي سياستگذاري هاســت؛ بــه تعبير 
دیگر مردم باید لمس كنند كه نياز شــان 
در سياستگذاري ها منعكس شده و محور 
سياســتگذاري ها قرار داده مي شود. اگر 
اینطور شود، آســيب وارد شده ترميمي 
مي شود و این امر هم در چارچوب همين 
ســاختارها و قوانين فعلي قابل انجام و 

دستيابي است؛ بنابراین باید تالش شود كه 
مردم  نهادهاي قدرت از نهادهاي اجرایي تا 
قانونگذار و قضایي را حامي خود بدانند و 
این جهت گيري از سوي نهادها حفظ شود.
چه اقداماتي بــه اعتماد 

عمومي آسيب وارد كرده است؟
در ميان این همه مشكالت و سختي هایي 
كه مردم به واسطه كرونا، تحریم و تورم و... 
تحمل مي كنند، مثال مجلس با به جریان 

انداختن طرحي نه چنــدان دقيق و 
كارشناسي شــده چون صيانت از 
فضاي مجازي، اگــر نگویيم همه 
مردم، بخش قابل توجهي از جامعه 

را نـــگران كرده 
اســت؛ چراكه 
ســبك و ميزان 

دسترسي آنها به 

فضاي مجازي و حتي كسب وكارهایشان 
را به مخاطره خواهد انداخت. 

خب، با چنين اقداماتي از ســوي مجلس 
دیگر نهادها هم اگر اقدامات مثبتي انجام 
دهند، ممكن است باز هم به جلب اعتماد 
منجر نشود. بر این اساس همه نهادها باید 
در این زمينه با هم همســو باشند. بدین 
معنا كه چنين امري یعني تقویت اعتماد 
مردم به دولت نيازمنــد اراده اي ملي در 
كشور است و همه بخش هاي حاكـــميت 

باید این جهت گيري را حفظ كنند.

سازوكاراحياياعتمادعموميچيست
درایتی : مردم باید لمس كنند نياز شان محور سياستگذاري هاست

 احياي سرمايه اجتماعي و ترميم اعتماد عمومي 
كليدواژه هاي پرتكرار مسئوالن اجرايي كشور 
است؛ مسئله اي جدي كه البته بيشترين بار آن 
هم بر دوش دولت است؛ گرچه بسياري از فعاالن 
سياسي و نيز كارشناسان معتقدند كه اين امر 
بايد از سوي بسياري از نهادها در دستور كار قرار 

گيرد و براي احياي اعتماد عمومي اقدامات جدي 
انجام شود.

رئيس دولت جديد هم از زمان آغاز به كار بر اين 
امر تأكيد كرده و شخص سيدابراهيم رئيسي هم 
با در دســتور كار قرار دادن سفر به استان هاي 
خوزستان و سيستان و بلوچستان و گفت وگوي 
رودررو با مردم سعي كرده در مسير احياي اعتماد 
عمومي گام بردارد. با مصطفــي درايتي، فعال 
سياسي درباره سازوكار احياي اعتماد عمومي 

به گفت وگو نشستيم. درايتي تأكيد مي كند كه 
شكاف ميان دولت و مردم در مدت كوتاه به وجود 
نيامده و طبيعتا بازيابــي اعتماد عمومي اقدام 
عملي مي طلبد. او معتقد است كه بايد اقدامات 
جدي از سوي هر سه قوه صورت گيرد تا آن بخش 
از اعتماد عمومي كه در سال هاي گذشته در پي 
بروز برخي ناكارآمدي ها آســيب ديده است، 

احيا شود.
مشروح اين گفت وگوي اجمالي به شرح زير است:

 سلمان زند
خبرنگار

همه مردان دولت
 با انتصاب چند چهره جدید ، تركيب كابينه كامل شد

چهره كابينه دولت سيزدهم با 
معرفي اكثریت قریب به اتفاق پاستور

معاونان رئيس جمهور در كنار 
وزراي هيأت دولت ترسيم شد.

جمــع اعضــاي كابينه بــا احيــاي یكي از 
معاونت هاي سابق ریاست جمهوري افزایش 
هم یافت. سيدابراهيم رئيســي با استفاده از 
اختيــارات اصل1۲4قانون اساســي صولت 
مرتضوي را به عنوان معــاون اجرایي خود و 
سرپرست نهاد ریاست جمهوري منصوب كرد.

پيش از این محمد شریعتمداري در دولت اول 
حسن روحاني و علي سعيدلو و حميد بقایي در 
دولت هاي نهم و دهم این مسئوليت را برعهده 
داشــتند. روحاني در دولت دوم خود ترجيح 
داده بود از معرفي این معاونت صرف نظر كند. 
مرتضوي عمال مسئوليت هاي سابق محمود 
واعظي در نهاد ریاست جمهوري را نيز با حكم 

جدید رئيسي عهده دار شده است.
رئيسي در دومين ماه آغاز به كار دولت »ایران 
قوي« احكام 3نفر از مشــاوران، دســتياران 
و معاونان دیگــر خود را هم صــادر كرد. در 
مهم تریــن ایــن انتصابات ميثــم لطيفي از 
اســتادان دانشــگاه امام صادق)ع( به عنوان 
معاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان امور 
اداري و استخدامي كشور منصوب شد. پيش 
از این جمشــيد انصاري در دولــت روحاني 

عهده دار این مسئوليت بود. 
رئيسي تاكنون حكم جوان ترین معاونان خود 
را به نام او زده اســت. لطيفي 43ساله تفاوت 
سني قابل توجهي با جمشيدي66ساله در این 
مسئوليت دارد. سازمان او عهده دار مسئوليت 
اصلي دولت در حوزه مدیریت سرمایه انساني 

دستگاه هاي اجرایي است.
فرهاد رهبر از چهره هاي نزدیك به رئيســي 
نيز پس از گمانه زني هاي متعدد درخصوص 
مســئوليتش در دولت رئيســي، سرانجام 

به  ســمت دســتيار اقتصادي رئيس جمهور 
منصوب شد.

وزن پررنگ اقتصاديون كابينه
رئيس جمهور تاكنون از باالترین حد ظرفيت 
اختيارات انتصابات خود براي حوزه اقتصادي 
كشور استفاده كرده است. او محسن رضایي را 
به عنوان معاون اقتصادي خود منصوب كرده 
است و حكم دستيار اقتصادي خود را هم به 
نام فرهاد رهبر زده اســت. رئيسي مهم ترین 
ماموریت معاون اول خود، محمد مخبر را هم 
هماهنگي اقتصادي كابينه تعریف و ســكان 
راهبري اقتصادي دولت را به او تفویض كرده 
است. این چهره هاي شــناخته شده در كنار 
وزراي اقتصادي كابينه بيشــترین انتظارات 
را در برنامه هاي تحولي اقتصادي دولت ایجاد 
كرده  اند؛ چه اینكه روحانــي، رئيس جمهور 
سابق یك حكم دســتيار ارتباطات اجتماعي 
براي علي ربيعي صادر و از دستياري اقتصادي 
براي ارتقاي وزن اقتصادي كابينه اســتفاده 

كرده بود.
 یك حكم مشــاور در مجموعه یاران رئيسي 
صادر شــد. عادل آذر، چهره شــناخت  شده 
آماري و دیوان محاسبات مشاور رئيس جمهور 

شد.
 با توجه به انتصاب همزمان او به عنوان رئيس 
مؤسســه عالي آموزش و پژوهش مدیریت و 
برنامه ریزي جنبه مشاوري او نيز در این حوزه 
خواهد بود. در وب سایت این مؤسسه آمده كه 
مجموعه اي وابسته به نهاد ریاست جمهوري 
اســت و به عنوان اتاق فكــر دولت جمهوري 
اسالمي در حوزه هاي پژوهشــي و آموزشي 
فعاليت مي كند، دوره هــاي كوتاه مدت براي 
مدیران و كارشناســان ارشــد دستگاه هاي 
اجرایــي برگــزار مي كنــد و در مقطــع 

كارشناسي ارشد هم دانشجو مي گيرد.

معاونان سياسي و حقوقي كابينه
كمــي پيش تر نيــز رئيس جمهــور تركيب 
سياســتمداران، حقوقدانان و سياستگذاران 
حوزه اجتماعي كابينه را نيز با انتصاب معاون 
حقوقي، معــاون امور مجلــس و معاون امور 
زنان و خانواده ریاســت جمهوري سامان داد. 
در مهم ترین این انتصابــات، محمد دهقان، 
سياســتمدار فعال اصولگرا، نماینده ســابق 
مجلس و عضو حقوقدان شوراي نگهبان، سكان 
هدایت و پيگيري مهم ترین پرونده هاي حقوقي 
بين المللي ایران ازجمله در موضوع شكایات 
عليه آمریكا، تحریم ها و بازگشــت پول هاي 
بلوكه شده ایران بر سر پرونده هاي مختلف را 
برعهده گرفت. او معاون حقوقي رئيس جمهور 
شد. پيش از دهقان، لعيا جنيدي این مسئوليت 
را در دولــت روحاني برعهده داشــت. محمد 
حسيني، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت محمود 
احمدي نژاد نيز جایگزین حسينعلي اميري در 
معاونت پارلماني شد. او وظيفه مهم رایزني بر 
سر لوایح ارسالي از دولت به مجلس و جلب نظر 
نمایندگان را برعهــده دارد. دولت روحاني در 
آخرین سال فعاليت خود از بالتكليف ماندن 
نزدیك به 70الیحه خــود در مجلس انتقاد 
كرده بود. انســيه خزعلي، تنها زن حاضر در 
كابينه نيز یك تنه مسئوليت پيگيري مهم ترین 
مطالبات زنــان در حوزه هــاي قانونگذاري، 
حقوق شهروندي و عادالنه ساختن مقررات، 
خط مشي ها و رویه هاي نهادي را برعهده دارد. 
معصومه ابتكار قبل از او در دولت روحاني این 
مسئوليت را عهده دار بود. قانون شدن الیحه 
اعطاي تابعيت به فرزندان حاصــل از ازدواج 
زنان ایراني با مردان خارجي بخشي از كارنامه 
مشــترك رایزني ها و پيگيري هــاي معاونت 
زنان در همكاري با مجلس و شوراي نگهبان 
بود. هرچنــد لوایح دیگري در حــوزه تامين 
امنيت زنان و خشونت عليه زنان همچنان در 

پيچ وخم هاي تقنيني باقي ماند.

شروع تغييرات مديران اجرايي استان ها
تغييرات مدیران ارشد و نفر اول اجرایي استان ها 
نيز از استان خوزستان آغاز شــد. پس از آغاز 
به كار احمد وحيدي، وزیر كشور نخستين حكم 
اســتانداري دولت به نام صادق خليليان براي 
استان خوزستان صادر شد. او در جلسه یكشنبه 
شــب هيأت دولت توانســت از هيأت وزیران 
رأي اعتماد بگيرد. او وزیر جهادكشاورزي در 
دولت احمدي نژاد بود. این تغييرات همزمان 
با مشخص شدن محمدباقر خرمشاد به عنوان 

معاون سياسي وزیر كشور آغاز شد. 

سرانجام مذاكرات احياي برجام در دولت سيزدهم از نگاه سخنگوي وزارت خارجه 

گفت وگوهاي وين انجام خواهد شد
خطيب زاده، محاصره و گرسنگي دادن به مردم پنجشير را مایه نگراني و تأسف دانست

برجام و مذاكرات وین، نشست آژانس 
بين المللــي انرژي اتمــي و آخرین ديپلماسی

تحوالت افغانســتان، اینها مهم ترین 
محورهاي موضع گيري ســخنگوي وزارت خارجه 
ایران در نشســت خبــري بــود؛ در روزهایي كه 
افغانستان همچنان درگير ناآرامي است و تقریبا هر 
روز مقامات خارجي و طرف هاي برجام درباره ادامه 

مذاكرات و توافق هسته اي اظهارنظر مي كنند. 
سعيد خطيب زاده دیروز در نشست خبري ابتدا به 
آخرین وضعيت درگيري طالبان با جبهه مقاومت 
در پنجشــير واكنش نشــان داد و درباره دخالت 
مستقيم و غيرمســتقيم پاكســتان در حمایت از 
طالبان گفت: »اخباري كه از پنجشير مي رسد، اخبار 
نگران كننده اي است. حمالت به اشد وجه محكوم 
است. شهادت رهبران افغانستان مایه تأسف است 
و دخالت خارجي كه شما اشاره كردید باید بررسي 

شود و ما این موضوع را در دست بررسي داریم.« 
ســخنگوي وزارت خارجه در ادامه تأكيد كرد كه 
موضوع پنجشــير باید از طریق وساطت و حضور 
بزرگان افغانســتان حل و نباید به برادركشي ختم 
شــود. خطيب زاده اضافه كرد: »طالبــان باید به 
تعهدات خود در چارچوب حقوق بين الملل پایبند 
باشد. گرسنگي دادن به مردم پنجشير، قطعي آب 
و برق آنها و محاصره مردم پنجشير مایه نگراني و 
تأسف اســت. باید حقوق بشردوستانه ذیل حقوق 
بين الملل در این منطقه رعایت شــود. ایران تمام 
مساعي خود را به كار مي برد كه به پایان آالم مردم 

افغانستان كمك كند.«

لزوم تشكيل دولت فراگير قومي   در افغانستان
لزوم برگزاري گفت وگوهاي بين االفغاني موضوعي 
بود كــه ســخنگوي وزارت خارجه بــار دیگر در 
نشست خبري به آن اشــاره كرد. به گزارش ایسنا، 
خطيب زاده با تأكيد بر اینكه باید دولتي فراگير كه 
بازتاب دهنده تركيب جمعيتــي و قوميتي مردم 
افغانستان است در این كشــور حاكم شود، گفت: 
باید خواست و اراده مردم افغانستان در این كشور 
حاكم شــود؛ نه دخالت خارجي و نه هيچ طرح و 
توطئه دیگــري. او همچنين دربــاره موضع ایران 
درباره دولت آینده افغانستان نيز توضيح داد: »رفتار 
دولت آتي و گروهي كه قدرت را در افغانســتان در 
دست مي گيرد، نوع رفتار جمهوري اسالمي ایران 
و كشورهاي بين الملل را مشخص مي كند و هرقدر 
این دولت مسئوالنه تر رفتار كند، پاسخ مناسب تري 

دریافت مي كند.« 
این در حالي اســت كه یك مســئول طالبان در 
گفت وگو با شبكه قطري الجزیره اعالم كرد كه این 
گروه از تركيه، چين، روسيه، ایران، پاكستان و قطر 
براي مشاركت در مراســم روز اعالم دولت جدید 
افغانســتان دعوت كرده اســت؛ هر چند كه هنوز 
هيچ اطالعاتي از چگونگي دولت آینده افغانستان و 
اعضاي آن وجود ندارد و البته نتيجه درگيري ها در 

پنجشير نيز مشخص نيست.

ايران تا ابد منتظر آمريكا نمي ماند
ســخنگوي وزارت خارجه در ادامه نشست خبري 
خود در پاسخ به ســؤالي درباره اخبار منتشر شده 
در ارتباط با سفر احتمالي رافائل گروسي، مدیركل 
آژانس بين الملل انرژي اتمي به ایران در آســتانه 
برگزاري نشست شوراي حكام گفت: »موضوعات 

فني بين آژانس بين المللي انرژي اتمي و سازمان 
انرژي اتمي باید توسط سخنگوي محترم سازمان 
انرژي اتمي گفته شود و من در اینجا به ۲، 3نكته 
اشاره مي كنم؛ اول اینكه اجالس پيش روي شوراي 
حكام، یك نشست عادي اســت. من پيش از این 
اشاره كردم و تأكيد مي كنم كه هيچ طرفي اشتباه 
محاســباتي نكند و به ســمتي نرود كه مذاكراتي 
كه در وین اســت را تحت تأثير قرار دهد. استفاده 
سياسي از بستر فني آژانس پاســخ متفاوتي را از 
سوي ایران در پي خواهد داشت.« او در مورد سفر 
گروسي به تهران نيز گفت: »من نيز این را شنيده ام، 
ولي مطمئن نيستم كه این سفر برنامه ریزي شده 
است یا نه. باید در این زمينه از سازمان انرژي اتمي 

سؤال كنيد.« 
در همين حال اما خبرنگار روزنامه وال اســتریت 
ژورنال در تویيتي مدعي شد: »شنيده ام كه پاسخ 
ایران به درخواست رافائل گروسي، مدیركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي بــراي دیدار جهت مذاكره 
و همچنين اجازه دسترســي بازرســان آژانس به 

دستگاه هاي نظارتي منفي بوده است.« 
سعيد خطيب زاده اما با تأكيد بر اینكه تغييري در 
روند گفت وگو رخ نداده، گفت:  »اصل گفت وگوها 
انجام خواهد شــد و ایران بارها در سطوح مختلف 
این اجماع حاكميتي را اعــالم كرده كه مذاكراتي 
كه براي اطمينان از اجراي بي كم و كاست تعهدات 
آمریكا ذیل برجام و قطعنامــه ۲۲31 بين ایران و 
1+4 شروع شــده ادامه پيدا مي كند.« او در پاسخ 
به ادعاهاي مقامات آمریكایي درباره ابدي نبودن 
فرصت مذاكره نيــز گفت: »مقامــات آمریكا باید 

جایگاه خود را بدانند.
 آنها سال هاســت كه اقدام به تحریم و تروریســم 
اقتصادي عليه ملت ایران كرده انــد و باید بدانند 
كه ایران تا ابد منتظر نمي مانــد كه آمریكا با اهرم 
غيرقانوني تحریم فشــار بر مردم ایــران وارد كند 
و ایران تا ابد منتظر نمي ماند كــه آمریكایي ها به 
تعهدات خود عمل كنند. این پنجره براي واشنگتن 
پنجره محدودي اســت و اميدواریــم كه مقامات 
آمریكایي با یك دستور كار و برنامه مشخص در وین 
براي اجراي تعهدات خــود و رفع تحریم ها حضور 
پيدا كنند.« خطيب زاده در بخش دیگري از سخنان 
خود افزود:  »این گفت وگوهــا باید تضمين كننده 
تأمين منافع مردم ایران باشــد. این مذاكرات باید 
تضميني باشــد براي اینكه منافــع رفع تحریمي 
مندرج در برجام براي ایران بي كم و كاست اجرا و 
تأمين شود و با این هدف و رسالت حتي یك ساعت 
هم براي رفع این تحریم هاي ظالمانه معطل نكرده 
و نخواهيم كرد.« او تأكيد كرد كه »دولت هم اكنون 
مستقر شده، وزرا و كابينه مشخص شده اند و مراحل 
خود را طي مي كنند و به زودي تمامي مواردي كه 

باید اعالم شود، اعالم مي شود.«
سخنگوي وزارت خارجه همچنين تأكيد كرد كه 
براي اطالعات دقيق تر و بيشتر از برگزاري مراسم 
اربعين باید منتظر ماند و گفت:  »ســفير ایران در 
عراق نيــز پيگيري هاي مســتمري در این زمينه 
داشــته اســت. اجازه دهيد كه موضوع به صورت 
دقيق تر مشــخص شود و با مشــخص شدن آن ما 
اطالع رساني خواهيم كرد. تمركز ما بر این موضوع 
اســت كه این اتفاق در چارچــوب رعایت دقيق 
پروتكل هاي بهداشتي و با حفظ سالمت شهروندان 

ایراني برگزار شود.«  

حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در پيامی به دبيركل حــزب اهلل لبنان، 
درگذشت حجت االسالم والمسلمين آقای شــيخ عبداالمير قبالن 
رئيس مجلس اعالی اسالمی شيعيان لبنان را تسليت گفتند. متن 

پيام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

حضرت مستطاب حجت االسالم والمسلمين جناب آقای سيدحسن 
نصراهلل دامت بركاته، درگذشــت عالم مجاهد مرحوم حجت االسالم 
والمسلمين آقای شيخ عبداالمير قبالن رحمت اهلل عليه را به خانواده  
مكّرم ایشان و به مجموعه   ارزشمند مجلس اعال و همه ارادتمندان و 
دوستان آن مرحوم و به عموم شيعيان لبنان تسليت عرض می كنم. 
ایشــان دوســت با ارزش و با وفایی برای جریان مقاومت و شخص 
حضرت عالی بودند و عمر با بركتــی را در خدمت هدف های عالی در 
لبنان گذرانيدند. رحلت ایشان موجب تأسف است. از خداوند متعال 

رحمت و مغفرت برای وی مسئلت می كنم.

 پيام تسليت  رهبر معظم انقالب
در پی درگذشت رئيس مجلس اعالی 

اسالمی شيعيان لبنان
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»با استفاده از تمام ظرفيت ها و 
اقدام جهادي و ضربتي مي توان شورا

درراســتاي خدمتگــزاري 
اجتماعي، طرح واكسيناسيون خانه به خانه را 
اجرا و كرونا را ریشه كن كرد«؛ این نظر پرویز 
سروری، نایب رئيس شوراي شهر تهران است؛ 
موضوعي كه عليرضا زاكاني، شهردار تهران 
هم به نوعي بــر آن تأكيــد دارد و مي گوید 
چنانچه از همه ظرفيت ها اســتفاده شــود، 
مي توان كرونا را مهار كــرد. زاكاني، اولویت 
نخست شــهرداري در دوره جدید را كاهش 
اپيدمي كرونا در شــهر عنوان كرده و یكي از 
مهم تریــن ملزومــات آن  را، توجــه به بعد 

خدمتگزاري شهرداري مي داند.
در شــرایط بحراني كنوني كه روزانه 500تا 
600نفر از هموطنان قربانــي ویروس كرونا 
مي شوند، قطعا شــكوفایي، اولویت مدیریت 
شــهري نيســت و با یك تغييــر رویكرد، 
خدمتگزاري اجتماعي در راســتاي كاهش 
اپيدمي كرونا در راس امور شهرداري تهران 
قرار گرفته اســت. بر همين اساس، شهردار 
تهران با تبدیل ســوله هاي مدیریت بحران، 

ســالن هاي ورزشــي و چند مركز بزرگ در 
بوستان ها به مراكز واكسيناسيون، نخستين 
قــدم را در راســتاي پيگيــري مطالبــات 

شهروندان برداشته است.

واكسيناسيون خانه به خانه
نایب رئيس شوراي شهر تهران نيز در گفت وگو 
با همشهري ضمن تقدیر از اقدامات شهرداري 
در پاســخگویي بــه مطالبات شــهروندان، 
همچنان بر خدمت رساني مطلوب در بحران 
پاندمي كرونا تأكيد كرد و گفت: »در شرایط 
كنوني جان مردم اهميــت دارد و باید با یك 
اقدام ضربتــي، مؤثر و تمام كننــده از تمام 
ظرفيت ها براي ریشــه كني هرچه سریع تر 
كرونا استفاده كرد. پس مقابله با كرونا اولویت 
نخست مدیریت شهري جدید است. شهردار 
تهران با آگاهي به این موضوع آن را در اولویت 
قرار داده و اقدامات خوبي هم صورت گرفته 
است.« پرویز سروري با بيان اینكه ایستادن 
شهروندان در صف هاي طوالني براي دریافت 
واكسن قطعاً زیبنده نيست، گفت: »شهرداري 
ظرفيت هاي زیادي دارد كه مي تواند از طریق 
هماهنگي با مسئوالن وزارت بهداشت و ستاد 
مقابله با كرونا آنها را به مراكز واكسيناسيون 
تبدیل كند. همچنين در این امر ارگان هاي 

نظامي مانند سپاه، ارتش و آموزش و پرورش 
هم مي توانند مشاركت كنند تا در یك اقدام 
ضربتي هرچه سریع تر این ویروس منحوس 
ریشه كن شــود؛ در غيراین صورت همچنان 
باید شاهد افزایش تعداد جانباختگان باشيم.« 
این عضو شوراي شهر تهران به طرح خانه به 
خانه هم اشــاره كرد و گفت: »خواسته امروز 
مردم، ایمني در برابر كروناست و قطعاً امكانات 
و ظرفيت هاي خوبي در پایتخت وجود دارد 
و اعتقادم این اســت كه با یــك برنامه ریزي 
درســت مي توان مانند واكسيناسيون فلج 
اطفال عمل كرد و مقابل درب منازل رفت و 

خدماتي در شأن شهروندان ارائه داد.« 
عالوه بر مدیریت شــهري، اعضاي شــوراي 
شــهر تهران هم كــه منتخب شــهروندان 
هستند براساس سوگندشان، تعهد كرده اند 
در راســتاي خدمت به مردم كوشــا باشند؛ 
از این رو پس از مشــخص شــدن و معرفي 
اعضاي كميسيون هاي تخصصي شش گانه، 
همشــهري در گفت وگو با روســا و اعضای 
آنها، پيگير اولویت كاري شــان شد. در این 
بين، اگرچــه اولویت كاري كميســيون ها 
براساس وظایفشان متفاوت است، اما همگي 
در موضــوع پيگيري مطالبات شــهروندان 

متفق القول هستند.

اعضاي كميسيون هاي تخصصي شش گانه شوراي شهر تهران در گفت وگو با همشهري از اولویت ها گفتند

نایب رئيس شوراي شهر تهران: با یك برنامه ریزي درست مي توان مانند واكسيناسيون فلج اطفال عمل كرد و مقابل درب منازل رفت و خدماتي در شأن شهروندان ارائه داد

اولویت برنامه مدیریت شهری جدید بر مهار كرونا تنظيم شده است.    عكس: همشهری / عليرضا طهماسبی

اداره شهر با مشارکت شهروندان و نخبگان
خبر

  توجه به مطالبات شهروندان در سند بودجه 
مشاركت، تبادل نظر، همكاري و تعامل با شوراها، كالنشهرها و دستگاه هاي 
خدماتي و اجرایي در راســتاي اخذ راهكارهاي مناســب براي شناخت 
آسيب هاي عدم مشاركت شــهروندان و گروه هاي تخصصي در تدوین 
برنامه ها و اداره شهر، یكي از وظایف كميســيون برنامه و بودجه است. 
به گفته رئيس كميسيون برنامه و بودجه، جلب مشاركت شهروندان براي 

تدوین ســند بودجه اهميت زیادي دارد. مهدي آخوندي گفت: »این كميسيون در حوزه برنامه ریزي و 
نظارت، وظایف مهمي بر عهده دارد و در این دوره هم تالش مي كنيم تا این مسئوليت ها را به خوبي انجام 
دهيم.« او با تأكيد بر عملكرد جمعي در كميسيون عنوان كرد: »كميسيون 5عضو دارد و قطعًا اقدامات و 
تصميمات هم به صورت جمعي خواهد بود و هيچ كاري به صورت انفرادي صورت نخواهد گرفت. درواقع 
سعي ما بر این است تا با هم افزایي بتوانيم بهترین عملكرد را ارائه دهيم و تالش مي كنيم عالوه بر روش هاي 
مرسوم بودجه ریزي از نظرات مردم و نخبگان هم بهره مند شویم و در تدوین سند بودجه به خواسته ها و 
مطالبات شهروندان هم توجه داشته باشيم. در یك كالم سياست اصلي كميسيون 5نفره برنامه و بودجه 
نگاه از باال به پایين و از پایين به باال خواهد بود؛ چراكه باور داریم براي خدمت رساني مطلوب باید هر دو 

نگاه وجود داشته باشد.«
  اعضاي كميسيون برنامه و بودجه: محمد آخوندي، ميثم مظفر، ناصر اماني، حبيب كاشاني و احمد صادقي

كميسيون برنامه و بودجه

  آماده سازي  ناوگان حمل ونقل عمومي براي دوران پساكرونا 
حدود 500دستگاه اتوبوس شركت واحد و2هزار دستگاه اتوبوس بخش 
خصوصي نياز به تعمير دارد و دوسوم واگن هاي مترو هم باید اورهال شوند. 
همچنين تا پایان امسال باید 30هزار دســتگاه تاكسي نوسازي شوند. 
مجموعه این اعداد نشان مي دهند كه وضعيت حمل ونقل عمومي پایتخت 
خوب نيست و رئيس كميسيون عمران و حمل ونقل شوراي شهر تهران هم 

با تأیيد این موضوع گفت: »در شرایط كنوني به دليل اجراي طرح دوركاري و اعمال سایر محدودیت ها تا 
حدودي تعداد مسافران حمل ونقل انبوه بر كاهش یافته و با وجود مشكالت و كمبودها در حوزه حمل ونقل 
عمومي، خدمت رساني انجام مي شــود، اما براي روزهاي پساكرونا قطعاً این ظرفيت ها پاسخگوي نياز 
شهروندان و شهر نخواهد بود.« سيدجعفر تشكري هاشمي تأكيد كرد: »با انجام واكسيناسيون عمومي 
احتمال دارد از بهمن ماه شاهد افزایش مسافران باشــيم و به همين دليل باید براي خدمت رساني به 
مسافران پيش بيني هاي الزم انجام شود. در گام اول با رفع نواقص و اورهال كردن اتوبوس ها و واگن هاي 
مترو در اســرع وقت باید ناوگان را آماده ســازي  كنيم و در گام بعد هم باید كسري ناوگان در شبكه 
اتوبوسراني و خطوط مترو تأمين شود.« این عضو شوراي شهر تهران به اولویت هاي بخش عمراني هم 
اشاره كرد و گفت: »برنامه اي براي اجراي پروژه هاي بزرگ مقياس نداریم؛ چراكه اكثر پروژه ها در گذشته 
انجام شده اند. همچنين به دليل محدودیت منابع مالي پيگيري پروژه هاي نيمه تمام، محلي و مينياتوري 

در اولویت است تا گره هاي نقطه اي در محالت رفع شود.«
  اعضاي كميسيون عمران و حمل ونقل: سيدجعفر تشكري هاشمي، حجت االسالم سيدمحمد آقاميري 

و علي اصغر قائمي

كميسيون عمران و حمل ونقل

  كاهش دفن زباله با تفكيك از مبدأ 
پســماند و رها شــدن زباله ها در معابر عمومــي ازجمله مباحث 
زیست محيطي پایتخت است كه رسيدگي و رفع آنها مطالبه شهروندان 
است. اعضاي كميسيون سالمت، محيط زیســت و خدمات شهري 
شوراي شهر تهران، مسائل زیســت محيطي را به صورت تخصصي 
پيگيري مي كنند و به گفته نایب رئيس كميسيون، موضوع پسماند و 

آلودگي هاي زیست محيطي در اولویت قرار گرفته است. مهدي بابایي گفت: »بخش زیادي از زباله ها 
كه داخل سطل ها ریخته مي شوند، قابليت بازگشت به چرخه بازیافت دارند، اما دفن مي شوند. مردم 
مشكل رها شدن پسماند در معابر و ایجاد آالیندگي هاي زیست محيطي را دارند و اعضاي كميسيون هم 
با دغدغه دفن زباله ها مواجهند. به هر حال، موارد مربوط به حوزه پسماند باید ریشه اي حل شود و براي 
این كار چاره اي نيست جز پيگيري جدي طرح تفكيك از مبدأ.« او با تأكيد بر ساماندهي حوزه پسماند 
عنوان كرد: »مدام گفته مي شود زباله هاي خشك طالي كثيف هستند و قابليت بازیافت دارند و حتي 
با سرمایه گذاري در این حوزه مي توان از زباله انرژي برق توليد كرد. این فرایند در پایتخت مشاهده 
نمي شود و از این رو اميدواریم بتوانيم با مشاركت و همراهي مردم طرح تفكيك از مبدأ را به درستي 

اجرا كنيم و با كاهش ميزان دفن پسماندها به نقطه مطلوب و استاندارد برسيم.«
  اعضاي كميسيون سالمت، محيط زیست و خدمات شهري: مهدي پيرهادي، مهدی بابایي و سوده نجفي

كميسيون سالمت، محيط زيست و خدمات شهري

  تقویت حس تعلق محلي
حوزه فرهنگي و اجتماعي بســيار گسترده است و 
به گفته رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
شهر تهران به دليل همين گستردگي همه  چيز در 
جامعه به این حوزه مربوط مي شــود؛ حتي شرایط 
كنوني ناشي از بحران كرونا كه بيش از هر چيزي با 

سالمت شهروندان در ارتباط است؛ چرا كه با فرهنگسازي مي توان از این بحران 
به سالمت گذر كرد. نرگس معدني پور اولویت كميسيون فرهنگي و اجتماعي را 
هم افزایي درون سازماني و برون ســازماني ذكر كرد و گفت: »از طریق هم افزایي 
مي توان ظرفيت هاي حوزه فرهنگي و اجتماعي را در راستاي ترویج سبك زندگي 
اسالمي و ایراني، تحكيم بنيان خانواده و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، افزایش 
داد.« به گفته او، تقویت تعلق محلي هم اولویت كميســيون است: »وقتي بتوان 
مشاركت شهروندان را جلب و اداره شهر را به آنها واگذار كرد، قطعاً حس تعلق محلي 
ایجاد مي شود.« بهبود سرانه فضاهاي فرهنگي و اجتماعي و ایجاد توازن و تعادل 
در ميان مناطق كم برخوردار و برخوردار هم اولویت های دیگر كميسيون فرهنگي 
و اجتماعي شوراي شهر تهران است كه به گفته معدني پور از طریق افزایش نرخ 

پوششي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي مي توان به این مهم دست یافت.
  اعضاي كميسيون فرهنگي و اجتماعي: نرگس معدني پور، زهرا شمس احسان، 

سيداحمد علوي و عليرضا نادعلي

كميسيون فرهنگي و اجتماعي

  تسریع فرایند صدور پروانه ساخت
صــدور پروانه ساخت وســاز در دفاتر خدمات 
الكترونيك شهري انجام مي شود كه گاهي اوقات 
این فرایند در مدت زمان 9ماه تا یك سال به طول 
مي انجامد. هر چند در دوره گذشــته اقداماتي 
براي كاهش این فرایند انجام شده، اما پيام هاي 

ثبت شده در سامانه 137نشان مي دهد كه شهروندان همچنان ناراضي هستند. 
رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران با تأیيد نارضایتي 
شهروندان از فرایند صدور پروانه و اخذ پایان كار گفت: »هدف شوراي شهر ششم 
خدمت رساني مطلوب است و قطعاً این موضوع در كميسيون معماري و شهرسازي 
هم پيگيري مي شود.« مهدي عباسي تأكيد كرد: »رسيدگي به گالیه شهروندان 
اهم كار كميسيون خواهد بود كه در این راستا قبل از هر اقدامي تالش مي كنيم 
فرایند صدور پروانه و اخذ پایان كار تسریع شود و از سوي دیگر پيگير افزایش 

عوارض خواهيم بود تا بتوانيم در تحقق مطالبات شهروندان گامي برداریم.«
  اعضاي كميسيون معماري و شهرســازي: مهدي چمران، مهدي عباسي و 

جعفر بندي شربياني

كميسيون معماري و شهرسازي

  شنيدن صداي مردماني كه صدایشان شنيده نمي شود 
مجموعه شوراي شهر تهران براساس قانون 2رسالت و وظيفه بزرگ 
برعهده دارد؛ یكي قانونگذاري و سياستگذاري براي شهر تهران كه 
انتخاب شهرداري تهران هم در همين چارچوب انجام مي شود و وظيفه 
دوم هم نظارت بر اقدامات، برنامه ها و عملكرد شهرداري تهران است. 
به گفته رئيس كميسيون نظارت و حقوقي، اولویت این كميسيون 

اصالح و بررسي هندسي روابط بين اركان مختلف شهرداري است. مهدي اقراریان گفت: »تشكيل 
شوراي هماهنگي بين دستگاه هاي نظارتي و كميته مشترك بين كميسيون نظارت شوراي شهر 
و دستگاه هاي نظارتي بيرون شهرداري اولویت هاي اصلی هستند. درواقع با این اقدامات، زمينه 
براي دریافت گزارش هاي مردمي از انجام نشدن یا درست عمل نكردن به كارها در مدیریت شهري، 
فراهم مي شود كه موارد اگر قابل طرح در كميسيون نظارت و حقوقي باشد، پيگيري مي كنيم و در 
غيراین صورت موارد را در كميســيون های مربوطه مطرح خواهيم كرد.« او با بيان اینكه 21عضو 
شوراي شهر تهران و 30نماینده مجلس، نماینده مردم هستند و باید مطالبات شهروندان را پيگيري 
كنند، گفت: »موضوع نبود امنيت عمومي در جامعه به ویژه چالشي كه بانوان با آن مواجه هستند، 
مطالبه شهروندان بود كه از پليس تهران پيگيري كردیم و این اقدام به كام برخي از مسئوالن خوش 
نيامده است، اما ما وظيفه داریم به عنوان نماینده مردم صداي رساي همه شهروندان به ویژه كساني 
كه تربيوني جز شورا و كميسيون نظارت ندارند، باشيم. شوراي ششم به عنوان اولویت تالش مي كند 
صداي افرادي باشد كه صدایشان توسط مسئوالني كه پشت درهاي بسته هستند، شنيده نمي شود.«

  اعضاي كميسيون نظارت و حقوقي: پرویز سروري، مهدي اقراریان و نرجس سليماني

كميسيون نظارت و حقوقي

    زینب  زینال زاده
خبر نگار

 واكسيناسيون شهروندان
در فرهنگسراهاي شهر

طرح واكسيناسيون شهروندان در پنج فرهنگسراي ملل، اشراق، 
خاوران، شهيدســليماني)بهاران( و رسانه، اجرا مي شود و تا كنون 

بيش از 150هزار دوز واكسن در این مراكز تزریق شده است.
به گزارش همشهری، همزمان با شيوع اپيدمي كرونا، فعاليت هاي 
فرهنگي و هنري به فضاي مجازي منتقل شدند و پس از آغاز طرح 
واكسيناسيون عمومي، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران 
ظرفيت مراكز فرهنگي شهر را در اختيار وزارت بهداشت قرار داد. در 
زیر نشانی فرهنگسراهایی كه در آنها تزریق واكسن انجام می شود، 

آمده است.
  واكسيناسيون در فرهنگسراي شهيد سردار حاج قاسم سليماني 
هر روز از ساعت 8تا14 انجام مي شود. این مركز 12ایستگاه تزریق 

واكسن هاي سينوفارم و آسترازنيكا دارد.
  پایگاه واكسيناســيون در فرهنگســراي ملل هم از شــنبه تا 
پنحشنبه دایر است و شــهروندان مي توانند از ساعت 8تا13:30 
براي تزریق واكسن هاي ســينوفارم، آســترازنيكا و بركت به آن 

مراجعه كنند.
  واكسيناسيون در فرهنگسراي اشــراق هم شنبه تا پنجشنبه 
از ســاعت 8:30تا17 و جمعه ها از ســاعت 8:30تــا12 انجام و 
واكسن هاي ســينوفارم و بركت تزریق مي شود. همچنين در این 

مركز واكسيناسيون بيماران خاص هم انجام مي شود.
  تزریق واكسن سينوفارم و آسترازنيكا همه روزه از ساعت 8تا14 

در فرهنگسراي خاوران انجام مي شود.
  پایگاه فرهنگسراي رسانه هم از شنبه تا پنجشنبه ساعت 8تا14 
فعال است و تزریق واكســن به شــهروندان در 10جایگاه انجام 

مي شود. 
الزم به ذكر است شــهروندان براي تزریق واكسن باید در سامانه 
سالمت وزارت بهداشــت ثبت نام و پس از دریافت پيامك به این 

مراكز مراجعه كنند.

 تشكيل كارگروه پایش گازها
و مواد شيميایي خطرناك در تهران

رئيس سازمان پيشگيري و مدیریت بحران شهر تهران از تشكيل 
كارگروه پایش گازها و مواد شيميایي خطرناك در پایتخت خبر داد. 
به گزارش همشــهری، رضا كرمي محمدي با اشاره به اهداف این 
كارگروه گفت: »ایجاد سازوكار بهره برداري مشترك از ایستگاه هاي 
پایش سازمان ها و شركت هاي مختلف مانند سامانه آلودگي هوا، 
كنترل كيفيت هوا، بهره گيري از اطالعات سامانه ها براي مدیریت 
حوادث، همكاري و اشتراك گذاري دانش فني و تجربيات اجرایي 
درباره پایش گازهاي شــيميایي، ارائه پيشــنهادها درخصوص 
شناسایي مراكز منبع آلودگي شيميایي و نحوه پایش آن در هواي 
شــهر تهران، تهيه اطلس خطرپذیري و داده هاي اماكن پرخطر و 
پراكنش صنایع و مخاطرات، تهيه ليســت صنایع شيميایي فعال 
در شــهر تهران و نوع فعاليت آنها و... اهداف تشكيل این كارگروه 

هستند.«
او با بيان اینكه در تهران مراكز متعدد مواد شــيميایي پرخطر با 
قابليت انفجار، انتشار و حریق وجود دارد، اظهار كرد: »ذخایر متعدد 
و متنوعي از مواد شيميایي مختلف در شهر تهران یا در نزدیكي شهر 
قرار دارد كه با احتمال وقوع هرگونه حادثه یا سوانح طبيعي مي تواند 
منجر به حوادث بزرگ شود، پس پایش و كنترل این موارد ضروري 

است و نياز به برنامه ریزي و مدیریت دارد.«
رئيس سازمان پيشگيري و مدیریت بحران شهر تهران، مدیركل 
استاندارد استان تهران، مدیركل محيط زیســت و توسعه پایدار 
شهرداري تهران و رئيس پژوهشگاه ســوانح طبيعي، اعضای این 

كارگروه هستند.
همچنين نماینده پژوهشــگاه شيمي و مهندســي شيمي ایران، 
رئيس پژوهشگاه نيرو، رئيس اتحادیه تهيه كنندگان و فروشندگان 
مواد شيميایي شــهر تهران، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداري تهران، معاون فني- پشتيباني قرارگاه ثاراهلل، مدیرعامل 
سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهر تهران، مدیرعامل شركت 
ساماندهي صنایع و مشاغل شــهر تهران، اتحادیه صنف خرازي 
فروشان، مدیرعامل شركت كنترل كيفيت هواي شهرداري تهران، 
مدیركل هواشناسي اســتان تهران، رئيس مركز اورژانس تهران، 
معاون سپاه پاســداران انقالب اســالمي و رئيس HSE وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، دیگر اعضاي این كارگروه به شمار می روند.

مجموع تعداد پروانه هاي صادر شده در پهنه هاي مختلف شهر
)R( 2303موردپهنه مسكوني

)M( 137موردپهنه مختلط تجاري، اداري و مسكوني
)S( 49موردپهنه كار و فعاليت

تعداد پروانه هاي صادر شده در هر يك از مناطق 22گانه
تعداد پروانه هاي صادر شدهمنطقه

111فقره1
179فقره2
10فقره3
227فقره4
88فقره5
62فقره6
112فقره7
154فقره8
60فقره9

95فقره10
78فقره11
74فقره12
79فقره13
160فقره14
281فقره15
116فقره16
5فقره17
68فقره18
65فقره19
102فقره20
95فقره21
60فقره22

 صدور 2۴91 پروانه ساختماني 
در 5ماه نخست1۴00

مدیركل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداري تهران از صدور 
2 هزار و 4۹1 مورد پروانه ساختماني طي 5 ماهه امسال خبر داد و گفت كه 
منطقه 15 بيشترین صدور پروانه به تفكيك مناطق 22گانه و منطقه 21، 
در مقایسه با تعداد پارسل هاي هر منطقه بيشترین درصد صدور پروانه را 
در این مدت داشته اند. به گزارش همشهری و به گفته حامد سليمي، سال 
قبل در  همين مدت 3هزار و 46مورد پروانه صادر شده بود كه امسال روند 

كاهشي داشته است.

 آسانسورهاي زیرگذر گلوبندك 
به زودي بهره برداري مي شوند

آسانسورهاي ورودي شــرقي زیرگذر چهارراه گلوبندك 
منتهي به ایســتگاه متروي پانزده خــرداد پس از دریافت 

گواهينامه استاندارد بهره برداري مي شوند. 
به گزارش همشــهري، بخش شــرقي زیرگــذر چهارراه 
گلوبندك اوایل امسال بهره برداري شد كه به گفته معاون 
فني و عمراني شــهردار تهران براي رفاه بيشتر شهروندان 
به ویژه سالمندان و توانيابان، 2دستگاه آسانسور با ظرفيت 
15نفر در این ورودي نصب شــده است كه پس از دریافت 
گواهينامه اســتاندارد بهره برداري مي شــود و در اختيار 
شهروندان قرار مي گيرد. صفا صبوري دیلمي با بيان اینكه 
تراز منفي 2زیرگذرگلوبندك مســير اتصال خيابان هاي 

15 خرداد شرقي و غربي اســت، عنوان كرد: »ساماندهي 
وضعيت تردد در ایــن معبر به عنوان اصلي ترین مســير 
ورود به بــازار تهــران از مهم ترین اهداف اجــراي پروژه 
زیرگذرگلوبندك است كه عمليات عمراني در تراز منفي2 

بيش از 66درصد پيشرفت فيزیكي داشته است.«
او در ادامه گفــت كه عمليات حفاري و بتن ریزي شــفت 
آسانســورهاي شــمال شــرقي زیرگذر گلوبندك براي 
دسترسي به طبقات منفي یك و دو به  اتمام رسيده است. 
صبوري دیلمي در پایان تأكيد كرد: »درصورت تامين منابع 
مالي تا پایان ســال فازهاي تكميلي این پروژه هم تكميل 

مي شوند.«

تفاهم 310ميلياردي براي تعمير 31رام قطار
مدیرعامل صندوق كارآفریني اميد در بازدید از مركز فرمان شركت بهره برداري متروي تهران و حومه بر اجراي تفاهمنامه 

سه جانبه تعميرات اساسي 31 رام قطار متروي تهران تأكيد كرد. 
به گزارش همشهري، تفاهم سه جانبه ميان سازمان برنامه و بودجه، شهرداري تهران و صندوق كارآفریني اميد منعقد شده 
است كه براساس آن صندوق كارآفریني اميد مي بایســت 310ميليارد تومان تسهيالت پنج ساله با نرخ سود 4درصد براي 
تعمير 31رام قطار متروی تهران بپردازد. اصغر نوراهلل زاده، مدیرعامل صندوق كارآفریني اميد در این بازدید با تأكيد بر انجام 
هر چه سریع تر این كار گفت: »اميدواریم در سایر موضوعات هم توافقات خوبي با شركت بهره برداري مترو داشته باشيم.« 
علي عبداهلل پور، مدیرعامل شركت بهره برداري مترو هم در جریان این بازدید گفت: »شركت بهره برداري مترو آمادگي كامل 

دارد تا اقدامات الزم براي ایجاد زمينه هاي همكاري بيشتر با صندوق كارآفریني اميد انجام دهد.«

 5فرصت براي دریافت مطالبات
و پرداخت بدهي ها

اما یكي از موضوعاتي كه انجام كارها  ادامه از 
را دشــوار كــرده، ناقص بــودن صفحه اول

فرایندهاي الكترونيكي و روندهاي پيچيده اداري است. 
بنابراین با ایجاد ســازوكارهاي جدید و هوشــمند و 
همچنين تعيين مكانيسم هایی حتي در سطح مناطق 
براي دریافت خواسته مردم و بررسي آنها، مي توان به 
ساخت وســاز رونق بخشــيد و با درآمد حاصل از آن 

بدهي ها را پرداخت كرد. 

  تعامل با دولت: مدیریت شهري فعلي با دولت تعامل 
حداكثري و همســویي در تفكرات دارد. اینكه دوباره 
فرصت حضور شهردار تهران در جلسات هيأت دولت 
شكل گرفته را باید به فال نيك گرفت و مي توان اميدوار 
بود كه از این حضور، بهره مناسب و صحيح براي دریافت 
مطالبات 30هزار ميليارد تومان طلب قطعي شهرداري 
از دولت، برد. نكته اینجاست كه هميشه افراد حقيقي و 
حقوقي و بانك ها در مورد بدهي هاي شهرداري مدعي 
هستند ولي مطالبات شهرداري مدعي ندارد و ضمانتي 
هم براي گرفتنش از دولت و وزارتخانه ها نيست. اما حاال 
با تعامل دولت و مدیریت شهري مي توان شاهد موفقيت 
در این زمينه بود. همچنيــن در این خصوص، فرصت 
استفاده از منابع حاصل از مجوز فروش اوراق مشاركت، 
به ویژه براي توسعه حمل ونقل همگاني در ازاي پرداخت 
بخشي از بدهي ها به بانك ها و طلبكاران نيز وجود دارد.
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تولید صنعتی؛ آماده اما منتظر
تقاضاي بازار و توليد كسب وكارها در مردادماه 

كاهش پيدا كرده است 

وضعيت ویژه پيك پنجم كرونا از یك سو و نااطميناني  كسب وكار
طرف تقاضا از تغييرات سياســتگذاري كشور از سوي 
دیگر، براي پنجمين ماه پياپي به ركود بازارها دامن زده 
و كسب وكارها را به واسطه كاهش فروش، با مشكل مواجه كرده است. 
در این ميان، ادامه روند افزایشي قيمت مواداوليه و تجهيزات مورد نياز 

توليد نيز به وخامت اوضاع بنگاه هاي اقتصادي انجاميده است.
به گزارش همشهري، اطالعات شاخص مدیران خرید )PMI( كه یك 
معيار پيش نگر است و در ایران با عنوان شامخ منتشر مي شود، حاكي 
از این اســت در مردادماه ميزان فعاليت هاي كســب وكارها با شدت 
بيشتري كاهش پيدا كرده و به یكي از كمترین مقادیر خود در 2 سال 
گذشته رسيده است. از نگاه فعاالن اقتصادي، كاهش تقاضاي مشتریان 
ناشي از نوسانات شــدید قيمت ها و بالتكليفي تصميمات سياسي، 
افزایش شــدید قيمت مواداوليه و كمبود برخي از این مواد، نوسانات 
نرخ ارز، محدودیت هاي كرونا و تداوم قطعــي برق در برخي مناطق 
كشور، اصلي ترین عوامل كاهش فعاليت هاي اقتصادي و نامساعدي 
شرایط توليد هستند. البته در مردادماه هرسال، تعطيالت تابستاني 

كارخانه هاي بزرگ نيز از دالیل كاهش توليد قلمداد مي شود.

اقتصاد انقباضي
براساس گزارش مركز پژوهش هاي اتاق ایران، شاخص مدیران خرید 
اقتصاد ایران )شامخ( در مردادماه به 46.59واحد رسيده كه نسبت به 
تيرماه )44.62( با شيب مالیم تري كاهش داشته است. در مردادماه 
عدد همه زیرشاخص هاي اصلي به غير از انجام و تحویل سفارش ها و 
ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني زیر 50 بوده كه از وضعيت 
ركودي و انقباضي فعاليت ها در هر ســه بخش خدمات، كشاورزي و 
صنعت حكایت دارد. طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه هاي اقتصادي 
كشور، تبعات تعطيالت ناشي از پيك پنجم كووید- 19در مردادماه 
نيز بر فعاليت كسب وكارها اثرگذار بوده و همزمان تحت تأثير كاهش 
تقاضاي مشتریان ناشي از بالتكليفي تصميمات سياسي و نوسانات 
شدید قيمت ها، شاخص ميزان ســفارش های جدید مشتریان نيز با 
شيب مالیم تري نســبت به  ماه قبل كاهش پيدا كرده است. در این 
ميان، شاخص قيمت خرید مواداوليه یا لوازم خریداري شده همچنان 
صعودي مانده و بيشترین شدت افزایش را در بخش ساختمان داشته؛ 
این در حالي است كه شاخص ميزان فروش كاالها و خدمات در تيرماه 
به شدت كاهش یافته و به 40واحد رســيده كه طي 21 ماه گذشته 
كم سابقه بوده اســت. این كاهش و ركود در بازار ناشي از تعطيالت 
و كاهش شدید تقاضاي مشتریان اســت. البته در همين شرایط نيز 
شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني نسبت به تيرماه 
رشد كرده و به 52.23واحد رسيده كه افزایش آن باوجود كاهش در 
بخش ساختمان ناشي از افزایش استخدام در بخش خدمات، كشاورزي 
و صنعت بوده است. بخشي از این افزایش مي تواند حاصل خوش بيني 

فعاليت هاي اقتصادي به تحوالت آینده و بهبود اوضاع باشد.

بخش صنعت؛ آماده اما منتظر
ركود و انقباض مردادماهي فعاليت هاي اقتصادي و بنگاه ها، در شاخص 
مدیران خرید بخش صنعت نيز مشهود اســت. شامخ این بخش در 
مردادماه به 45.24درصد رسيده و از بين همه زیرشاخص هاي اصلي 
شامخ صنعت، فقط شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش و شاخص 
ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني عدد باالي 50 واحد را به 
ثبت رسانده و سایر زیرشاخص ها زیر 50واحد بوده اند. در این ميان 
شاخص مقدار توليد محصوالت، كمترین مقدار را داشته و به جز صنایع 
فرآورده هاي نفت و گاز، چوب، كاغذ، مبلمان و صنایع كاني غيرفلزي، 
مابقي رشته فعاليت ها در ركود بوده و عدد شاخص كل صنعت براي 

آنها زیر 50 واحد بوده است.
بررسي ها نشان مي دهد تحت تأثير محدودیت هاي پيك پنجم كرونا و 
همچنين تعطيالت تابستاني كارخانه هاي بزرگ، توليد صنعتي كشور 
كاهش پيدا كرده و شاخص مقدار توليد محصوالت در مرداد با شدت 
بيشتر نسبت به تيرماه افت كرده است. در این شرایط، شامخ بخش 
صنعت به 40.26واحد رسيده كه در 31 ماه گذشته )به جز فروردین 
هرسال و اسفند 98( كمترین مقدار محســوب مي شود. نكته دیگر 
در حوزه توليد صنعتي اینكه تحت تأثير تغييرات سياســي در كشور 
و همچنين به دليل افزایش شــدید نرخ ارز، طرف تقاضا به شدت در 
تصميم گيري دچار بالتكليفي شده و شــاخص ميزان سفارش های 
جدید مشتریان در این  ماه با شدتي مالیم تر نسبت به تيرماه، همچنان 
كاهشي بوده است. همچنين روند كاهشي شاخص موجودي مواداوليه 
نيز ادامه پيدا كرده و با رسيدن به رقم 42.18به كمترین مقدار خود 
طي 10 ماه اخير رسيده؛ آن هم در شرایطي كه شاخص قيمت خرید 
مواداوليه به فتح قله 82.53واحدي، به بيشترین مقدار خود طي 4 ماه 
اخير رسيده است. به عقيده فعاالن اقتصادي، افزایش شدید قيمت 
مواداوليه و نوسانات نرخ ارز باعث شده تا بنگاه ها با كمبود مواداوليه 
در بخش صنعت مواجه شوند و همزمان تحت تأثير افزایش قابل توجه 
نرخ ارز و رشــد قيمت خرید مواداوليه، شــاخص قيمت محصوالت 
توليدشده نيز رشد كرده و با ثبت ركورد 60.01واحدي در باالترین 
مقدار طي 4 ماه قرار گرفته است. در این شرایط، شاخص ميزان فروش 
محصوالت همچنان روند كاهشي شدیدي داشته و به رقم 38.22واحد 
رسيده كه یكي از كمترین مقادیر است. فعاالن اقتصادي معتقدند: این 
كاهش در فروش، تحت تأثير كاهش در تقاضا، افزایش شدید قيمت 
مواداوليه، تغييرات دولت و عدم تصميم براي خرید مشتریان به وجود 
آمده؛ اما در همين شرایط نيز خوش بيني آنها به بهبود فعاليت ها در 
بخش صنعت طي ماه هاي آتي باعث شده شاخص ميزان استخدام و 
به كارگيري نيروي انساني در مردادماه نسبت به تيرماه افزایش یافته و 
به 51.02واحد برسد. شاخص انتظارات توليد در ماه آینده 65.98واحد 
بوده كه نشان دهنده خوش بيني فعاالن اقتصادي به بهبود اوضاع در 
شهریورماه است و طي 4 ماه اخير بيشترین مقدار را ثبت كرده است. 
رفع محدودیت هاي ناشي از تعطيالت كرونایي یكي از دالیل افزایش 

انتظارات مثبت است.

زودتر براي كنترل تورم چاره اي بيندیشيد،  تورم
جلوي رشد نقدینگي و پایه پولي را بگيرید، 
هزینه توليد را كاهش دهيد تا سفره مردم 
كوچك تر نشود. دولت سيزدهم  اكنون ميراث سنگين تورم 
به جا مانده از دولت پيشــين را تحمل مي كند و فشار آن 
البته بر مردم و سفره هاي آنها سنگين تر است. راستي چرا 
جلوي رشد قيمت ها گرفته نمي شود و سؤال مهم تر اینكه 
چرا قيمت ها در حال افزایش اســت؟ از یك ســو وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم كرده كه 70درصد اقالم 
خوراكي در محدوده بحراني قيمت ها حركت مي كنند و 
احتمال افزایش بازهم وجود دارد. از سوي دیگر مركز آمار 
گزارش داده كه هزینه توليد هم باالتر رفته كه مي تواند بر 
قيمت مصرف كننــده اثر بگذارد. در چنيــن وضعيتي با 
تكميل و اضافه شدن نفرات جدید به تيم اقتصادي دولت، 
به نظر مي رسد اولویت نخست مهار تورم باشد اما چگونه و 
آیا از آذرماه برنامه رئيس جمهور براي رساندن كاالهاي 

اساسي با قيمت مناسب به دست مردم اجرایي مي شود؟

قیمت 70درصد خوراكي ها در كانون بحران
مركز آمار و اطالعات راهبــردي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي نسبت به قرار گرفتن بيش از 70درصد كاالهاي 
خوراكي و آشــاميدني پرمصرف ایــران در كانون بحران 
قيمتي هشدار داد و اعالم كرد افزایش دوباره قيمت این 
كاالها در ماه هاي آینده دور از انتظار نيست. این پيش بيني 
یك نهاد پژوهشي دولتي نشان مي دهد كه درصورت ادامه 
روند تورم گروه كاالهاي خوراكي و آشاميدني، ممكن است 
كه سفره مردم باز هم نسبت به گذشته كوچك تر شود و از 
این لحاظ باید منتظر برنامه هاي دولت براي جلوگيري از 

روند فزاینده قيمت ها ماند.
این گزارش مي افزاید: هنگامي  كه قيمت اقالم و كاالهاي 
خوراكي از كنترل خارج شده و خطر ایجاد تورم جهشي را 
تشدید كند، به آن، حد بحراني قيمت ها گفته مي شود كه 
بر این اساس افزایش ماهانه حداكثر 2درصد براي قيمت 
هر كاال براي یك دوره یكســاله 24درصد نوسان خواهد 
داشت. به گفته بازوي پژوهشــي وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي وقتي قيمت یك یا چند قلم كاالهاي خوراكي 
در منطقه بحراني قرار مي گيرد، اتخاذ تصميمات سریع و 
اقدام عاجل و حتي مداخله مستقيم در بازار براي كاهش 

قيمت ها ضروري است.
به گزارش همشــهري، پيــش از این مركز آمــار ایران 
در ارزیابــي خود از نوســان قيمت كاالهــاي خوراكي و 
آشاميدني اعالم كرده بود كه از 53قلم خوراكي، 38قلم 
از این خوراكي ها افزایش قيمتي، باالي تورم نقطه به نقطه 
43.2درصدي در مردادماه امسال را تجربه كرده اند. مركز 
آمار و اطالعــات راهبردي وزارت كار حــاال گزارش داده 
كه متوسط قيمت حدود 71درصد اقالم منتخب شامل 
برنج ایراني درجه یــك، برنج خارجــي درجه یك، مرغ 
ماشيني، شير پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنير ایراني 
پاستوریزه، تخم مرغ ماشيني، كره پاستوریزه، روغن مایع، 
موز، سيب، پرتقال، لوبياچيتي، عدس، قند، شكر و چاي 

خارجي بسته اي فراتر از حد بحراني قيمت ها قرار دارند. 
این مركز هشدار داده كه درخصوص بيشتر اقالم یادشده، 
به خصوص مرغ و تخم مرغ ماشيني، شير و انواع محصوالت 
لبني، روغن مایع و پرتقــال امتداد روند صعودي  ماه قبل 
مشاهده مي شــود و افزایش مجدد قيمت این كاالها دور 

از انتظار نيست.
این گزارش مي افزاید: متوسط قيمت اقالم خوراكي مانند 
گوشت گاو یا گوساله، خيار و ســيب زميني در محدوده 
هشدار قرار دارند كه در مورد گوشت گاو یا گوساله، شيب 
قيمت صعودي و در مورد سيب زميني، شيب نزولي است 
و ميانگين قيمت گوشت گوسفند، گوجه فرنگي و پياز در 
محدوده مطلوب و قيمت رب گوجه فرنگي بهتر از وضعيت 
مطلوب قرار دارد. براساس شاخص محاسباتي مركز آمار 
و اطالعات راهبردي وزارت كار، منظــور از حد مطلوب 
قيمت ها، محدوده اي از قيمت كاالي منتخب اســت كه 
با توجه به شرایط كشور، نوســانات قيمت در اطراف آن 
براي مصرف كننده قابل قبول به نظر مي رســد و كنترل 
قيمت ها در این محدوده منجر به كاهــش تورم خواهد 
شد؛ به نحوي كه افزایش ماهانه حداكثر یك درصد براي 
قيمت هر كاال در یك دوره یكساله باعث مي شود در نهایت 
قيمت این اقــالم در 12 ماه حدود 12درصد رشــد كند. 
این نهاد مي گوید: حد هشــدار هم حدي از قيمت كاالي 
منتخب است كه نوسانات قيمت از حد مطلوب خارج  شده 
و درصورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد 
براساس افزایش ماهانه حداكثر 1.5درصد براي قيمت هر 
كاال درنظر گرفته  شده اســت كه براي یك دوره یكساله 
18درصد خواهد بود. عبور قيمت هــا از این حد، بيانگر 

ضرورت برنامه ریزي خاص براي كنترل قيمت هاست.

كارت معیشت در راه است؟
سيد ابراهيم رئيســي، پيش از رئيس جمهور شدن قول 
داده بود كه از آذرماه سال1400 با استقرار كامل مدیریت 
زنجيره تأمين كاالهاي اساسي، نيازهاي مردم با اطمينان و 
قيمت مناسب تأمين خواهد شد و براي خانوارهاي 5دهك 
اول كارت اعتباري معيشت صادر مي شود. براساس برنامه 
اعالم شده به ازاي هر یك از اعضاي خانوار در سه دهك اول 
200هزار تومان و 2دهك بعــدي 150هزار تومان اعتبار 
ماهانه قرض الحسنه )با كارمزد 2درصد( تخصيص مي یابد 
و به خانوارهایي كه توانایي بازپرداخت اقساط را نداشته 
باشند، یارانه بازپرداخت اقساط تعلق مي گيرد. حاال باید 
منتظر ماند و دید آیا دولت سيزدهم برنامه تأمين كاالهاي 
اساسي با قيمت مناسب را دست كم از ابتداي آذرماه امسال 

چگونه اجرایي مي كند؟

تورم پايیز در آيینه بهار 
آیا قيمت كاالهاي توليد شــده در داخل كشور در آینده 
كاهش مي یابد؟ پاسخ در گزارش جدید مركز آمار ایران 
نهفته است كه نشــان مي دهد چنين اتفاقي رخ نخواهد 
داد. چرا كه هزینه توليد در ایران همچنان روند افزایشي 
را تجربه مي كند و قيمت تمام شــده توليد در فصل بهار 

امسال بيانگر این واقعيت است كه انتظار كاهش قيمت ها 
منطقي نيست. 

ماجرا چیست؟
به گزارش همشــهري، مركز آمار در بــرآورد تازه خود از 
شــاخص قيمت توليدكننده در بهار امسال به عنوان متر 
اندازه گيري و پيش بيني نرخ تــورم در بخش مصرف به 
این نتيجه رسيده كه ميانگين قيمت تمام شده كاالهاي 
توليدي در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 73درصد 
قد كشيده است و نرخ تورم نقطه به نقطه فصل بهار امسال 
در توليد كاالهاي كشــاورزي، 71.9درصــد، در بخش 
كاالهاي معدني 154درصد، كاالهاي صنعتي 94.7درصد، 
توليد برق 32.1درصد و بخش خدمات هم 48.7درصد 
رشد داشته است. تنها بخشي كه به گفته مركز آمار ایران 
نرخ تورم كمتري را در بهار امســال نســبت به بهار سال 

گذشته تجربه كرده، توليد برق بوده است.
به گونه اي كه كمترین تورم فصلي توليدكننده مربوط به 
بخش توليد، انتقال و توزیع برق)1، 3درصد( و بيشترین 
تورم فصلي مربوط به بخش معدن)38، 7درصد( بوده به 
این معنا كه هزینه توليد در بهار امسال نسبت به زمستان 

پارسال چه ميزان تغيير داشته است.

چرا كاال ارزان نمي شود؟
براي بسياري از مردم این سؤال مطرح است كه چرا قيمت 
كاالها و خدماتي كه در داخل كشور توليد و عرضه مي شود، 
كاهش نمي یابد یا روند افزایشــي آن متوقف نمي شود؟ 
به این آمارها دقت كنيــد، ميانگين هزینه توليد در ایران 
در هر فصل نســبت به فصل قبل آن)نــرخ تورم فصلي( 
از 10.8درصد در زمستان ســال97 روندي تك رقمي را 
تجربه كرده و در پایان ســال98 به حدود 3دهم درصد 
رســيد و نرخ تورم تك رقمي فصلي توليد نهایت تا بهار 
سال گذشــته ادامه پيدا كرد و در 2فصل تابستان و پایيز 
پارسال توليدكنندگان شاهد نرخ تورم فصلي 21.6درصد 
در تابســتان و 17.6درصد در پایيز سال گذشته بودند و 
در زمستان این نرخ به حدود 9.8درصد رسيد و حاال هم 
مركز آمار دوباره از دورقمي شدن این شاخص و رسيدن به 
10.1درصد خبر داده است. اثر این باال و پایين شدن هزینه 
توليد در رشد هزینه تمام شده كاالها و خدمات توليد داخل 
در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل نمایان مي شود 
به نحوي كه مركز آمار تأیيــد كرده ميانگين هزینه توليد 
در بهار امسال به 73درصد رسيده كه باالترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه در طول دست كم 6سال گذشته است. این 
روند نگران كننده باعث شده كه نرخ تورم ساالنه فصل بهار 
امسال در بخش توليد ایران به 60.4درصد برسد كه یك 

ركورد در طول سال هاي اخير به شمار مي رود.

 درصد تغيير شاخص قيمت توليدكننده
 در صنايع منتخب در فصل بهار 1400

نسبت به شاخص
زمستان 99

نسبت به 
بهار 99

10.173شاخص كل
11.671.9كشاورزي
10.492.6زراعت
19.891غالت

12.778.2سبزيجات و حبوبات
82.1143.1ساير محصوالت زراعي

1776.7باغداري
9.138.8دامداري سنتي
7.193.7دامداري صنعتي

38.7154.1معدن
8.294.7صنعت

12.662.1توليد محصوالت غذايي
23.189.3توليد انواع آشاميدني ها

21.784.1توليد پوشاك
15.870.6توليد چوب و محصوالت چوبي

3.1135.7توليد مواد شيميايي و فرآوده هاي آن
11.594.6توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي

2.660.3توليد خودرو و وسايط نقليه
13.985.2توليد مبلمان
11.248.7توليد خدمات

14.260.5حمل ونقل و انبارداري
6.425.6ارتباطات و اطالعات

1.930.1آموزش
10.542.8سرگرمي و تفريح

حمله تورم به خط توليد و سفره مردم
همشهري نسبت به روند صعودي رشد هزینه ها هشدار مي دهد

بعد از یك دور رشــد پر شتاب  دالر
قيمت دالر، روند نزولي آغاز شد 
و قيمت هــر دالر آمریكا ابتدا 
وارد كانال 27هــزار تومان شــد و اكنون در 
آســتانه شكســت این كانال و ورود به كانال 

26هزار تومان است.
به گزارش همشــهري، قيمت هر دالر آمریكا 
كه در ابتداي  ماه جــاري تا محدوده 28هزارو 
320تومان پيشروي كرده بود، ظرف 2هفته 
گذشته با نزول مواجه شــده  و هفته گذشته 
ابتدا  وارد كانال 27هزار تومان شد و دیروز هم 
تحت تأثير تداوم شيب نزولي در آستانه ورود 
به كانال 26هزار تومان قرار گرفت. بررسي ها 
نشــان مي دهد صرف نظر از مســائل بنيادي 
ازجمله رشــد تورم كه محركي براي رشــد 
قيمت دالر هستند، ظرف چند هفته گذشته 
موضوعاتــي از قبيل تعطيلي بــازار مبادالت 
ارزي هرات و افزایش ابهام در مورد سرنوشت 
مذاكرات هسته اي منجر به رشد قيمت دالر در 
كوتاه مدت شدند اما حاال كه بازار ارزي هرات 
دوباره آغاز به كار كرده اســت و سيگنال هاي 
تازه اي درباره ادامه مذاكرات هسته اي به گوش 
مي رسد، زمينه نزول قيمت دالر فراهم شده 
است. برخي فعاالن بازار بر این باورند كه معرفي 
رئيس كل جدید بانك مركزي در روز هاي آینده 
مي تواند تأثير بيشتري بر قيمت ارز داشته باشد 
و منجر به نزول بيشتر قيمت دالر شود. از نگاه 
آنها، این موضوع مي تواند از لحاظ رواني بازار را 

در مسير نزول قرار دهد.

اثر بازار ارزي هرات
یكي از بازار هایي كه در طول چند سال گذشته 
به ویژه در دوره تحریم ها به محلي براي تامين 
ارز تبدیل شده بود، بازار هرات در افغانستان 
بود. به همين دليل افزایش تنش هاي سياسي و 
تعطيلي بازار ارزي هرات به دليل تسلط طالبان 
بر این منطقــه، جریان ورود ارز را به كشــور 
محدود كرد و منجر به رشد قيمت دالر ظرف 
چند هفته گذشته شــد اما حاال كه این بازار 
دوباره فعاليتش را از سر گرفته است، جریان 
ورود ارز به كشور از این مجرا به حال طبيعي 
بازگشته و برآورد مي شــود ظرف چند هفته 
آینده اثر بيشتري بر بازار داشته باشد. ضمن 
اینكه برخي خبر ها نشان مي دهد با تدابيري كه 
از سوي وزارت خارجه انجام شده، فعاليت هاي 
ارزي صرافي هایي كه با بازار ارزي ســليمانيه 
عراق در ارتباط هستند، افزایش یافته تا روند 

ورود ارز به كشور تسهيل شود.
حميدرضا جيهاني، یك كارشناس اقتصادي 
در این باره مي گوید: یكي از دالیل رشد قيمت 
دالر در چند هفته گذشــته تعطيلي بازار ارز 
هرات بود اما اكنون بازار ارز هرات فعاليت خود 
را ا آغاز كرده و  بر بازار ارز اثر گذاشته است. او با 
بيان اینكه صرافي هاي سليمانيه عراق نيز ظرف 
چند هفته گذشته همكاري بيشتري داشته اند، 
تأكيد مي كند: از طرف دیگر شنيده شده، بانك 
مركزي دخالت ارزي از طریق تزریق اسكناس 
به بازار انجام داده و اميد مــي رود كه وزارت 
اقتصاد هم به وسيله اهرم هایي كه در اختيار 
دارد، مدیریت بازار را به سمت تثبيت جلو ببرد.

تداوم مذاكرات
صرف نظر از تسهيل جریان ورود ارز از طریق 
بازار هاي منطقه اي به كشــور به نظر مي رسد 
یكي دیگر از دالیل نزول قيمت دالر انتشــار 
خبر هایي در مورد از ســرگيري مذاكرات در 

آینده است.
 ظرف هفته هاي گذشته تردید هاي ایجاد شده 
در مورد تداوم مذاكرات هســته  اي بازار ارز را 
ملتهب كرده بود، حاال اما با  انتشار خبر هایي 
در مورد تداوم مذاكرات هسته اي ظرف چند 
روز گذشته، اميدواري براي انجام یك توافق 
بيشتر از قبل شده اســت. روز گذشته سعيد 
خطيــب زاده، ســخنگوي وزارت خارجه با 
بيان اینكه در مذاكرات مثبت هسته اي تعلل 
نمي كنيم، تأكيد كرد: ایــن گفت وگوها باید 
تامين كننده منافع عالي مردم ایران باشد و با 
این هدف حتي یك ساعت هم تأخير نخواهيم 
كرد. به گفتــه او یك فراینــد دمكراتيك در 
كشورمان انجام شده و دو طرف منتظر انتقال 
قدرت در ایران بودند كه انجام شده است. این 
اظهارات اميدواري براي تداوم و از ســر گيري 

مذاكرات را بيشتر كرد. 
علي حيات نيا، یك كارشناس مسائل اقتصادي 

درباره تأثير مذاكرات هســته اي بر قيمت ارز 
مي گوید: كسري بودجه كه منجر به خلق تورم 
مي شود، تحریم ها، عدم فروش نفت و كاهش 
درآمد هاي ارزي بر افزایش قيمت دالر تأثير 
دارد. با این حال، یكــي دیگر از عوامل مؤثر بر 
افزایش قيمت ارز مسائل سياسي و بين المللي 

است.
او مي افزاید: چــون آینده دقيــق مذاكرات 
و همچنين سرنوشــت برجــام به طور كامل 
مشــخص نيســت، باعــث ایجــاد نوعــي 
عدم اطمينان بين فعاالن اقتصادي مي شود. 
به گفته او همچنين كسري بودجه دولت و خلق 
پول براي جبران كسري بودجه از دیگر عوامل 

مؤثر بر قيمت دالر است.

چه بايد كرد
آنطور كه تحليلگــران مي گویند صرف نظر از 
عوامل سياســي كه تأثير زیادي بر قيمت ارز 
دارد، دولت باید از طریق متغير هاي اقتصادي 
شرایطي را فراهم كند كه اثر عوامل سياسي بر 
قيمت ارز به كمترین حد خود برســد. به زعم 
اقتصاد دانــان، یكي از مهم تریــن متغير هاي 
اقتصادي كه باید با كاهش نوســان هاي ارزي 
درمان شود، نرخ تورم دو رقمي است بنابر این 
دولت باید تالش كند تــا عواملي را كه منجر 
به كسري بودجه و خلق نقدینگي مي شوند، 

مهار كند.
كيوان شهاب لواساني، با اشاره به لزوم حركت 
ســریع در جهت كاهش نرخ رشد نقدینگي 
و نرخ تورم و همچنيــن كنترل و كاهش نرخ 
ارز در بلندمدت، مي گوید: برقراري تناســب 
بين نرخ رشــد نقدینگي و نرخ رشــد توليد 
ناخالص داخلي، تأمين كسري بودجه دولت از 
طریق فروش اوراق بدهي، راه اندازي سيستم 
هدفگذاري تورم و عمق بخشي به بازار اوراق در 
چارچوب عمليات بازار باز و وضع نرخ هاي بهره 
جذاب مبتني بر بازار و متناســب با نرخ تورم 
براي اوراق ازجمله راهكار هایي است كه باید 

براي كاهش نوسان هاي ارزي درنظر گرفت.
او تأكيد مي كند: همچنين جلوگيري از ایجاد 
پدیده ســلطه مالي یا جلوگيري از ســرایت 
كســري بودجه دولت بــه بانــك مركزي و 
هماهنگي بين تيم اقتصادي دولت و كاهش 
تعدد مراجــع تصميم گير در حــوزه اقتصاد، 
همگي از عواملي اســت كه هم در كوتاه مدت 
و هم در بلندمدت موجب حركت ســریع در 
جهت كاهش نرخ رشــد نقدینگي و نرخ تورم 
مي شــود و در بلندمدت نيز موجب كنترل و 
كاهش نرخ ارز براساس نظریه برابري قدرت 
خرید مي شــود. به گفته او، كنترل نرخ رشد 
نقدینگي و به تبع آن كنترل تورم از عوامل مهم 
مؤثر بر نرخ ارز در بلندمدت هستند؛ هرچند 
كه نرخ هاي رشد توليد ناخالص داخلي اندك 
یا منفي نيز بر افزایش نرخ ارز در سال هاي اخير 

مؤثر بوده است. 
این استاد دانشــگاه تأكيد كرد: درنهایت باید 
به این نكتــه توجه كرد كــه در ميان مدت و 
بلندمدت اصالح ترتيبات نهادي و كاهش تعدد 
نهادهاي تصميم  گير در حوزه اقتصاد و تعامل 
بهتر آنها با یكدیگر نيز ازجمله مواردي است 
كه ســبب كاهش ایجاد اختالل و كندي در 

تصميم گيري هاي اقتصادي مي شود.
سينا سليماني، یك تحليلگر بازار هاي مالي هم 
در این باره مي گوید: هنــوز مفروضات بودجه 
سال 1401 مشخص نيســت و نمي توان این 
مفروضات را حــدس زد. اما با یك حســاب 
سرانگشتي، اگر متوسط فروش نفت را 60دالر 
درنظر بگيریم، با فرض فــروش یك ميليون 
بشــكه نفت در روز، در حالــت خوش بينانه 
نزدیك به 50هــزار ميليارد تومــان از منابع 
مالي بودجه از محل درآمد هاي مالياتي محقق 
خواهد شد. او مي افزاید: همچنين اگر 100هزار 
ميليارد تومان از منابع بودجه از محل فروش 
دارایي ها تامين شــود، در خوش بينانه ترین 
حالت، ميزان كسري بودجه سال آینده رقمي 

در حدود 550هزار ميليارد تومان خواهد بود.
او ادامه داد: اگــر دولت 150هــزار ميليارد 
تومان اوراق مالي مازاد بر پيش  بيني هاي خود 
بفروشد، جمع كســري بودجه دولت در سال 
آینده رقمي بالغ بــر 400هزار ميليارد تومان 
خواهد بود. با این مفروضــات مي توان گفت 
چنانچه قيمت دالر به حــدود 38 تا 40هزار 
تومان برســد، دولت مي تواند بخش زیادي از 

بدهي و كسري بودجه اش را پوشش بدهد.

دالر در آستانه بازگشت به كانال 26هزارتومان
پس از یك دوره رشد قيمت دالر در ابتداي  ماه جاري، قيمت 

دالر دوباره در مسير نزولي قرار گرفت
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باز شدن مدارس در سال هاي پيش از  بازار
كرونا، بيــش از آنكه شــور و هياهوي 
كودكي و نوجواني و درس و مدرسه را 
مهمان كوچه ها و خيابان ها كند، رونق را مهمان بازارها 
مي كرد. خرید لوازم التحریر و كيف و كتاب و كفش و 
روپوش، از مرداد شروع مي شد و تا آخر شهریور بازارها 
از دانش آموزاني كه دست در دســت پدر و مادر بين 
قفسه هاي فروشــگاه ها دنبال لوازم  التحریر و كيف و 
كفش دلخواهشان مي گشتند، خالي نمي شد. حاال اما 

شرایط فرق كرده. 
دو سال است كه كرونا رونق را نه فقط از بازار نوشت افزار 
بلكه از كل اقتصاد و بازار كشور برده است. فروشگاه هاي 
لوازم التحریر در فاصله 1۵ روز مانده تا اول مهر، خلوت 
هستند و رونق چنداني ندارند. با اینكه تا همين یكي 
دو ماه پيش حرف از برگزاري ســال تحصيلي جدید 
به صورت حضوري بود، اوج گيري كرونا براي پنجمين 
بار و افزایش آمار تلفات، تصميمات را در زمينه سال 
تحصيلي 1401-1400 نيز به سمت و سوي آموزش 
مجازي برد و باعث شد بازار نوشت افزار دومين تابستان 

سرد و بي رونق خود را تجربه كند.

لوازمالتحرير؛گرانوبيرونق
فروشنده ها از كسادي بازار مي  گویند. فروششان تا امروز 
یك دهم خریدشان هم نبوده است. مي گویند با توجه 
به اعالم بازگشایي مدارس و واكسيناسيون دانشجوها 
و معلمان، امسال خرید خود را نسبت به سال گذشته 
افزایش دادند و اجناس خود را »جور« كردند اما حاال باز 
صحبت از آموزش مجازي است و كسي خرید نمي كند. 
رئيس هيأت مدیره انجمن توليدكنندگان لوازم التحریر 

هم از افت 80 تا ۹0 درصدي فروش نوشت افزار خبر 
مي دهد. محمدرضا صنعتكار، مي گوید كه از ســال 
گذشته با تعطيلي مدارس و دانشگاه ها تنها چند قلم 
لوازم التحریر مثل دفتر نقاشــي و مدادرنگي فروش 
نسبتا خوبي داشته اند، بعضي از اقالم مثل جامدادي، 
دفتر و لوازمي مثل كوله پشــتي تــا 100درصد افت 
فروش داشته اند. اما افت فروش لوازم التحریر به معناي 
گران نشدن آنها نيست. »ميالد« كه 8سال است مغازه 
لوازم التحریر فروشي دارد، از تغييرات واضح در شيوه 
خرید مردم به دليل گراني مي گوید: »تا پارسال با توجه 
به وضعيت اقتصادي و سليقه مردم منطقه، یك كارتن 
1۵0تایي دفتر 20 هزار توماني سفارش مي دادم و یك 
جين دفتر 10 هزار توماني، ولي امسال دقيقا برعكس 
شده و ناچار شدم به دليل افت تقاضاي اجناس گران، 
یك كارتن 1۵0 تایي دفتر 10 هزار توماني ســفارش 
دهم و گران ترها را فقط براي جوري جنس تهيه كنم.« 
به گفته او قيمت لوازم التحریر مخصوصا وارداتي ها از 
پارسال تقریبا دوبرابر شده و به طور مثال خودكارهاي 
ژاپني ساراسا كه پارســال 14 هزار تومان بودند حاال 

24 تا 2۷ هزار تومان قيمت دارند.

افزايش۴۰۰درصديقيمتطي2سال
بازار نوشت افزار تابســتان۹8 و پيش از كرونا جهش 
بلندي را در زمينه قيمت داشــت و طي 2سال اخير 
نيز همپاي دیگر بازارها رشــد قيمت داشــته و این 
رشــد قيمت در بعضي اقالم تا 400درصد بوده است. 
دفتر سيمي صدبرگ كه تابستان۹8 حداكثر 1۵هزار 
تومان بود االن كمتر از 3۵هزار تومــان در بازار پيدا 
نمي شــود و بعضي از مدل هاي داراي جلد سخت تا 
4۵ هزار تومان هم فروخته مي شــوند. خودكار هزار 
توماني دو ســال پيش، حاال حداقل ۵ هزار تومان به 
فروش مي رســد و خودكارهاي وارداتي هم، محدوده 

قيمتي بين 1۵ تا 20 هزار تومــان دارند. دیگر اقالم 
لوازم التحریر هم قيمت هاي جدید و بعضا عجيبي پيدا 
كرده اند؛ تراش هاي روميزي در فاصله در دو سال ۵برابر 
گران شده اند و حاال به قيمت عجيب 2۵0 هزار تومان 
رســيده اند، تراش هاي مخزن دار هم كمتر از 10 هزار 

تومان فروخته نمي شوند. 
ســاده ترین پاك كن ها 3 تا 8 هزار تومان، مداد مشكي 
ایراني هر عــدد یك هزار تومان و مــداد برند خارجي 
۵ تا 12 هزار تومان، یك بسته مدادرنگي 12رنگ بين 
2۵ تا ۵0 هزار تومان، بسته 6 رنگ ماژیك نقاشي 20 هزار 
تومان، اتود با كيفيت متوســط 20 تا 30 هزار تومان، 
بسته 100 برگي كاغذ كالسور حداقل 30 هزار تومان 
و دفتر كالسوري حداقل 60 هزار تومان قيمت دارند. 
برآوردها نشان مي دهد براي خرید حداقل لوازم التحریر 
براي آغاز سال تحصيلي درصورتي كه به صورت آنالین 
و مجازي برگزار شود 110 هزار تومان باید هزینه كرد؛ 
حداقل خریدي كه تنها 2 دفتر 100برگ، 3 خودكار، 
یك اتود به همراه یك بسته مغزي، یك پاك كن یا یك 
بسته مداد سياه و یك بسته مداد قرمز را شامل شود. 
گرچه شرایط كنترل بيماري و سرعت واكسيناسيون 
در كشــور به گونه اي نيســت كه بتوان به بازگشایي 
مدارس در مهر1400 اميدوار بــود اما درصورتي كه 
شــرایط براي حضور دانش آموزان در مدارس فراهم 
شود، هزینه هاي دیگري از قبيل كيف و كوله پشتي، 
كفش و روپوش، سرویس مدارس و البته لوازم التحریر 
كامل تر شامل جامدادي، ماژیك وایت برد و كالسور و 

تخته شاسي هم به این فهرست اضافه مي شود.
ارزان ترین كوله پشتي موجود در بازار هم اكنون حدود 
100 هزار تومان، ارزان ترین جامدادي 20 هزار تومان 
و حدود قيمت ماژیك وایت برد 10 هزار تومان است. 
در بازار كفش با قيمت كمتر از 200 هزار تومان مطلقا 
چيزي پيدا نمي شود و آخرین قيمتي كه والدین براي 
روپوش و فرم مدارس در ســال۹8 پرداختند چيزي 

در حدود 1۵0تا200هزار تومان بود كه اگر قرار باشد 
بچه ها امسال به مدرسه بروند بي تردید باید انتظار دو 
برابر این قيمت را داشت. ســرویس مدرسه هم براي 
والدین شاغل هزینه مضاعفي است كه تا دو سال قبل 
1.۵تا2ميليون تومان تمام مي شد. با این حساب اگر 
هزینه مشاركتي كه تمام مدارس دولتي و غيردولتي 
از والدین مي گيرند را نادیده بگيریم، براي حضور هر 
دانش آموز در مدرســه والدین باید حداقل 600هزار 

تومان هزینه كنند.

هزينههايآموزشمجازي
گرچه با افزایش قيمت هاي دو سال گذشته هزینه هاي 
آموزش حضوري در مدارس براي پدر و مادرها باال رفته 
اما آموزش آنالین هم كم هزینه نيست. موبایل و تبلت و 
لپ تاپ از معدود كاالهاي پررونق روزگار كرونا بوده اند. 
آموزش آنالین و دوركاري از پارســال، خرج جدید و 
البته سنگيني روي دســت مردم گذاشت و والدیني 
كه فرزندانشان را ناگزیر به آموزش مجازي سپردند، به 
تامين ابزار اوليه این نوع آموزش هم ناچار شدند. بازار 
موبایل و تبلت از تابستان گذشته داغ شده و تا امسال 

هم داغ مانده است. 
تنها در فاصله شــش ماهه آغاز بحران كرونا تا قطعي 
شــدن برگزاري كالس هاي درس به صورت آنالین به 
جاي حضوري، یعني از اسفند۹8 تا مرداد۹۹، قيمت 
گوشي هاي موبایل در بازار كشــور دوبرابر شد. جدا از 
عوامل اقتصادي مثل افزایش بي وقفه نرخ ارز، افزایش 
شــدید تقاضا براي گوشــي هاي ميان رده به پایين، 
كه صرفا بتواند یك ســال آموزش مجازي را پاسخگو 
باشد، قيمت گوشي هاي ميان رده، پایين  رده و البته 
گوشي هاي كاركرده و دســت دوم را به شدت باال برد 
به طوري كه گفته مي شد درصد رشد قيمت این قبيل 
گوشي ها بيشتر از گوشي هاي رده باال و داراي امكانات 
جانبي و حافظه باال بوده است. این شرایط امسال هم 

آموزش آنالین بازار لوازم التحریر را از رونق انداخته است

باگوشیيانوشتافزار؟
فرخندهرفائي

خبرنگار

پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس
قيمتحاملهايانرژيصنايعفوالدي

افزايشيابد
قيمت حامل هاي انرژي صنعت فوالد كشور را آزاد كنيد  صنعت
و نگران پيامد هاي آن نباشيد چراكه نه تنها حاشيه سود 
این شركت ها در وضعيت مطلوب قرار دارد بلكه حتي 
افزایش دوبرابري قيمت حامل هاي انرژي و كم كردن از یارانه انرژي 
آنها تأثيري بر قيمت فوالد و محصوالت فوالدي و البته قدرت خرید 

مردم ندارد.
به گزارش همشهري، بازوي تحقيقاتي مجلس از آزادسازي تدریجي 
قيمت حامل هاي انرژي صنایع فوالدي ایران حمایت و اعالم كرد: با 
افزایش 200درصدي قيمت انرژي برق و گاز طبيعي، نســبت سود 
ناخالص به بهاي تمام شده اغلب شــركت هاي فوالدي پس از اصالح 
قيمت حامل هاي انرژي در بازه 1۵تــا 20درصدی قرار مي گيرد كه 

حاشيه سود مطلوبي براي این صنعت است.
به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، حاشــيه سود ناخالص صنایع 
فوالدي فاقد زنجيره ارزش كامل به خصوص شــركت هاي فوالدي 
بخش خصوصي با فناوري كوره القایي كه تنها روي مرحله فوالدسازي 
سرمایه گذاري كرده اند، احتماالً به زیر 10درصد كاهش مي یابد كه با 

توجه به هزینه سربار پایين آنها، تداوم توليد تهدید نخواهد شد.
این گزارش مي افزاید: مصارف انرژي شــركت هاي معدني باالدستي 
زنجيره ارزش نسبتاً پایين اســت و اصالح قيمت حامل هاي انرژي 
تأثير چنداني در وضعيت ســوددهي آنها نخواهد داشــت. به گفته 
پژوهشگران بازوي پژوهشي مجلس شــوراي اسالمي، ركود بخش 
ساخت وساز در كشور و  دسترسي نداشتن به بازارهاي صادراتي جذاب 
موجب مي شود كه شركت هاي نوردي پس از اصالح نرخ حامل هاي 
انرژي ركود شدیدتري را تجربه كنند چراكه مدل كسب وكاري كه بر 
مبناي آن واحدهاي متعدد نوردي در دهه 80شمسي ایجاد شدند، 
امروزه منقضي شده و تعطيلي بسياري از این واحدها در ميان مدت 

اجتناب ناپذیر است. 
مركز پژوهش هاي مجلس مي گوید: راهكارهایي نظير انتقال خطوط 
توليد به كشــورهاي منطقه و تجميع واحدهــاي صنعتي و افزایش 
مقياس توليد ازجمله راهكارهایي است كه درمجموع موجب توسعه 

صنعت فوالد كشور خواهد شد.
یافته هاي بازوي تحقيقاتي مجلس حكایت از آن دارد كه اصالح قيمت 
حامل هاي انرژي تأثيري بر قيمت فوالد و محصوالت فوالدي در بازار و 
درنتيجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت چراكه قيمت نهایي شمش 
و محصوالت فوالدي براساس مكانيســم هاي بازار )عرضه و تقاضا( 
و متناسب با قيمت هاي جهاني )و بعضاً باالتر از قيمت هاي جهاني( 
تعيين مي شــود. این گزارش تصریح دارد: اصالح قيمت حامل هاي 
انرژي زنجيره فوالد یكي از مراحلي اســت كه باید در بســته جامع 
اصالح ساختار زنجيره فوالد كشور انجام شود و اصالح نظام عرضه و 
تقاضا، آزادسازي قيمت هاي محصوالت كل زنجيره )از طریق عرضه 
در بورس كاال و كشف قيمت( و اصالح عوارض و تعرفه هاي صادرات و 
واردات از دیگر اقدام هایي است كه باید به طور همزمان عملياتي شود 

تا آسيب پذیري صنعت فوالد كشور به حداقل برسد.

ادامه یافته و با روند افزایشي قيمت گوشي هاي موبایل 
در طول امسال، سخت تر هم شده است.

افزايش۷۰درصديتقاضابرايگوشيدستدوم
وحيد، فروشــنده و تعميركار موبایل در گفت وگو با 
همشهري با اشــاره به افزایش بيش از 100درصدي 
قيمت گوشــي تلفن همراه در مقایســه با ســال۹8 
مي  گوید: »موبایلي كه تابستان 2سال پيش 3ميليون 
تومان قيمت داشت امسال به ۷.۵ميليون تومان رسيده 
و این نوسان قيمت با توجه به نرخ دالر و تصميماتي كه 
در زمينه تعرفه  واردات بعضي گوشــي ها گرفته شد 
همچنان ادامه دارد.« به گفته او تنها از ابتداي امسال 
بين 3۵تا40درصد به قيمت گوشــي موبایل افزوده 
شــده و هم اكنون ارزان ترین مدل گوشي  هوشمند 
64گيگ موجود در بــازار از 4.۵ميليون تومان كمتر 
نيست. او از افزایش مراجعه خانواده ها به او و همكارانش 
براي سفارش گوشــي هاي كاركرده و دست دوم نيز 
مي گوید و مي افزاید: »با توجه بــه فایل ها، عكس ها 
و فيلم هاي زیادي كه هر روز از ســوي معلم ها براي 
دانش آموزان ارسال مي شــود، گوشي هایي با حافظه 
16و32گيگ براي اســتفاده دانش آموزان مناســب 
نيســتند و بعضي از خانواده ها كه سال گذشته به هر 
دليل چنين گوشــي هایي تهيه كرده بودند و یا سراغ 
گوشي هاي مســتهلك رفته بودند امسال باز ناچارند 
براي خرید گوشي یا تبلت براي دانش آموزانشان هزینه 
كنند و این باعث شــده در همين یك ماه اخير ميزان 
مراجعه براي خرید گوشــي دســت دوم تا ۷0درصد 
افزایش یابد.« حداقل قيمتي كه این فعال بازار موبایل 
براي گوشي یا تبلت كاركرده ســالم عنوان مي كند 

2.۵ميليون تومان است.

اينترنتگران
داشتن گوشي بدون اینترنت به درد آموزش نمي خورد. 
آموزش آنالین و دوركاري در روزگار كرونا ميزان فروش 
اینترنت از سوي اپراتورها را بنا بر آمارهاي غيررسمي 
تا ۵ برابر افزایش داده است. گرچه مجلس سال گذشته 
افزایش قيمت اینترنت را از سوي اپراتورها و كميسيون 
تنظيم مقررات و ارتباطات ممنوع اعالم كرد اما پارسال 
و امســال به طرق مختلف خدمات اینترنتي افزایش 
قيمت داشــته و وعده هاي بي ســرانجامي همچون 
رایگان بودن اینترنت براي اســتفاده دانش آموزان از 
اپليكيشن شاد نيز تأثيري در كاهش هزینه خانواده ها 
نداشته است. قيمت گذاري بســته هاي اینترنتي هر 
اپراتور براساس حجم و مدت زمان مصرف انجام مي شود 
و با دیگر اپراتورها متفاوت است. بسته هاي یك ماهه 
اینترنــت موجــود اپراتورها بيــن 2۵.۵00تومان تا 
80هزار تومان، بسته هاي 3 ماهه 32تا100هزار تومان 
و بســته هاي 6 ماهه ۵0تا1۷۵هزار تومان هزار تومان 

قيمت دارند.

هزينههاياضافي
بازدهيپايينكالسهايآناليندردوسالتحصيليگذشتهبيشترخانوادههاراناگزيركردهبراياطمينان
ازسطحآموزشفرزندشانازمعلمخصوصياســتفادهكنند.كالسهايدرسيآموزشگاههايمناطق
مختلفتهرانكهپيشازكرونامحدودوبااستقبالپايينيمواجهبودحاالرونقگرفتهوبيشترخانوادهها
نهتنهادرطولتابستانبلكههمزمانباسالتحصيليوبهموازاتكالسهايآنالين،فرزندانشانرادر
اينكالسهاهمثبتنامميكنند.شهريهاينكالسهابرايهرترميكماههبين۳۰۰تا5۰۰هزارتومان
استواگرمعلمبهطورخصوصيودرمنزلبهدانشآموزانآموزشدهد،كمترينهزينهبراييككتاب

۱.5ميليونتومانخواهدبود.
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گزارش2

تداوم خشكسالي در خراسان جنوبي
عالوه بر جيره بندي آب در شهرهاي  استان خراسان جنوبي، 

3۹8روستا با تانكر آبرساني مي شوند 

كاهــش ۵6درصــدي بارش هــا در 
خراســان جنوبي این اســتان را وارد 
هفدهمين سال خشكسالي كرد؛ مســئله اي كه نه فقط موجب 
جيره بندي آب در شــهرها شد، بلكه تعداد روســتاهاي نيازمند 
آبرساني سيار را به 3۹8مورد رســاند. با وجود این، آنچه بيش از 
كمبود نزوالت آســماني، تامين آب این استان، به ویژه در بخش 
آشاميدني را تهدید مي كند، فرسودگي بيش از حد شبكه است تا 
جایي كه بنابر اعالم استانداري خراسان جنوبي، 42درصد از آب 
آشاميدني استان با سهم بيشتري در روستاها و كمتر در شهرها 
هدر مي رود. از این عدد فقط ۵درصد ســهم انشعابات غيرمجاز، 
خراب و خارج از شبكه اســت و مابقي به دليل فرسودگي شبكه 
اتفاق مي افتد. استمرار 1۷ساله خشكسالي در این استان تا جایي 
حاد و مشكل زا شده است كه استاندار خراسان جنوبي براي رصد و 
چاره جویي از معضالت آب، ستاد استاني آب به محوریت معاونت 
عمراني این نهاد تشكيل داد.  كم آبي امسال بيش از گذشته دامن 
شهروندان این اســتان، به ویژه روستانشــينان و عشایر را گرفته 
و بنابر اعالم شركت آب و فاضالب اســتان، بيشترین مشكل در 

شهرستان هاي طبس و خوسف وجود دارد.

گاليه هاي مردمي
یكي از اهالي روستاي سيوجان خوسف درباره وضعيت آب در این 
روســتا مي گوید: آب به طور كامل قطع نيست اما از خرداد تقریبا 
در بيشــتر محله ها آب نداریم. وقتي آب وصل مي شود هم فقط 

باریكه اي است كه به زحمت مي شود با آن یك ظرف را پُُر كرد.
محمد موسوي مي افزاید: 3ماه است كارمان شده ظرف به دست 
دِر خانه این همسایه و آن همسایه برویم. هر كجا آب باشد مثال در 
محله هاي پایين روستا، صف طوالني است. همسایه ها به هم لطف 
مي كنند اما نمي  دانيم این روال تا كي قرار است ادامه داشته باشد.

داعي یكي از اهالي روستاي مسك سربيشه است. او نيز مي گوید: 
بارها به اداره آب سر زده ایم. لوله هاي آب روستا شكسته و باریك 
است. اگر بيایيد خودتان مي بينيد كه آب لوله كشي از شكستگي ها 
به رودخانه مي ریزد. بنابراین حتي اگر آب در شــبكه هم باشد به 
خانه هاي ما نمي رسد. قرار اســت براي ما مجتمع آبرساني ایجاد 
شــود. تا آن زمان چه كنيم؟ حداقل جلــوي همين آب كه هدر 

مي رود را بگيرید.

مشكل كمبود اعتبار
مدیرعامل شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي اما مي گوید كه 
نبود اعتبار موجب شده است بسياري از امور، مانند تعمير و تعویض 
و اجراي طرح هاي آبرســاني در این استان انجام نشود و امسال با 
افزایش ۵برابري اعتبار، گره بسياري از مشكالت گشوده خواهد 
شــد. حســين امامي با بيان اینكه از مجموع اعتبار مصوب شده 
20درصد به عشــایر اختصاص دارد، مي افزایــد: این اعتبار براي 
طرح هاي ملي روستایي و عشــایري هزینه خواهد شد و تا سال 
آینده و تكميل طرح هاي ملي تحول چشــمگيري در حوزه آب 
روستایي خواهيم داشت. او با بيان اینكه بخش عمده اي از عشایر 
استان در روستاها ساكن هســتند كه 20درصد جمعيت مناطق 
روستایي را شامل مي شــود، ادامه مي دهد: سهم اعتباري هر یك 
از شهرستان ها براساس ميزان جمعيت عشایري آنها احصا شده و 

اعتبار توزیع خواهد شد.
سال گذشــته از محل اعتبار صندوق توسعه ملي براي تامين آب 
در مناطق روستایي در مجموع 40ميليارد تومان، متناسب با سهم 
شهرستان ها و شاخص جمعيت روستایي توزیع و با نظر فرمانداران 
براي پایدارسازي شبكه هاي روســتایي، هزینه شد. امامي ادامه 
مي دهد: بخش عمده اي از اعتبــار براي طرح هایي كه اعتبار ملي 
ندارند، هزینه خواهد شــد تا در حوزه جلوگيري از هدررفت آب، 
پایداري شــبكه ها و مخزن آب هزینه شود. آبرســاني پایدار به 
18روستاي استان تكميل شده و آماده افتتاح است و هم اكنون با 

تانكر به 3۹8روستاي خراسان جنوبي آبرساني مي شود.
واگذاري انشعابات را آغاز كرده ایم و در آبرساني سيار حتي برخي 
روستاها كه موقتي مشكل دارند، آب به صورت سيار تامين مي شود. 
او درباره هدررفت بسيار باالي آب به ویژه در مناطق روستایي هم 
مي گوید: تا پایان امســال با اختصاص ۵0ميليــارد تومان اعتبار 
كاهش 2.۵ درصدي هدررفت آب در استان پيش بيني شده است. 
درصورت تخصيص این اعتبار، در ســرفصل كاهش هدررفت به 

ميانگين كشوري نزدیك خواهيم شد.

ذخيره 24درصدي سدها
اما طرح هاي آبرســاني بي شــك با تامين منابع آبي پایدار ميسر 
مي شــود؛ موضوعي كه به نظر مي رسد در این شرایط آبي چندان 
قابل اتكا نباشد. مدیرعامل شركت آب منطقه اي خراسان شمالي 
به عنوان متولي تامين آب مي گوید كه ســدهاي این استان فقط 
24درصد ذخيره دارند كه براي تامين آب پایيز نيز نگران كننده 

به نظر مي رسد.
سعيد سروري با بيان اینكه خشكسالي امسال در ۵0 سال گذشته 
بي سابقه بوده است، مي افزاید: بارش ها نسبت به سال آبي گذشته 
حدود ۵6درصد كمتر شــده اســت. كاهــش بارندگي ، كاهش 
رواناب ها و افت ورودي سدها، در نتيجه كاهش حجم مخازن سدها 

را به دنبال داشته است. 
او اضافه مي كند: با توجه به كاهش حجم آب ســدها و كســري 
مخزن 101ميليون مترمكعبي دشت هاي استان از هم استاني ها 

درخواست مي كنيم در مدیریت صحيح مصرف آب بكوشند. 

 مجموعه »چهارباغ شيرین« 
یكي از پروژه هاي مشــهد شهری

اســت كه به بازســازي و 
احياي هویت فراموش شده این كالنشهر 

خواهد پرداخت.
مدیر پــروژه چهارباغ شــيرین مشــهد 
مي گوید: چهارباغ شيرین مشهد، نخستين 
محله باغ مسكوني خودپایا در ایران است 
كه تمام مالحظات زیست محيطي در آن 
اعمال شــده و به ســبك معماري محله 
چهارباغ مشــهد قدیم طراحــي و ایجاد 

مي شود.
سيدمرتضي شــهابي با بيان اینكه پروژه 
چهاربــاغ شــيرین مشــهد در اراضي 
۷12هكتــاري كارخانــه قند شــيرین 
خراسان در شرق مشهد انجام خواهد شد، 
مي افزاید: شرق مشهد از نظر آب، خاك و 
همچنين كيفيت هوا شرایط مناسبي   دارد 
و به همين دليل تصميم گرفتيم با احياي 
یكي از محالت قدیمي به سبك معماري 

مشــهد قدیم، بتوانيــم از ظرفيت هاي 
 شــرق مشــهد براي توســعه شــهري 

استفاده كنيم.
وي با بيان اینكه قرار است در ۷/۵هكتار 
از اراضي این پروژه اقامتي18۵0واحد در 
متراژهاي ۵0تا110متري ساخته شود، 
می گوید: براي ساخت این پروژه عالوه بر 
ســرمایه گذاري، حدود ۹3هكتار اراضي 
را به شهرداري مشــهد واگذار كردیم كه 
1۹هكتار آن براي ســاخت بيمارستان 
660تختخوابي به دانشكده علوم پزشكي 
داده شــده اســت. البته 12هكتــار این 

مجموعه براي فضاي تجهيزات شــهري 
پيش بينــي و در نهایــت 4۵هكتار براي 
فضاي سبز تعریف شده اســت. به گفته 
شهابي، آماده ســازي زیرساخت هاي این 
پروژه حدود 10ماه طول خواهد كشيد و 
منابع ساخت از فروش قطعات زمين انجام 
مي شــود. مدیر پروژه چهارباغ شــيرین 
مشهد با اشــاره به دسترســي هاي این 
پروژه مي افزاید: ایــن مجموعه در مكاني 
قــرار دارد كه در كمتریــن زمان ممكن 
امكان دسترســي به حرم مطهر رضوي و 
بزرگراه هاي مختلف را دارد. چهارباغ سازي  

یكي از سبك هاي باغ سازي است و پروژه 
چهارباغ شــيرین به صورت مفهومي قرار 
است باغ ایراني باشد. مدیر طراحي و آتليه 
معماري این پروژه مي گوید: ما با مطالعات 
وسيعي كه در ارتباط با چهارباغ هاي استان 
داشتيم به دوران تاریخي عهد تيموریان 
رســيدیم. این پروژه با طراحي معماري 
ایراني و مسير آب انجام مي شود. در انتهاي 
مسير، پياده رو كوشك هشت بهشت است 
كه این اثر تاریخي در دوران نادرشاه افشار 
ایجاد شــده بود. طبق تعریفي كه براي 
كاربري هشت بهشــت شده، این قسمت 
مجموعه اي از رســتوران ها و سالن هاي 
چندمنظــوره با همان ســبك معماري 

ایراني است.
به گفته سمانه نژادعلي، از دیگر امكانات 
این پروژه، مجموعه ورزشــي چوگان در 
شمال این مجموعه است كه شامل ۵هزار 
هكتار زمين سواركاري، زمين هاي ورزشي 
و حمــام ایراني خواهد بود. در قســمت 
جنوبي این طرح هــم مجموعه خدماتي 
 با طراحي عمــارت كاله فرنگــي انجام 

خواهد شد.

احیاي معماري محلی چهارباغ مشهد

 فقط موكب داران و خادمان
 به مراسم اربعين خواهند رفت

بعد از روزها گمانه زني و اظهارنظر درباره چگونگي شركت زائران ایراني در آیين راهپيمایي 
اربعين حسيني)ع( در كشور عراق، مسئوالن این كشور شــرایط حضور ایرانيان در این 
كشــور را اعالم كردند. براساس گزارش رسانه ها، دفتر نخســت وزیري عراق اعالم كرده 
30هزار زائر ایراني مي توانند در مراسم اربعين حسيني حضور پيدا كنند كه این تعداد نيز 
به شرط داشتن تست پي سي آر منفي - كه بيش از ۷2ساعت از انجام آن نگذشته باشد- و 
صرفا از طریق فرودگاه هاي بين المللي عراق مي توانند وارد این كشور شوند. بر این اساس 
به گفته مسئوالن وزارت كشور، اعزام زائران به عراق براي حضور در مراسم اربعين منتفي 
است. در پي اعالم این خبر، پيش ثبت نام زائران هم كه قرار بود از دیروز طبق مصوبه ستاد 
اربعين و تصویب ستاد ملي مبارزه با كرونا، در سراسر كشور و از طریق سامانه سماح آغاز 
شود، متوقف شد. تخصيص سهميه 30هزار نفري براي زوار ایراني در حالي است كه پيش 
از این قرار بود عالوه بر اعزام عمومي، 100هزار نفر در قالب موكب داران و خادمان اربعين و 
كميته هایي كه در عراق وظایفي دارند، به این كشور اعزام شوند. حاال هم حسين ذوالفقاري 
رئيس ستاد اربعين حسيني)ع( به خبرنگاران گفته كه سهميه 30هزار نفري قابل توزیع در 
كل كشور نيست و صرفا موكب داران و خادمان در قالب این سهميه به عراق اعزام خواهند 
شد. ذوالفقاري گفت: كساني كه به عراق اعزام مي شوند، باید فاقد بيماري زمينه اي باشند 
و اولویت با كساني است كه واكسن زده اند و در برگشت نيز به صورت مجاني تست پي سي آر 
از آنها گرفته مي شود تا بيماري نداشته باشند و اگر مبتال باشند هم كنترل هاي الزم انجام 
خواهد شد. رئيس ستاد اربعين حسيني)ع( درباره سامانه ثبت نام از عالقه مندان شركت 
در مراسم اربعين كه از صبح دیروز بسته شده است  هم گفت: انجام این ثبت نام طبق قول 
اوليه عراق بود كه اعالم كرد افرادي كه 2 دوز واكسن زده اند، مي توانند به این كشور بروند 
و ما خواستيم كه زمان از دست نرود و پيش ثبت نام انجام بگيرد و اگر عراق اعالم موافقت 
كرد، بتوانيم آمادگي داشته باشــيم و قرار بود از صبح دیروز آغاز شود اما به دليل تعيين 
سهميه، ثبت نام عمومي نخواهيم داشت. ذوالفقاري گفته افراد اعزامي به مراسم اربعين از 
طریق كميته هاي ستاد اربعين و از ميان موكب داراني كه همه ساله به عراق رفته و خدمات 
مي دهند، انتخاب شــده و هماهنگي الزم براي صدور ویزا به عمــل خواهد آمد. به گفته 
ذوالفقاري عالوه بر موكب داران، افراد دیگري هم در قالب فعاليت هاي تبليغي، فرهنگي و 
رسانه اي به مراسم اربعين خواهند رفت. رئيس ستاد اربعين، همچنين از مردم درخواست 
كرده با توجه به بسته بودن مرزهاي زميني، كســي به سمت مرزها حركت نكند چرا كه 

هيچ گونه خدماتي در قالب موكب ها در مرزها ارائه نخواهد شد.

خبر

عكس نوشت

یكي دیگر از سدهاي بزرگ خوزستان بحراني 
شــده اســت؛ فرونشســت 6متري ســد گزارش

مسجدسليمان، بيخ گوش شورابه هاي سد 
گتوند، نگراني از وضعيت این سدها را دوباره به ميان آورده 
است. مشكالت ســد مسجدســليمان )گدار لندر( روي 
رودخانه كارون در شــمال شرق خوزســتان، حاال با نامه 
نماینده آبادان افشا شده است. جليل مختار در نامه اي به 
سازمان آب و برق نســبت به تخریب سد مسجدسليمان 
هشــدار داده و خواستار پاسخگویي این ســازمان درباره 
عالج بخش نبودن و تبعات آن بر آب شور مخزن سد گتوند 
شد. سد گتوند در پایين دست سد مسجدسليمان است كه 
به دليل جانمایي اشتباه و ســاخته شدن روي گنبدهاي 
نمكي تا سال۹۷بيش از 10ميليون تن نمك در مخزن آن 
ته نشين شده بود. مختار در نامه خود گفته است: »خبرهاي 
دریافتي از ســد مسجدســليمان حاكي از نشست سد و 
تخریب مغار این سد حساس و استراتژیك است؛ لذا با توجه 
به تبعات ناشي از خســارت هنگفت به بيت المال، به هم 
خوردن كيفيت و شوري شدید آب مخزن سد گتوند بر اثر 
تخریب این سد كه تأثير آن تا اروندكنار خواهد بود و ایجاد 
بحران ملي در توليد برق كشــور و عالج بخش نبودن آن 

تاكنون گزارش كاملي از وضعيت موجود ارائه شود.«

مشكالت 20ساله
معاون ســازمان آب و بــرق خوزســتان در گفت وگو با 
همشهري تأیيد مي كند كه فرونشست سد مسجدسليمان 
كه از زمان آبگيري آغاز شــده بود به 6متر در بدنه ســد 
رسيده است. مســعود حكمي توضيح مي دهد: عمليات 
اجرایي سد مسجدسليمان در سال۷1توسط شركت آب 
و نيرو آغاز و آبگيري در ســال81به دليل وقوع سيالب در 
شرایط خاص و با سرعت باالیي انجام شد كه بخش مهمي 
از مشكالت بدنه ازجمله فرونشســت در چند قسمت را 

به دنبال داشت.
این سد باوجود مشكالت در سال8۷تحویل سازمان آب و 
برق شد، ولي از ابتدا مشكالت بدنه، برم هاي جناحين و مغار 
نيروگاه و ترانسفورماتور به شكل واضح خودنمایي مي كرد؛ 
به همين دليل با انتخاب مشاوران ذیصالح وضعيت سد و 
تاسيسات جانبي را بررسي كردیم كه مشاور طراح )شركت 

ژاپني نيپون كویي( پایداري سد را تأیيد كرد.
وي مي افزاید: یكي از مشــكالتي كه با آن مواجه هستيم، 
ریزش بخش هایي از برم هاي جناح راســت ســد به علت 
شيب نامناسب اجرا شــده در زمان ساخت و نيز گرفتگي 
زهكش هاي احداثي و وجود الیه هاي مارني سست در محل 
است. بخش مغار نيروگاه )تونل هاي قرارگيري ژنراتورها( 
نيز به دليل اجراي نادرست ميل مهارهاي سقف و نيز تخليه 
نشدن الیه رس موجود در زمان ساخت با مشكالتي روبه رو 
و از آنجایي كه خــواص رس جذب باال و تــورم بر اثر این 
جذب است، منجر به جداشدگي تاندون ها و ميل مهارها 

در بخش هایي از سقف نيروگاه شد.
حكمي با بيان اینكه بخش زیادي از نشســت بدنه ســد 
طبيعي و ناشي از نشست تحكيمي و بخشي به دالیل فني 
است، ادامه مي دهد: سازمان آب و برق با جلب نظر وزارت 
نيرو مطالعات عالج بخشي ســد، بخش هاي ساختماني 
نيروگاهي و برم هاي جناح راســت را از سال۹6آغاز كرد. 
در فاز اول این مطالعات، اصالح مغار و برم ها و جایگزیني 
ابزارهاي نصب شده در بدنه ســد كه تقریبا تا ۹0درصد 
آسيب دیده بودند در دســتور كار قرار گرفت. هم اكنون 
ابزارهاي ســد تا حدود ۹۷درصد تكميل و نصب شده اند. 
عمليات اجرایي مغار و برم هاي جناح راست نيز با 1۵درصد 
پيشــرفت در حال انجام و مطالعات بدنه نيز از نيمه دوم 
سال۹۹توسط شركت مهندسي مشاور سد و تونل پارس 
آغاز شده اســت. به گفته وي، نتایج به دست آمده تاكنون 
 particle(نظریه شكســت مصالح به كار رفته در بدنــه
breakage( را تقویت كرده اســت ؛ ضمن آنكه سد در 
شرایط پایداري قرار دارد. ارتفاع آزاد )free board( سد 
مسجد سليمان حدود 10متر است كه خطر نشست روگذر 

ســد)over toping( را كامال منتفي مي كند و از سوي 
دیگر، جریان آب در پشت سد كامال كنترل شده و شرایط 
ایمن برقرار اســت. همچنين نمونه برداري از هسته طي 

مطالعات گواه عملكرد مناسب آن است.
حكمي از اعالم هزینه مطالعات و عالج بخشي خودداري 
مي كند و مي گوید: بــا توجه به لزوم كنتــرل مطالعات، 
سازمان آب و برق پنل فني متشكل از استادان و متخصصان 
صاحب نام را تشكيل داد كه به صورت مداوم نتایج حاصل 

از مطالعات را پایش و آناليز مي كنند.
اكنون مراحل تكميلي مطالعات در سایر بخش هاي پوسته 
در حال انجام است كه پس از تكميل مطالعات و مشخص 
شدن علت نهایي نشست ها طرح عالج بخشي بدنه تهيه و 

اجرا خواهد شد.
وي  درباره ریزش مغار و احتمال شكست سد و شور شدن 
آب هاي پایين دســت ســد تأكيد مي كند: مغار نيروگاه 
به هيچ عنوان ریزش نكرده و عمليات عالج بخشــي سد 
كامال تحكيمي و بــراي رفع خطرات احتمالي اســت و 
خطري نيروگاه را تهدید نمي كند و نگراني درباره شكست 
ســد وجود ندارد. اتفاق خاصي در این ســد رخ نخواهد 
داد و در بدترین شــرایط به دليل ناچيز بودن حجم ســد 
مسجدسليمان در مقابل حجم مخزن سد گتوند )حدود 
10درصد( تخليه آن اثر سوئي بر مخزن سد گتوند ایجاد 
نخواهد كرد؛ ضمــن آنكه تخليه مخزن این ســد در این 
شرایط نيز به صورت تدریجي و كنترل شده انجام خواهد 
شــد؛ به صورتي كه خسارتي متوجه ســد گتوند نشده و 

تأثيري بر شوري پایين دست نداشته باشد.

فرونشست تدريجي
ســد خاكي مسجدســليمان با ارتفاع 1۷۷ متر و حجم 
2.6ميليون مترمكعب، یكي از بلندترین ســدهاي خاكي 
كشور از جنس سنگریزه اي با هسته رسي قائم است كه در 
2۵كيلومتري شهر مسجدسليمان با هدف تامين 2000 
مگاوات انرژي برقابي ساخته شده است. پيش از این استاد 
سيستم هاي ســنجش از راه دور در مركز تحقيقات علوم 
زمين )GFZ( و دانشگاه الیبنيز هانوفر آلمان در مقاله اي 
كه در سال۹6منتشــر كرد، خبر از ناپایــداري و تهدید 
این ســد داده بود. مهدي معتق در گزارش خود با كمك 
اطالعات ماهواره اي نشان داد كه با گذشت بيش از 1۵سال 
از ساخت سد، فرونشستي به ميزان تقریبي 13سانتي متر 
در سال در روي تاج ســد و در حدود ۷سانتي متر در سال 
در خاكریز پایين دست سد بر اثر تغيير شكل هاي ناشي از 
وزن بدنه سد و فشار آب مخزن ایجاد شده است. این محقق 
پيش بيني كرد این تنش ها منجر بــه ایجاد ترك در بدنه 
سد شود كه در طوالني مدت پایداري سد را با خطر جدي 

مواجه خواهد ساخت.
عضو هيأت علمي دانشكده علوم آب دانشگاه شهيدچمران 
اهواز اما معتقد است هم اكنون خطري سد مسجدسليمان 

را تهدید نمي كند.

جواد احدیان مشكل اصلي سد مسجدسليمان را »نشست 
ناهمگون هسته سد« مي داند و مي گوید: هسته رسي دچار 
تغيير شكل شده و به پوسته فشار آورده است. سد از نيم 
تا 4متر فرونشست داشته كه بيش از حد استاندارد است. 
در سدهاي خاكي معموال استاندارد نشست بسته به ارتفاع 
آنها متفاوت است كه براي سد مسجدسليمان 3-2.۵متر 

محدوده آزاد درنظر گرفته شده است.
وي با بيان اینكه فرونشست به شرطي كه در عملكرد سایر 
بخش ها اختاللي ایجاد نكند، مشــكلي ندارد، مي افزاید: 
نشست، جزءالینفك یك سازه خاكي اســت، اما باید در 
محدوده مجاز باشد تا اساس سازه دچار اشكال نشود؛ در 
غيراین صورت باید راهكارهایي براي عالج بخشي اجرا شود. 
براي كاهش فرونشست ســازه خاكي راهكارهایي اعمال 
مي شود؛ ازجمله ایجاد تراكم قبل از بارگيري اما در ساخت 
سد مسجدسليمان چون مي خواســتند زودتر به افتتاح 
برسد، تسریع صورت گرفت و فرصت نشست كافي به آن 

داده نشد كه این مسئله بعد از آبگيري خود را نشان داد. 
احدیان بر تكميل مطالعات عالج بخشي تأكيد مي كند و 
مي گوید: عمليات عالج بخشــي روي هسته سد از حدود 
۵سال پيش شروع شــد و تقریبا در كنترل مشكل موفق 
بودند. البته به دليــل تحریم و كمبود بودجه در 2ســال 
گذشته این كار مغفول ماند و به اتمام نرسيد؛ درحالي كه 
براي جلوگيري از ادامه فرونشست و بررسي تراكم فعلي 
رس، باید مطالعات ادامه یابد. وي با بيان اینكه هم اكنون 
نگراني از تأثير بر ســد گتوند وجود ندارد، ادامه مي دهد: 
درصورتي كه نياز به تخليه ســد مسجدســليمان براي 
بازســازي باشــد، باید این كار به صورت آرام انجام گيرد؛ 
زیرا در ســد گتوند به دليل حجم باالي آب شــور مخزن 
نمي توانيم آن را ناگهاني پر و خالي كنيم و باید مالحظاتي 
صورت گيرد؛ در غير این صورت دشــت خوزســتان را با 
فاجعه مواجه مي كند. احدیان با بيان اینكه اغلب كارهاي 
مشاوران در كشور كپي است و قانوني براي نظارت وجود 
ندارد، تصریح مي كند: به ضرس قاطع مي گویم بزرگ ترین 
اشكال جامعه مهندسي این اســت كه مشاور تعهدي در 
زمينه تبعات كار خود ازجمله مشكالت زیست محيطي و 
اختالل در عملكرد سازه ندارد. متأسفانه به دليل خأل قانوني 
مرجعي نيز نداریم كه مشاور را مجازات كنيم. البته دولت 
مي تواند الیحه اي براي اصالح مــاده ۵6)خدمات خرید 

مشاور( بدهد و تبصره اي اضافه كند.

ادامه نگراني از شوري كارون
سال هاست كه سد ســازي افراطي و بدون توجه به اثرات 
محيط زیســتي و اجتماعــي، با مخالفــت متخصصان و 
دوستداران محيط زیست همراه است. كارشناسان بر این 
باورند شكسته شدن سدها اگرچه به ندرت رخ مي دهد، اما 
خطر آن به هيچ عنوان قابل چشم پوشي نيست؛ خطري 
كه ممكن است جان ميليون ها انســان و حيات وحش را 

تهدید كند.

معاون سازمان آب و برق خوزستان :پس از تكميل مطالعات و مشخص شدن علت نهایي نشست ها 
طرح عالج بخشي بدنه تهيه و اجرا خواهد شد

خطر فرونشست تدریجی سد مسجد سلیمان

 نادره وائلي زاده
ستاره حجتيخبرنگار

خبرنگار

 مرجان فرهمند
خبرنگار

توليد كشمش با روش هزار ساله

فصل توليد كشمش در روستای دوالب كردستان آغاز شــده است. نحوه توليد این 
فرآورده  باغی در منطقه به »بوالو« معروف است كه از روزگاران قدیم رایج بوده و با این 
روش سنتی ساالنه حدود 1۵0 تن كشمش دراستان توليد می شود.  به گزارش فارس، 
»بوالو« اصطالحی بومی به معنی خاكستر است كه از آن برای مراحل توليد كشمش 
طالیی كردستان استفاده می شود. خاكستر چوب را با آب می جوشانند و بعد از سرد 
شدن در ظرف می گذارند تا ته نشين شــود و ماده ای كه به  دست می آید خوشاب نام 
دارد. بعد از به دست آمدن خوشاب انگور ها را به آن آغشته می كنند، سپس انگورآغشته 
به خوشاب را بر پشــت بام در مقابل نورخورشيد قرار می دهند تا خشك شود. مراسم 
سنتی »بوالو« سال ۹4 در فهرست آثار ناملموس كشورمان به ثبت ملی رسيده است.
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تازه هاي نشر

   سقراط عاشق 
كتاب »سقراط عاشق« نوشته آرمند َدنگور 
با ترجمه ســيروس قهرماني از سوي نشر 
خزه منتشر شد. این كتاب كه عنوان فرعي 
آن »تولد یك فيلسوف« است، اثري است 
تحقيقي و تاریخي با جاذبه هاي ادبي كه به 
دوران نوجواني و جواني سقراط مي پردازد؛ 
دوراني كــه كمتر مورد توجــه محققان و 
مورخان قرار گرفته است. هدف این كتاب، 

بررســي زمينه هاي اجتماعي، فرهنگي، نظامي و سياسي و 
همچنين تجارب شخصي سقراط براي فهم عواملي است كه او را 
به فيلسوفي بي همتا تبدیل كرد. پروفسور آرمند َدنگور، نویسنده 
»سقراط عاشق«، استاد مطالعات كالسيك در دانشگاه آكسفورد 
است. او شاعر و موسيقيدان هم هســت. دنگور براي نوشتن این 
كتاب از منابع متعدد و متنوعي استفاده كرده؛ ازجمله نوشته هاي 
شاگردان سقراط، مســتندات معتبر در آثار مورخان، متون طنز 
و هجویه  هاي معاصر سقراط با شــخصيت محوري خود او، منابع 
پراكنده و كمتر معتبر و مقایسه  تطبيقي آنها با منابع دیگر و بررسي 
شرایط آن دوره براي رسيدن به متني مستند و جذاب. »سقراط 
عاشق« دوازدهمين كتابي است كه از ســوي نشر خزه در قالب 
مجموعه اي تحت عنوان »پياده روي با فلســفه« منتشر مي شود. 
این كتاب در 1۷6 صفحه، با بهاي ۵0هزار تومان انتشار یافته است.

   چيزي كه دور گردنت حلقه مي زند
آفریقا زادگاه انسان است؛ با تاریخي ۷ ميليون 
ساله. چنين پشتوانه اي نشان دهنده غناي 
ادبي و فرهنگي این كهن ســرزمين است. 
ادبياتي كه سرشار است از ضجه هاي بردگان 
ســياه به زنجير كشــيده شــده، آوازهاي 
دســته جمعي كارگران مزارع پنبه و غالت 
و الالیي مادران كه همگي نشــان از تاریخ 
سراسر رنج و تحقير مردم آفریقا دارد. شعر، 

ادبيات و فرهنگ این سرزمين وســيع و راز آلود چنان 
كه باید و شاید به مردم ما شناسانده نشــده و كماكان در هاله اي 
اسرار آميز مهجور مانده است. كتاب حاضر شامل 12داستان كوتاه 
است كه بر بحران مهاجرت و ناسازگاري با اوضاع جدید، گم گشتگي 
و بيهودگي افراد در بازیافتن هویت خود و فقر و چالش هاي فرهنگي 
تمركز دارد. یكي از مهم ترین مسائل مورد توجه »چيما ماندانِگزي 
آدیچي« نویسنده این مجموعه داستان جایگاه اجتماعي و فرهنگي 
زنان در نيجریه است. شخصيت هاي زن این مجموعه همگي در دیار 
غربت دلتنگ وطن  بوده و مشتاقانه در پي شناخت خود و پيرامون 
خود هســتند. »چيزي كه دور گردنت حلقه مي زند« را ســولماز 
دولت زاده به فارسي برگردانده و انتشارات آفتابكاران در 304صفحه 

با قيمت 22هزار تومان منتشر كرده است.

 مرجان آقبالغ
خبرنگار

در دوره معاصر، شكوفایي و رشد طنز به عنوان مردمي ترین 
و اجتماعي ترین بخش از ادبيات، از بستر مطبوعات بوده 
اســت. در ســال هاي پس از انقالب این بخش از ادبيات 
معاصر به تناسب رخدادهاي سياسي و شكل بندي آرایش 
نيروهاي اجتماعــي و نيز ميــزان آزادي بيان، طي زمان 
دســتخوش تغيير و تحول شده كه بررســي این تغيير و 
تحوالت مي تواند راهگشاي پژوهشگران، عالقه مندان و 
فعاالن عرصه طنز باشد. به تازگي چاپ جدید كتاب»بيست 
ســال با طنز« نوشــته رؤیا صدر، طنزنویس و پژوهشگر 
طنز، به همت نشر هرمس با تجدیدنظر و اضافات منتشر 
شده اســت كه به بررســي ویژگي هاي طنز مطبوعاتي 
دودهه پس از انقالب اختصاص دارد و ترسيم تصویري از 
تحول این گونه ادبي را در رویارویي با رخدادها و جریانات 
فرهنگي، سياسي و فكري هدف قرار داده است. از رؤیا صدر 
تاكنون آثار متعددي در باب طنز ازجمله »اندیشــيدن با 
طنز )1۵گفت وگو درباره طنز(«، »شكرستان )آثار زنان 
در نشریات طنز(،» شب هاي كوش آداسي )رمان طنز(« 
و »لطفاً نفس بكشيد )مجموعه طنز(« منتشر شده است. 
به مناسبت انتشار چاپ جدید این كتاب، گفت وگویي با او 

انجام داده ایم كه در ادامه مي آید.
 

چه شد كه تصميم به بررسي طنز پس از 
انقالب گرفتيد؟

راستش وزارت ارشاد در سال13۷۷ مي خواست مجموعه اي 

را از آنچه در عرصه ادب و هنر طي 20سال ابتداي انقالب 
رخ  داده تهيه كند كه بخش طنزش را برعهده من گذاشت. 
نتيجه  این پژوهش در سال1381 با عنوان »بيست سال با 

طنز« از سوي نشر هرمس منتشر شد.
با توجه بــه ويژگي طنز كــه با نوعي 
هنجارشكني همراه اســت در گزينش و بررسي 

مطالب طنز با چه محدوديت هايي روبه رو شديد؟
طبعاً با خط قرمزهاي موضوعي و واژگاني روبه رو بودم. چون 
به خصوص در آثار هشت ماه ابتداي انقالب هيچ خط قرمزي 
در مطبوعات وجود نداشت و انعكاس تمام و كمال مطالب 
طنز آن بازه زماني برایم ممكن نبود. با این  حال به اقتضاي 
پژوهشي بودن اثر، سعي كردم روایتگر صادقي براي طنز 
در آن 20ســال باشــم و تصویري جامع و واقعي از طنز 

بيست ساله ارائه دهم و واقعيت را فداي مصلحت نكنم.
آثار كتاب از نظر قــوت و ضعف خيلي 
افت وخيز دارد. مالك شما براي گزينش آنها چه بود؟

كتاب بيســت ســال با طنز یك اثر پژوهشــي است و بنا 
نيســت مجموعه اي از طنزهاي قوي را ارائــه دهد، بلكه 
هدف، آشناساختن مخاطب با فضاي كار نشریات یا سبك  
كار برخي طنزنویسان معروف، شــاخص یا اثرگذار است؛ 
بنابراین ممكن است اثري چندان قوي نباشد ولي نقل آن 
براي انعكاس شرایط طنز در بازه زماني مورد نظر الزم است.
عنوان كتــاب در چــاپ دوم همراه با 
تجديدنظر و اضافات است. چاپ دوم چه تغييري 

كرده است؟
 راستش بيش از 20سال از تدوین كتاب گذشته بود. براي 
فراهم آوردن چاپ اول محدودیت زماني وجود داشــت و 

محدودیت هاي معمول دیگر هم به آن اضافه  شــده بود. 
براي چاپ دوم فارغ از محدودیت  زماني و محدودیت هاي 
دیگر، متن را بازبيني كردم تا سر فرصت كاستي هایش را 
برطرف كنم. برخي پيشكســوتان طنز مطبوعاتي پس از 
انتشار بيست سال با طنز اعتمادشان جلب شد و نكاتي را 

به من یادآور شدند. 
تا جایي كه در چارچوب تعریف شده و پذیرفته شده »چاپ 
دوم با تجدیدنظر و اضافات« بگنجد بخش هایي را كه به  
نظرم غيــرالزم مي آمد حذف كــردم و بخش هاي »طنز 
دانشــجویي« و »طنز در مطبوعات محلــي« را به كتاب 
افزودم. زندگينامه ها و مطالب و اطالعات را روزآمد كردم. 
نمونه آثار را دوباره مرور و بخش هایي را جایگزین كردم. در 
حقيقت متن را دوباره نویسي كردم. البته این بار تمركز را 
روي طنز مطبوعاتي گذاشتم و سعي كردم تحوالت این 
بخش از ادبيــات را در رویارویي با رخدادهــا و جریانات 

فرهنگي، سياسي و فكري بررسي كنم.
چرا بررسي را به طنز مطبوعاتي محدود 

كرديد؟
چون شكوفایي و رشــد طنز دوره معاصر، ازجمله پس از 
انقالب از بستر مطبوعات بوده است و شناخت طنز امروز 
بدون بررسي تغيير و تحوالت طنز مطبوعاتي ممكن نيست. 
تمام چهره هاي مهم طنز معاصر مــا تقریباً از مطبوعات 

برخاسته اند.
ظاهراً محدوده زماني را هم گســترش 

داده ايد.
بله، همين طور اســت. تغييــرات طنز مطبوعاتــي را تا 
ســال1383 به كتاب افزودم. درواقع آنچه در طنز دوران 

اصالحات رخ داد، یك روند به هم پيوسته است كه بررسي 
بخشي از آن و وانهادن بخشي دیگر تحليل را دچار نقصان 
مي كند و بررسي تحليلي طنز در سال هاي ابتدایي آن، با 
درنظرداشتن اثراتي كه در ســال هاي بعد از خود برجاي 

گذاشت امكان پذیر است.
خب، جمع بندي شــما از ســير طنز 

مطبوعاتي پس از انقالب تا 83 چيست؟
طنز مطبوعاتي كالً متناسب با تحوالت سياسي، اجتماعي 

و فكري حركت كرده اســت. از 
بهمن۵۷ تا پيش از اجراي قانون 
مطبوعات )شهریور 13۵8( دوره 
آزادي مطبوعاتي بود. طنز این 
دوره در فضایــي آزاد، به دور از 
موانع قانوني حركت كرد، هرچند 
به دليل رویارویي با مراكز رسمي 
یا غيررســمي قــدرت، مجبور 
به رعایــت مالحظاتي بــود. از 
شهریور13۵8، همزمان با اجراي 
قانون مطبوعات و تعطيلي چند 
نشــریه طنز، از تعداد نشریات 

طنز كاسته شد. این روند ادامه پيدا كرد و جنگ، بي ثباتي 
اقتصادي و محدودیت هاي سياســي و اجتماعي، عرصه 
را بر تداوم حيات طنز سياســي تنگ كــرد و طنزهاي 
مطبوعاتي بيشــتر به  نقد عملكرد گروه هاي ضدانقالب 
داخلي و دشــمنان خارجي اكتفا كردنــد؛ همچنين به 
طرح مســائل اجتماعي یا خانوادگي ضمن رعایت اصول 
اخالقي، مشــكالت خرد اقتصادي جامعه و مشــكالت 
معيشــتي زندگي مردم پرداختند. در گذار از ســال هاي 
ابتدایي پيروزي انقالب، مســئوالن نشریات مي بایست 
براي هر شماره از نشریه مجوزي جداگانه از وزارت ارشاد 
دریافت مي كردند. با این  حال گروهي از اهالي طنز با وجود 
تمام محدودیت ها كوشيدند در نشریاتي مثل فكاهيون 

)توفيقيون( چراغ طنز را روشن نگاه دارند.
به  نظرم ســتون »دو كلمه حرف حساب« نوشته 
مرحــوم صابــري در روزنامه اطالعــات كه در 
دي ماه1363 شروع شــد، الگویي جدید از طنز 
سياســي ارائه كرد كه اثري تعيين كننده بر روند 

حركت طنز مطبوعاتي داشت و به شكل گيري 
نشریه گل آقا انجاميد. انتشار گل آقا، باعث 

تغيير در ساختار برخورد با مسائل سياسي 
جامعه در طنز نوشتاري و ترسيمي شد. 
از ســوي دیگر، رویكرد به طنز ادبي، 
هنري، سينمایي و...، در نشریاتي مثل 
فيلم، دنياي سخن و نگاه نو، در ارتقاي 
سطح طنز مؤثر بود. همچنين به مرور 

جریاني كه طنز را دستمایه طرح اختالفات 
سياســي، فكري و اعتقادي نيروهاي درون 
حاكميت قرار مي داد در روزنامه هایي مثل 

روزنامه كيهان رشد یافت و بعدها با اوج گيري درگيري هاي 
فكري و سياسي، شــتاب بيشــتري به خود گرفت و در 
نشریاتي مثل كيهان هوایي، صبح و بعدها صبح دوكوهه و 
جبهه انعكاس پيدا كرد. بعد از خرداد۷6، هم راستا با طرح 
گفتمان هاي توسعه سياسي و فرهنگي، جریاني در طنز 
مطبوعاتي رشد كرد كه ویژگي آن، انعكاس مسائل سياسي 
جامعه با زباني روزآمد و صریح بود كه از خط قرمزها فراتر 
رفت. این جریان كه از ســتون طنــز روزنامه جامعه آغاز 
شــد، با تعطيلي 14نشریه در 
اردیبهشت13۷9 و برخوردهاي 
قضایي پس  از آن افول كرد ولي 
از نظر قالب و محتوا، بر حركت 
طنز سياسي تأثير گذاشت. از 
پایان دوران اصالحات همگام 
با گسترش رسانه هاي مجازي 
و ایجاد فضاي رسانه اي نوین از 
یك سو و تغيير در شكل بندي 
نيروهاي سياسي از سوي دیگر، 
طنز وارد دوران جدیدي شــد 
اما بيشــتر در فضاي رسانه اي 
غيررسمي رشد كرد چون تداوم حركت طنز )به خصوص 
طنز سياسي( در فضاي رسمي مشكل تر شده بود. تعطيلي 
مجله گل آقا در1381 نشــانه آن بود كه پاســخگویي به 
نيازهاي مخاطبان و جامعه فراتر از محدوده  تعریف شده 
طنز گل آقایي است. تعطيلي ســتون هاي طنز سياسي 
نشریات ) جز روزنامه هایي مثل كيهان( و گریز روزنامه هاي 
تازه انتشاریافته از اختصاص ستوني به طنز سياسي، نمود 
دیگري از شرایط بحراني طنز بود. به مرور، جریاني جدید 
از طنز در ميان نشریات جوان گرا )مثل چلچراغ و نشریات 
دانشجویي( رشد كرد كه مي توان آن را »طنز نسل سومي« 
ناميد؛ طنزي كه درصدد پيوندزدن طنز با زبان روز نسل 
جوان و بيــان دغدغه هاي این نســل، فراتر از حصارهاي 
سياسي و اجتماعي بود. رشد و گسترش رسانه هاي 
ارتباطي در فضاي مجازي به تعميق و بسط این 

حركت انجاميد.
این جریان، پراكنده، تجربه گرا و بيشــتر 
متكــي بــر تجربه هــاي فردي بــود تا 
پشــتوانه هاي علمي و تخصصي، 
ولي از نظر زبانــي و مضموني بر 
ویژگي هــاي طنــز مطبوعاتي 
كه عرصه گفتمان هاي رســمي 
است اثر گذاشــت. در سال هاي 
اخير نسل جدیدي از طنزنویسان 
جایگزین نســل دو دهــه ابتداي 
انقالب شده است كه از نظر زباني و 
مضموني نگاه دیگري به طنز دارد كه 
تاحدودي برگرفته از زبان و فضاي 

روز جامعه است.

نقش پررنگ 
 مطبوعات در 

رشد طنز معاصر

ديدار با رؤيا صدر،  به بهانه تجديدچاپ 
كتاب»بيست سال با طنز«

سعي كردم روایتگر صادقي 
بــراي طنز در آن 20ســال 
باشــم و تصویــري جامع و 
واقعي از طنز بيست ســاله 
ارائه دهم و واقعيت را فداي 
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نياز بــه درمان هاي دارویي خاص كه بــه حقيقت مرگ و 
زندگي مادر مرتبط باشد، تيم فوق تخصصي بيمارستاني، 
تصميم گيري هاي الزم را انجام مي دهد. مــادران باردار از 
نظر شانس ابتال تفاوت زیادي با جمعيت عمومي ندارند، اما 
درصورت ابتال به دليل سيستم ایمني سلولي كه در بارداري 
مقداري تحت تأثير قرار مي گيرد، بيماري را با شدت بيشتري 
تجربه مي كنند. به همين دليل به آنها توصيه مي شود كه 
با رعایت كامل و شــدید پروتكل هاي بهداشتي همچنين 
واكسيناسيون مانع از ابتال به كرونا شوند.« او درباره ضرورت 
واكسيناسيون تمام مادران باردار هم مي گوید: »براساس 
دستورالعمل ابالغي، واكسن سينوفارم از هفته 12بارداري تا 
42روز پس از زایمان قابل تزریق است. واكسيناسيون باالي 
35سال به همه توصيه شده اما زیر 35سال برخي گروه ها 
به عنوان اولویت مطرح اند. گروه هاي شــغلي هم هر زماني 
كه اعالم شوند بدون هيچ محدودیتي واكسينه مي شوند.« 
این مسئول به درخواست دانشــگاه ها براي تحت پوشش 
قرار گرفتن دیگر گروه هاي سني مادران باردار اشاره مي كند 
و مي گوید: »با توجه به افزایش بستري مادران زیر 35سال 
و حتي مرگ تعدادي از آنها، دانشــگاه هاي علوم پزشكي 
درخواست صدور مجوز مادران زیر 35سال را داشتند و اینكه 
دانشگاه بنا به تشخيص خود، نسبت به تزریق واكسن این 
گروه اقدام كند. به همين دليل در ابالغ جدید به دانشگاه ها 
اعالم شده كه حتما واكسيناســيون زیر 35سال براساس 

مستندات و تصميمات كميته دانشگاه ها انجام شود.« 

سينوفارم؛ واكسن توصيه شده به زنان باردار
به گفته این مسئول در وزارت بهداشت، از تير سال گذشته 
در ســامانه 4030 ارائه خدمات براي مادران باردار درنظر 
گرفته شده است، كد 4 این ســامانه در خدمت زنان باردار 
است و همكاران ماما به صورت 24ســاعته درباره تمامي 
مشكالت و سؤاالت پاسخگو هســتند. پيگيري وضعيت 
مادران، راهنمایي، اعزام و ارجاع مادران در این ســامانه از 
سوي همكاران انجام و هماهنگ مي شود. به همين دليل 
توصيه مي كنيم مادران باردار حتما درصورت بروز هرگونه 
عالئمي با این سامانه تماس بگيرند. به گفته چنگيزي، مادران 
باردار با اقدام به واكسيناسيون، نجات دهنده اصلي خودشان 
خواهند بود: »آنها باید بدانند واكسن توصيه شده براي مادران 
باردار، سينوفارم است كه یك ویروس غيرفعال بوده و معموال 
هم عارضه اي براي خودشان و جنين ندارد. آنها مي توانند 
درصورت تمایل به واكسيناسيون، به نزدیك ترین پایگاه 
بهداشــتي نزدیك منزل مراجعه و ثبت نام سامانه شوند.« 
او همچنين درباره عوارض ناشي از تزریق واكسن مي  گوید: 
»ممكن است تا 72ساعت درد در محل تزریق، تورم و گرمي، 
احساس بدن درد و حالت گذراي گرفتگي بيني وجود داشته 
باشد. اما اگر تب و تنگي نفس داشــتند مي تواند ربطي به 
واكسن نداشته باشد و احتمال شروع ابتال به كرونا باشد. در 
این صورت با سامانه4030 كد 4 مادران باردار تماس بگيرند 

و شرایطشان را گزارش دهند.«

از مرداد 99 تا نيمه شــهریور امســال حدود 25 هزار 
زن باردار به دليل كرونا بســتري شــده اند كــه از این 
تعــداد 9700 مــورد مربوط بــه ســال 99 و بيش از 
15 هزار بســتری مربوط به ماه هاي گذشته بوده است

همشــهري در گفت وگو با رئيس اداره ســالمت مادران وزارت بهداشــت 
جزئيات افزایش ابتال و مــرگ زنان باردار بر  اثر كووید- 19 را بررســي كرد

زنان باردار در زمانه کرونا

مریم سرخوش 
خبرنگار

ابتال و مرگ زنان باردار به كرونا چندین برابر افزایش پيدا 
كرده است. این خبري اســت كه روز گذشته رئيس مركز 
بهداشت خوزستان اعالم كرد. به گفته محمد علوي، ابتالي 
زنان باردار به كرونا 3برابر بيشتر از سال گذشته و فوت زنان 
باردار مبتال به كرونا هم چندبرابر بيشــتر از مدت مشابه 
در سال گذشته شده اســت. ابتالي زنان باردار و كودكان 
از ابتداي شــيوع كووید- 19 آمــار قابل توجهي را به خود 
اختصاص نداده بود اما با شــيوع  جهش هاي بيماري زا  و 
افزایش مدت زمان شيوع كرونا در كشــور، حاال آمارهاي 
ثبت شده از مرداد سال گذشته تاكنون، حكایت از شرایط 
نگران كننده اي از ابتالي این گروه دارد. وضعيت ابتال و مرگ 
زنان باردار به كرونا در خوزستان، موضوعي است كه نسرین 
چنگيزي، رئيس اداره سالمت مادران وزارت بهداشت هم 
در گفت وگو با همشهري آن را تأیيد مي كند. او از افزایش بار 
بيماري و مرگ ومير قابل توجه زنان باردار از ابتداي امسال تا 
نيمه شهریور، خبر مي دهد. متخصصان مي گویند ميزان 
ابتالي زنان باردار به كرونا، بيش از سایر افراد نيست اما آنها 
به دليل شرایطي كه در آن قرار دارند، درصورت ابتال، ميزان 
درگيري شان بيشــتر از دیگران خواهد بود. براساس آنچه 
این مسئول در وزارت بهداشت اعالم مي كند و آمارهایي كه 
پيش از این در سال گذشته منتشر شده، ميزان ابتالي زنان  
باردار به كرونا، در 8 ماه گذشته نسبت به 5ماه و نيم امسال، 
20درصد افزایش داشته است.  آمار بستري ها هم در همين 
مدت، با افزایش 45درصدي مواجه شده است. حاال همين 
شرایط، بر ضرورت واكسيناسيون این گروه، تأكيد مي كند. 
اشرف آل یاسين، عضو كميته كشوري سالمت زنان وزارت 
بهداشت، پيش از این با استناد به نتایج واكسيناسيون زنان 
باردار در آمریكا و چند كشــور اروپایي، اعالم كرده بود كه 

واكسن كرونا، بر مادر و جنين تأثير منفي نداشته و منجر به 
پارگي كيسه آب، سقط جنين، توقف رشد جنين، زایمان 
زودرس و... نشده است. حاال گفته مي شود، زنان باردار پس 
از 12هفته بارداري تا 42روز پس از زایمان، زنان باردار باالي 
35سال و زنان باردار با سن پایين تر از 35سال كه بيماري 

زمينه اي دارند باید براي دریافت واكسن اقدام كنند.

افزایش ابتال و مرگ 
حاال با شدت شــيوع كرونا در كشور با ســویه غالب دلتا و 
احتمال شيوع سویه هاي دیگر در پایيز، رئيس اداره سالمت 
مادران وزارت بهداشت، درباره افزایش ابتال و فوت ناشي از 
كرونا در زنان باردار ایراني، توضيــح  مي دهد. به گفته او، از 
ابتداي شيوع پاندمي كرونا در كشــور و تقریبا از مرداد 99 
تا نيمه هاي شــهریور، حدود 99هزار مادر باردار به صورت 
سرپایي و بستري، مبتال به كرونا شدند كه از این تعداد حدود 
44هزار مورد مربوط به سال گذشته و 55هزار مورد براي 
سال جاري تا نيمه  شهریور است. به گفته نسرین چنگيزي، 
در 5 ماه و نيم اخير تعداد موارد نشانه دار و قطعي  كووید- 19 
نسبت به 8 ماه سال گذشته)از مرداد تا پایان پایيز( هم بسيار 
باال بوده و  این مسئله نشــان دهنده یك سال بد در حوزه 
سالمت مادران اســت؛ »كووید-19بر سالمت تمام افراد 
تأثير منفي داشته است و جامعه زنان باردار هم از این مسئله 
مستثا  نيستند. البته در بازه زماني شهریور، مهر و آبان99 در 
بررسي آماري درباره احتمال مرگ مادران باردار در مقایسه 
با گروه هاي سني مشابه زنان غيرباردار، احتمال مرگ مادران 
باردار یك دوم نســبت به زنان غيرباردار بود. مادران باردار 
ارزش خاصي از نگاه كشور دارند و مراقبت هاي بيشتري از 
آنها صورت مي گيرد اما باید به این مسئله توجه داشت وقتي 

زیرساخت بهداشت و درمان دچار بحران بيماري مي شود و 
شاهد رقم خوردن پيك پاندمي هستيم، زنان باردار هم از این 
وضعيت مستنثا نيستند و در معرض خطر قرار مي گيرند.« 
این مســئول در وزارت بهداشت موارد بســتري مادران 
 باردار مبتال به كووید- 19 را از مرداد 99 تا نيمه شــهریور

امســال، حدود 25هزار نفر اعالم مي كند و مي گوید: »از 
این تعداد 9هزارو700بستري مربوط به سال 99 و بيش از 
15هزار بستري مربوط به همين ماه هاي گذشته   بوده است. 
این، عدد بسيار بزرگي است، البته در ميان این افراد، شاهد 

مواردي از مرگ مادران هم بوده ایم.«

شایع ترین نشانه هاي ابتال در زنان باردار
چنگيزي درباره نشانه هاي شــایع ابتال به كووید-19 در 
مادران باردار و اینكه آیا در ســویه جدید كرونا این عالئم 
متفاوت از گذشته اســت  هم توضيح مي دهد: »مادران ما 
به طور كلي با عالئم شایعي ازجمله تب مراجعه مي كنند 
اما یادمان باشد تنگي نفس هم از نشانه هاي شایع و بسيار 
مهم كروناست كه در مادران باردار هم دیده مي شود. برخي 
تصور مي كنند دليل این تنگي نفس ناشي از بارداري است 
اما تنگي نفسي كه تكلم فرد را دچار اختالل كند و احساس 
راحتي را از او بگيرد، تحت هر شرایطي باید بررسي شود.« 
به گفته او ســردرد، لرز و برخي عالئم غيراختصاصي هم 
مي تواند از دیگر نشانه هاي ابتال به كرونا باشد كه در مادران 
دیده مي شــود. او تأكيد مي كند كه اختالالت چشایي و 
بویایي كمترین ميزان گزارش شده از سوي این دسته افراد 
بوده است. چنگيزي وجود بيماري هاي زمينه اي در مادران 
باردار را بسيار مهم مي داند و مي گوید: »اینكه مادران باردار 
بيماري زمينه ا  ي هم دارند مهم است. هم اكنون نه تنها در 

ایران، بلكه در تمام دنيا دیگر تعریفي براي سرماخوردگي 
ساده نداریم و نشانه هاي آن مي تواند نخستين احتمال ابتال 
به كووید-19 باشــد. به همين دليل مادران باردار، به ویژه 
درصورت ابتال به بيماري هاي زمينه اي مانند دیابت )قند 
مزمن( یا دیابت بارداري، فشار خون بارداري، بيماري هاي 
قلبــي و بيماري هاي اختالل سيســتم ایمني  یا ســایر 
بيماري ها، با دیدن هر نشانه اي با احتمال ابتال به كرونا، با 
سامانه 4030، كد 4مادران باردار یا مراكز 16ساعته مدیریت 
بيماري كرونا در مراكز بهداشت تماس بگيرند و نسبت به 

پيگيري وضعيت جسماني شان اقدام كنند.«

احتمال مرگ داخل رحمي و ســقط جنين درصورت 
ابتالي مادر  به كرونا

رئيس اداره سالمت مادران درباره تأثير ابتال به كووید-19 
و عوارض مامایي هم مي گویــد: »در تمام دنيا درباره تأثير 
كووید-19 بر بروز زایمان زودرس مســتنداتي وجود دارد 
و به طور مشخص این مسئله مطرح است كه زایمان زودتر 
از موعد در مادران بارداري كه به كووید-19مبتال مي شوند، 
افزایشي است. در كشور ما هم افزایش زایمان زودرس دیده 
مي شود و احتمال زایمان زودتر از موعد حدودا 3برابر بيش 
از جمعيت باردار غيرمبتال به كووید-19 است.« به گفته او، 
همچنين زایمان سزارین هم درباره مادراني كه دوره ابتال به 
كووید-19 را تجربه كرده اند، بيشتر از مادران غيركووید-19 
است كه البته این مسئله به دليل تصميم تيم پزشكي هم 
صورت مي گيرد. در پاندمي كرونــا در مواردي براي نجات 
جان مادر و گاهي جنين، مداخالت پزشكي و اقدامات سریع 
در دستور كار قرار مي گيرد كه یكي از آنها هم سزارین است. 
براساس اعالم چنگيزي، درباره مرگ داخل رحمي و سقط 

جنين هنوز مستنداتي وجود ندارد، اما به نظر مي رسد ابتال به 
كرونا مي تواند بر افزایش این احتمال تأثير بگذارد. در كشور 
هم بررسي مستندات در این زمينه در حال انجام است. او در 
پاسخ به این سؤال كه آیا احتمال انتقال بيماري از مادر به 
جنين وجود دارد و مواردي از تولد نوزاد مبتال به كرونا وجود 
داشته؟ توضيح مي دهد: »هنوز درباره انتقال ویروس كرونا به 
جنين در داخل رحم و از طریق جفت، مستندات كافي وجود 
ندارد و تأیيد هم نشده است. اما توصيه مي شود مادران مبتال 
به كرونا، در بيمارستان سطح 3 كه امكان مراقبت ویژه از نوزاد 
را دارند، زایمان كنند. بيشترین موارد دیده شده از ابتالي 
نوزاد به كرونا هنگام زایمان بوده است، به همين دليل رعایت 
پروتكل ها و شرایط براي حفاظت از نوزاد و مبتال نشدن او 
بســيار اهميت دارد.« چنگيزي مي گوید: »مادران در بازه 
زماني 3ماهه سوم بيشترین احتمال ابتال به كرونا را دارند و 
درصورت بروز بيماري در این زمان مادر با شرایط سخت تري 
مواجه خواهد شد كه این مشكالت متوجه جنين هم خواهد 
بود. به همين دليل توصيه مي كنيم مادران در دوره  بارداري 
پروتكل ها را حتي درصورت واكسيناسيون رعایت كنند و در 
3ماهه سوم این مراقبت ها چندین برابر شود. نه تنها از سوي 
خود آنها بلكه همسر و دیگر فرزندان آنها هم باید نسبت به 
این مسئله و رعایت شــدید پروتكل ها الزام داشته باشند. 
به ویژه آنكه كودكان هم به كروناي بدون عالمت مبتال شده 

و مي توانند ناقل بيماري به مادر باشند.«

ابتال به كرونا در زنان باردار شدیدتر است
به گفته رئيس اداره ســالمت مادران، پروتكل  هاي درماني 
براي زنان باردار تابع دستورالعمل هاي كشوري و با توجه به 
شرایط مادران تعيين شده است: »براساس شرایط درصورت 
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   صدور كارت داخلي تا چند روز ديگر
با اين حال، ضرورت كارتي مشابه كارت ديجيتال 
بين المللي براي كاربردهاي داخلي هم احســاس 
مي شود. درصورتي كه چنين كارتي براي استفاده 
شــهروندان عرضه شــود، مي تواند بسياري از 
محدوديت هاي داخلي را حذف كند يا حداقل كاهش 
دهد. شــريفي زارچي در اين مورد مي گويد: »ما 
زيرســاخت هاي فني براي صدور كارت ديجيتال 
داخلي واكسن را فراهم كرده ايم كه تا چند روز ديگر 
از اين كارت رونمايي خواهد شد.« شريفي زارچي 
با اشاره به اينكه ما همين االن هم مي توانيم كارت 
فارسي را صادر كنيم، مي گويد: »چند مورد مرتبط 
با پشــتيباني فني باقي مانده كه در حال توسعه 
آن هســتيم؛ مثال بعضي افراد در مراجعه به مراكز 
واكسيناسيون، به هر دليلي مانند قطعي برق، نامشان 
در يك ليست كاغذي ثبت شده كه در حال برطرف 

كردن چنين مواردي هستيم.«

 با شيوع ویروس كرونا در سراسر جهان، 
ازجمله ایران، محدودیت هاي بسياري از فناوري

سوي دولت ها اعمال شد. اگرچه هدف 
این محدودیت ها كنترل گسترش بيماري و حفظ جان 
مردم بود، اما مشكالت بسياري براي مردم ایجاد كرد. 
بسياري از كســب وكارها به ناگزیر تعطيل یا محدود 
شــدند و امور روزمره مردم، مانند كارهــاي اداري با 
اختالل مواجه شــد. در مواقعي كه شاهد اوج گيري 
بيماري بودیم، حتي ترددهاي بين شــهري ممنوع یا 
محدود شد. این وضعيت ادامه داشت تا اینكه به تدریج 
واكسن ها مجوز استفاده اضطراري دریافت كردند و روند 
واكسيناسيون آغاز شد. دولت ها هم براي اینكه بتوانند 
از این محدودیت ها بكاهند، به فكر صدور مجوز، ازجمله 
گذرنامه واكسيناسيون و كارت بين المللي واكسن براي 
افرادي افتادند كه واكسينه شده بودند. كشور ما هم بعد 
از اینكه توانست تعداد افراد واكسينه شده كامل را به 
ميزان قابل قبولي برســاند، تصميم بــه صدور كارت 
دیجيتال واكسن گرفت. اكنون صدور كارت دیجيتال 
واكسن براي ســفر به خارج از كشــور فراهم شده و 

به زودي كارت داخلي هم آماده عرضه مي شود.

كيوآر كد براي دسترسي به كارت
علي شریفي زارچي، سرپرست مركز مدیریت آمار و فناوري 
اطالعات وزارت بهداشت در گفت وگو با همشهري در مورد 
فرایند صدور كارت دیجيتال براي كساني كه طي 2هفته 
آینده قصد سفر به خارج از كشور را دارند، مي گوید: »آن 
دســته از افرادي كه هر دو دوز را تزریق كرده اند، پس از 
مراجعه به سایت vcr.salamat.gov.ir اطالعات شخصي 
خود را كه شامل كدملي، شماره موبایل)سيم كارت باید 
به نام متقاضي باشد(، نام و نام خانوادگي و شماره گذرنامه 
است، ثبت و تأیيد كنند.« به گفته شریفي زارچي »آنها 
پس از این كار یك پيامــك دریافت مي كنند كه آدرس 
شماره كارت براي آنها ارســال شده است. اگر افراد روي 
این لينك كليك كنند، یك صفحه بــراي آنها نمایش 
داده مي شــود كه درواقع همان كارت واكسن دیجيتال 
است.« اطالعات كارت دیجيتال واكسن شامل اطالعات 
هویتي افراد و اطالعات واكسن تزریق شده)نوع واكسن، 
توليدكننده واكسن، تاریخ تزریق نوبت اول و نوبت دوم و 

كشور تزریق كننده، یعني ایران( است. شریفي زارچي با 
اشاره به اینكه این كارت همچنين داراي یك »كيوآر كد« 
است، ادامه مي دهد: »هر كس كيوآر كد را با گوشي خود 
اسكن كند، همان صفحه)كارت دیجيتال( روي گوشي او 

نمایش داده مي شود.«

 دسترسي سريع به كارت
همچنين این امكان فراهم شده است كه متقاضيان با 

كليك كردن روي دكمه پي دي اف، نسخه اي از كارت 
دیجيتال واكسن را به صورت فایل پي دي اف در اختيار 
داشته باشند. سرپرست مركز مدیریت آمار و فناوري 
اطالعات وزارت بهداشــت مزیت فایــل پي دي اف را 
دسترسي سریع به كارت مي داند؛ چراكه در گيت هاي 
بررسي گذرنامه، مأمور مربوطه مي تواند كيوآر كد را از 
همين فایل پي دي اف اســكن كند تا به صفحه اصلي 
كارت دسترسي داشته باشد؛ بنابراین، امكان جعل كارت 
دیجيتال واكســن وجود ندارد. شریفي زارچي با اشاره 
به اینكه این كارت به زبان انگليســي است، مي گوید: 
»به این ترتيب فرایند صحت سنجي از سوي مأموران 
گذرنامه گيت هاي خارجي به ســرعت طي مي شود و 
مأمور متوجه مي شود كه كارت از طرف وزارت بهداشت 

ایران صادر شده است.«

محدوديت ها رفع مي شود؟
سرپرست مركز مدیریت آمار و فناوري اطالعات وزارت 
بهداشت در مورد رفع محدودیت هاي درون شهري با 
صدور كارت دیجيتال داخلي مي گوید: »قوانين مرتبط با 
رفع محدودیت هاي درون شهري و برون شهري به زودي 
اطالع رساني مي شــود. این موضوع بر عهده ستاد ملي 
كروناست و قانونگذاري و تصميم گيري در مورد شرایط 
و نحوه استفاده از كارت دیجيتال واكسن داخلي از سوي 
این ستاد صورت مي گيرد و اجراي فني آن هم بر عهده 
مركز مدیریت فناوري اطالعات وزارت بهداشت است.«

چند روز دیگر از كارت دیجيتال داخلي واكسن براي تردد شهروندان و كاهش برخي 
محدودیت ها رونمایي مي شود

واكسيناســيون عمومي با دوز سوم 
به عنوان تقویت كننده واكسيناسيون دانش

كووید-19 احتمــاال در دنيا به یك 
روش براي تكميــل ایمني در برابــر كرونا تبدیل 
مي شــود. تصميم براي تزریق ایــن دوز اضافي در 
آمریكا پس از كاهش آنتي بادي و ایمني حاصل از آن 
در بدن افرادي كه چند ماه پيش 2 دوز واكسن مدرنا 
یا فایــزر را دریافت كرده بودند، گرفته شــد. دكتر 
آنتوني فائوچي، مشاور كاخ سفيد در مقابله با كرونا 
مي گوید به احتمال زیاد براي محافظت كامل در برابر 
این بيماري، عالوه بر دو دوز تزریقي به دوز سوم هم 
نياز است. وي به 2 مطالعه انجام شده اشاره كرد كه 
كاهش ابتال در افرادي كه سومين تزریق واكسن را 
انجام داده اند، نشــان مي دهد. در ابتدا بحث بر سر 
تزریق دوز سوم به افراد مسن و دچار ضعف سيستم 
ایمني بود اما با گذشت زمان و كم شدن آنتي بادي 
دوزهاي قبلي، متخصصان به فكر دوز تقویتي افتادند. 
فائوچي معتقد اســت آنتي بادي هاي حاصل از دوز 
ســوم در بدن دوام خواهد داشت و از این رو احتماال 
تزریق دوز سوم تبدیل به یك الزام در سراسر جهان 
خواهد شد. او مي گوید: البته در نهایت، تصميم براي 
تزریق دوز سوم به همه افراد بر عهده سازمان غذا و 
داروســت. هم اكنون تنها افرادي كــه دچار ضعف 
سيستم ایمني هستند و افراد مسن مجاز به دریافت 

دوز سوم هستند.

براي دوز سوم عجله نكنيد
در كانادا نيز مردم مشتاق دریافت دوز سوم واكسن 
كووید شده اند تا در موج چهارم بيماري كه با سویه 
غالب دلتا همراه شــده، بيشــتر از خود محافظت 
كنند، اما نبود شــواهد به نفع تزریق تقویت كننده 
براي عموم مردم و نياز مبرم به واكســن در سراسر 
جهان، فعال منجر به توقف این طرح شــده اســت. 
سازمان بهداشت جهاني اخيرا خواستار توقف تعليق 
تقویت كننده ها حداقل تا پایان ماه ســپتامبر شده 
است، اما كشورهاي ثروتمند هم اكنون بدون توجه 
به این درخواست، برنامه هاي خود را براي دوزهاي 
اضافي پيش مي برند. رژیم صهيونيســتي با وجود 
تبليغات در مورد پایان كرونا در مرزهایش، مجبور 
شده سومين دوز واكسن را براي همه افراد 30سال 

به باال در دســترس قرار دهــد، درحالي كه ایاالت 
متحده هم قصد دارد براي مهار كرونا به افرادي كه 
8 ماه از دوز دوم واكسن شان گذشته از 20سپتامبر، 
تقویت كننده ارائه دهد. ســایر كشورهاي ثروتمند 
كه تعداد مكفي واكســن دارند نيــز رویكرد كمي 
متفاوت تري را در پيش گرفته انــد. به عنوان مثال، 
فرانسه، آلمان و انگليس دوزهاي سوم را فقط براي 
جمعيت هاي آســيب پذیر اعالم كردند. اما آژانس 
بهداشتي مركز پيشــگيري و كنترل بيماري هاي 
اروپایي مي گوید نيازي به عجله نيست چرا كه 2 دوز 
از همه واكسن هاي مجاز فعلي در برابر بستري شدن، 
بيماري  هاي شدید و مرگ، از مردم محافظت مي كند. 
محققان كانادایي در شبكه بهداشت دانشگاه تورنتو 
 New England اخيرا نامه اي را در مجله پزشكي
منتشر كردند كه شواهدي از ایمني زایي قابل توجهي 
در بيماران پيوند اعضا را پس از دوز سوم نشان داد. با 
این حال، مطالعات دیگر نشان مي دهد كه همچنان 

دوز دوم تا ميزان قابل توجهي روي افراد تأثير دارد.
از سوي دیگر، 2 شــركت فایزر و مدرنا در حال كار 
روي واكســن هاي mRNA به روز شده هستند كه 
به طور خاص روي گونه هاي جدید ویروس مانند دلتا 
و الندا اثر مي گذارد، اما سومين دوز كه هم اكنون در 

كشورهاي ثروتمند ارائه مي شود، اساسا دوز اضافي 
از فرمول اصلي واكسن است. اگرچه ساخت و توليد 
این واكسن زمان بر است، اما كارشناسان مي گویند 
بهتر است عموم مردم براي دوز سوم عجله نكنند و 
منتظر بمانند تا توســعه یك تقویت كننده مختص 
اثربخشــي روي گونه هاي جدید ویروس ارائه شود. 
با توجه به اینكه بســياري از كشــورهاي در حال 
توسعه در دنيا همچنان با نبود و كمبود واكسن هاي 
تأیيد شده سازمان بهداشت جهاني دست و پنجه نرم 
مي كنند، تزریق دوز سوم در كشورهاي ثروتمند یك 

بي عدالتي بزرگ است.

احتمال پايان كامل كرونا با دوز سوم واكسن
برخي تحقيقات نشان مي دهد كه به تدریج تزریق دوز سوم یا تقویتي واكسن هاي 

كرونا تبدیل به یك الزام در جهان مي شود تا بحران كنوني به پایان برسد

جزئيات فني از كارت ديجيتال داخلي واكسن

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

دنياي رمز ارز

نگراني از ورود سريع ارزهاي ديجيتال به 
سيستم بانكي

استارت آپ مالي BlockFi كه دفتر مركزي آن در جرسي سيتي قرار دارد، 
كارت هاي اعتباري، وام و سيستم حساب هاي سودآور را به مشتریان خود 
ارائه مي دهد. با این حال این استارت آپ به جاي معامله با دالر در جهاني 
كه ارزهاي دیجيتال در آن به ســرعت در حال رشد و توسعه هستند، به 
سمت رمزارزها حركت كرده و به طور مؤثر یك سيستم بانكي جایگزین را 
ایجاد كرده است. به گزارش بيزنس اینسایدر، »فلوري ماركس« 30ساله، 
یكي از مؤسسان BlockFi در سال2017 مي گوید: این استارت آپ بيش 
از 10ميليارد دالر دارایي، 850كارمند و بيش از 450هزار مشتري دارد 
كه مي توانند ظرف چند دقيقه بدون بررسي اعتبارشان، وام دریافت كنند.

 اما براي رگوالتورهاي ایالتي و فدرال و برخي از اعضاي كنگره، ورود رمزارز 

به بانك نگران كننده است؛ تقریبا همانند بسياري از كشورهاي دنيا. این 
فناوري چنان سریع و غيرقابل پيش بيني دنياي خدمات مالي را مختل 
كرده اســت كه نهادهاي نظارتي در این خصوص بسيار عقب افتاده اند. 
به نظر آنها، چنين امري به طور بالقوه مصرف كنندگان و بازارهاي مالي را 
آسيب پذیر مي كند. مقامات ارشد بانك مركزي آمریكا و دیگر نهادهاي 
نظارتي بانكي فوراً آنچه را كه »سرعت رمزارز« مي نامند، آغاز كرده اند تا 
سعي كنند با تغييرات سریع كنار آمده و چگونگي مهار خطرات احتمالي 
صنعت نوظهوري را كه تنها ســابقه كوتاهي از آن مشخص شده است، 
بيابند. در مصاحبه ها و بيانيه هاي عمومي، بســياري از مقامات هشدار 
مي دهند كه صنعت خدمات مالي ارزهاي دیجيتال در برخي موارد در 
برابر هكرها و كالهبرداري ها آســيب پذیر است. در  ماه آگوست، پلتفرم 
مالي »پلي  نــت ورك« 600ميليون دالر از دارایي هاي مشــتریان خود 
را توســط هكرها از دســت داد اما پس از توافق با آنها، بيشتر این مبلغ 
بازگردانده شــد. گري جنسلر، رئيس كميســيون بورس و اوراق بهادار 
)SEC( در  ماه آگوست در نامه اي به سناتور اليزابت وارن درباره خطرات 
محصوالت ارزهاي دیجيتال نوشت: ما به مقامات بيشتري احتياج داریم 
تا مانع از انجام تراكنش ها در حوزه ارزهاي دیجيتال بين شــكاف هاي 
نظارتي شویم. به همين منظور، SEC یك دفتر مستقل براي هماهنگي 
تحقيقات در مورد ارزهاي دیجيتال و سایر دارایي هاي دیجيتال ایجاد و 
از دانشگاهيان با تخصص مرتبط براي پيگيري تغييرات سریع استفاده 
كرده است. جالب است بدانيد، BlockFi پيش تر توسط رگوالتورها در 

5ایالت متهم به نقض قوانين اوراق بهادار محلي شده است.

زهرا خلجي
خبر نگار
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دهه 60 و دیگر هیچ 
مروري بر چند فيلم سينماي ايران كه موضوعي مرتبط با انقالب اسالمي دارند 

سه شنبه 16 شهریور 1400   29 محرم  1443       شماره 8308

يادداشت يک

   از همان زماني كه مخالفت با رژيم پهلوي شــكل فراگير به خود 
گرفت و مردم به خيابان ها آمدند، خيلي ها با دوربين هاي فيلمبرداري 
به ثبت رخداد عظيمي پرداختند كه اكران عمومي شده بود. انقالب 
مردمي سال۵۷ همه را تحت تأثير قرار داد. مستند هاي به جا مانده از 
آن روزها كه بسياري شان سال ها در پســتو مانده و برخي شان هنوز 
هم كمتر ديده شده يا اصال امكان عرضه نيافته اند )و احتماال تعدادي 
از اين تصاوير، در گذر زمان مفقود شــده اند( هر كدام روايتي هستند 
از مهم تريــن اتفاق تاريخ معاصــر ايران. از بين اين مســتندها فيلم 
»تو آزادي« ســاخته حسين ترابي كه سر و شــكل حرفه اي تري هم 
داشت، در اين سال ها بيشــتر ديده شد. مستندي كه سال ها به دليل 
مصلحت انديشــي ها و محافظه كاري ها تكه هايــي از آن از تلويزيون 
پخش مي شد و با نمايش نسخه اي تقريباً كامل از آن، آسمان به زمين 
نيامد. آرشيو غني صدا و سيما سال ها خاك می خورد تا اينكه شبكه اي 
فارسي زبان، مستندي طوالني و چندقسمتي را روي آنتن برد و انقالب 
اسالمي را با خوانشي سلطنت طلبانه روايت كرد. به شكلي طعنه برانگيز 
بسياري از تصاوير و مصالح اين مستند از آرشيو صدا و سيما بيرون آمده 
بود. نتيجه، پخش تصاويري از صدا و سيما بود كه سال ها بي دليل روي 

آنتن نمي رفتند.
   وقتي سينماي ايران در انتهاي دهه۵0 و دهه60 را بررسي مي كنيم 
با انبوهي فيلم با مضامين مرتبط با انقالب اســالمی مواجه مي شويم. 
بخشــي از اين فيلم ها توسط فعاالن ســينماي فارسي ساخته شدند و 
تعدادي شان كه با شتاب فراوان به مرحله توليد رسيده بودند، يا اكران 
نشدند يا در سال هاي بعد پروانه نمايش شان لغو شد. روايت مسلط از اين 
فيلم ها، بي اطالعي سازندگانشــان از عمق مبارزات مردم و ارائه تصوير 
ســطحي و مخدوش از انقالب و البته رياكاري فيلمفارسي سازان بوده 
است. فيلمفارسي انقالبي نخستين جريان مهم سينماي بعد از انقالب، 
فارغ از نيت خواني هاي مرسوم در مورد سازندگانشان، محصول تالش 
فعاالن يک صنف براي انطباق با شــرايط تازه كشور بود. اين تالش اگر 
براي نمايش مبارزات زيرزميني مبارزان، دوربين را به زيرزمين مي برد، 
ميزان پرت بودن سازندگان اين فيلم ها از سياست و اجتماع و انقالب را 
نمايان مي كرد.  در جامعه اي كه تب انقالب در آن داغ بود طبيعي به نظر 
مي رسيد كه فيلمسازان براي جذب تماشاگر و كسب مشروعيت، آن هم 
براي حرفه اي كه بسياري از انقالبيون نگاه مثبتي به آن نداشتند، فيلم 
انقالبي بسازند؛ فيلم هايي كه برخي شان در فاصله ساخت تا آماده نمايش 
شدن، با تغييرات مداوم فضاي سياسي، به مشكل برمي خوردند و فيلم، 
روزنامه نبود كه بتواند يک شبه تغيير موضع بدهد. اين فيلم ها اغلب به 
تحريف مبارزات مردم ايران متهم و توقيف شدند. تعدادي شان هم كه 
امكان اكران عمومي يافتند، عاقبت به خير نشدند. از سوي ديگر تصوير 
انقالب در فيلم هاي فيلمسازان منسوب به موج نو هم مطلوب سيستم 
فكری آن وقت  نبود و با مخالفت هاي جدي مواجه مي شد. با اين همه در 
آن سال ها يک نوع سينماي انقالبي شكل گرفت كه تا اواسط دهه60، 
همچنان رايج بود. فيلم هايي درباره جنايات مأموران ساواك و فساد رژيم 
پهلوي و مبارزات مردمي در اين بازه زماني ساخته شد و با آزمون و خطا، 
باالخره فيلمسازاني بدون سوءسابقه حضور در سينماي فارسي، يافته 
شدند تا فيلم انقالبي بسازند. فيلم هايي كه هنوز هم در مناسبت ها روي 
آنتن مي روند محصول همين دوران و همين فيلمسازان هستند. از نيمه 
دوم دهه60، هم به تصميم مديران كه سينماي انقالبي متعلق به جريان 
تجاري را سطحي مي دانستند و هم به تبع تغييرات اجتماعي و فرهنگي، 

اين نوع فيلمسازي به مرور به حاشيه رانده شد.
   تالش هاي صورت گرفته در دهه۷0 براي بازگشــت به فيلم هاي 
انقالبي دهه60، اغلب تنها به هدر رفتن بودجه هاي عمومي منجر شد. 
در دوراني كه كمتر از ۵سال به طول انجاميد، فيلم هايي ساخته شد كه 
به نظر مي رسيد برخالف آثار انقالبي دهه60، نه براي تماشاگر پرتعداد 

كه براي جلب رضايت نهاد سفارش دهنده توليد شده اند.
بعد از فترتي 10ســاله وقتي در دهه80، بنا بر توليدات سينمايي با 
محوريت مضامين انقالبي گذاشته شد، اين رويكرد باز هم تكرار شد؛ 
به عنوان مثال بنياد ســينمايي فارابي تصميم گرفت براي سي امين 
ســالگرد پيروزي انقالب فيلم هايي توليد كند . خروجي اين تصميم 
فيلم هايي از جنس »يک گزارش واقعي« داريوش فرهنگ و »بيداري« 
فرزاد موتمن بود كه اولي در حد يک تله فيلم و دومي اثري مغشوش 
و آشفته بر اثر اختالف ســليقه تهيه كننده و كارگردان از كار درآمد؛ 
فيلم هايي سفارشي كه حتي به مناســبتي كه هدف توليدشان بود، 
30سالگي انقالب، هم نرسيدند و در سال هاي بعد جوري آمدند و رفتند 

كه هيچ كس متوجه آمدن و رفتنشان نشد .
   در سال هاي اخير رويكرد سينماي ايران به تاريخ معاصر، با حضور 
نهادهايي چون سازمان اوج، داستان ســفارش هوشمندانه تر دنبال 
شده است ولي هنوز تا رسيدن به افق هاي مطلوب راه زيادي در پيش 
است. وقتي هم كه به رويش هاي اين سال ها و حضور فيلمسازان جوان 
كه محصول نهادهايي چون اوج هستند اشاره مي كنيم يادمان باشد 
كه مستعد ترين فيلمســاز اين جريان، خيلي زود كارش از »ماجراي 
نيمروز« به »زخم كاري« كشيد؛ فاصله آرمان تا واقعيت را در همين 

نقطه و همين مثال مي توان درك كرد.

 سینمای انقالب
 از آرمان تا واقعیت

سعید مروتی
روزنامه نگار

در پي گمشدگان ۱۷شهریور 
امير نادري در فيلم »جستجو« به ثبت چشم انتظاري بازماندگان كشتار ميدان ژاله پرداخته است 
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این شماره

ترانه اش را فرهاد ســال ها پيــش خوانده بود. 
ترانه اي براي جمعه ســياهي در ســال۴۹ كه 
نقطه آغازي بر يک جريان بود. 6 سال بعد ترانه 
فرهاد مفهوم و مصداقي به مراتب عيني تر و ملموس تر يافت. جمعه ســياه 
سال۵۷، نشانه اي شد آشــكار براي اصالح ناپذير بودن حكومتي كه حاال 
ديگر در روز روشن روي مردم بي سالح اسلحه مي كشيد. بعد از 1۷ شهريور 
۵۷ معتدل ترين منتقدان رژيم پهلوي هم دل از اصالحات بستند و طرفدار 
ايده انقالب شدند .حاال چكيدن خون جاي بارون را همه ديده بودند. كشتار 
1۷ شهريور )فارغ از اينكه واقعا چند نفر در ميدان ژاله به شهادت رسيدند( 

پهلوي دوم را بي آبرو و سقوطش را حتمي كرد . يكي از بزرگ ترين اشتباهات 
رژيم كه فقط دولت شريف امامي را سرنگون نكرد، آخرين بخت هاي حل 
بحران را نقش بر آب كرد و در كمتر از 6 ماه داستان سلطنت در اين سرزمين 

به پايان رسيد. 
در همان روزهاي انقالب »ژاله خون شد« حسين عليزاده هم به ميان مردم 
آمد و انقالب كه پيروز شد »خونبارش« ساخته شد و هم در سينما و هم در 
مساجد به نمايش درآمد. در دوران كوتاهي كه مسعود كيميايي مديريت 
شبكه دوم تلويزيون را برعهده داشت امير نادري فيلم »جستجو« را درباره 
گمشدگان 1۷ شهريور ساخت كه جزو آثار مهجورش محسوب می شود. 

می توان جستجو را در ادامه پرسه هاي نااميدانه نادري در دهه ۵0 ارزيابي 
كرد ؛ فيلم تلخي كه تصويرش از واقعه 1۷ شــهريور، حماسي نيست. در 
سال هاي بعد هم در ســينما و هم در تلويزيون، جمعه سياه ۵۷ به اشكال 
مختلف بازآفريني شد. از آن فيلم ها و مجموعه ها چيز زيادي در يادها نمانده 
است. مثل همه كارهاي مناســبتي كه با شتاب فراوان و دقت پايين توليد 
شــده اند. در نهايت آنچه از يكي از مهم ترين وقايع تاريخ معاصر برايمان 
مانده همان يكي دو كوشش صادقانه سال هاي اوليه پيروزي انقالب است. 
بودجه هاي فراوان صرف شد و ساعت ها فيلم و سريال مناسبتي توليد، آنچه 

مانده اما همين خونبارش و جستجو است؛ همين و بس.

جمعه سياه
مسعود پویا

روزنامه نگار
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 ۴3 سال از ماجراي خونبار 1۷ شــهريور ۵۷ و بيش از 
۴0 ســال از زماني كه امير نادري فيلم »جســتجو« را 
كارگرداني كرد گذشــته اســت. در اين فاصله ماجراي 
روزي كه ژاله خون شد به شكل هاي مختلف در فيلم هاي 
مستند و داستاني به تصوير كشــيده شده است. اغلب 
به عنوان بخشي از يک مستند كه عموما كليت رخدادهاي 
منجر به پيروزي انقالب اســالمي را هدف قرار گرفته يا 
به عنوان بهانه اي براي شــكل گرفتن درام در حاشــيه 
اين رخداد عظيم. مســتند جســتجو اما از منظري كه 

همچنان تازه است سراغ 1۷شهريور رفته است؛ فيلمي 
درباره گمشــدگان 1۷ شــهريور و غم بازماندگان كه 
تعدادي شان با گذشت يک سال از ماجرا همچنان چشم 
انتظار بازگشت عزيزانشان بودند. البته نادري در فيلم، 
جستجويش را تا يافتن محل دفن شهدا در اطراف تهران 
پيگيري مي كند. شهدايي كه هميشه در مورد تعدادشان 
حرف و حديث هاي زيادي مطرح بوده و اينطور كه امير 
نادري در فيلم جســتجو روايت كرده، نام تعدادي شان 

در فهرست شهداي 1۷ شهريور قرار نگرفته بوده است.

ســينماي ايران چه تصويري از رخدادهــاي مرتبط با 
انقالب اسالمي ارائه داده است؟ در طول بيش از ۴دهه 
چگونه حوادث و اتفاق هاي تاريخــي انقالب به فيلم ها 
راه يافته است؟ وقتي براي پاسخ به اين پرسش ها سراغ 
مصاديق مي رويم متوجه مي شويم كه بيشتر فيلم هايي 
كه مضامين و رخدادهاي انقالب اســالمي را به تصوير 
كشيده اند مربوط به دهه اول انقالب مي شوند در ادامه 
هر قدر كه زمان گذشــته ميزان توجه ســينماي ايران 
در اين حوزه كمرنگ شــده اســت . از دهه۷0 رويكرد 

ســينماي ايران به انقالب، بيشتر براســاس سفارش و 
بر مبناي آوازه گري هاي رســمي شــكل گرفته است. 
نهادهايي براســاس بودجه هايي كه در اختيار داشته اند 
از سينماگران دعوت به همكاري كرده اند و نتيجه آثاري 
خلق شده كه كمتر در يادها مانده است. درحالي كه در 
دهه60، بخــش خصوصي در اين زمينه پيشــقدم بود 
و فارغ از كيفيت فيلم ها،   شــاهد توليــد صنعتي )در 
اندازه هاي سينماي ايران( بوديم كه براساس نظام عرضه 

و تقاضا شكل مي گرفت. 
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در سینما

این شماره

دهه 60 و دیگر هیچ
مروري بر چند فيلم سينماي ایران كه موضوعي مرتبط با انقالب اسالمي دارند 

شهاب مهدوي 
روزنامه نگار

    سينماي ايران چه تصويري از رخدادهاي مرتبط 
با انقاب اســامي ارائه داده است؟ در طول بيش از 
4دهه چگونه حوادث و اتفاق هاي تاريخي انقاب به 
فيلم ها راه يافته است؟ وقتي براي پاسخ به اين پرسش ها سراغ مصاديق مي رويم متوجه 
مي شويم كه بيشــتر فيلم هايي كه مضامين و رخدادهاي انقاب اسامي را به تصوير 
كشيده اند مربوط به دهه اول انقاب مي شوند در ادامه هر قدر كه زمان گذشته ميزان 
توجه سينماي ايران در اين حوزه كمرنگ شده است . از دهه70 رويكرد سينماي ايران 
به انقاب، بيشتر براساس سفارش و بر مبناي آوازه گري هاي رسمي شكل گرفته است. 
نهادهايي براساس بودجه هايي كه در اختيار داشته اند از سينماگران دعوت به همكاري 
كرده اند و نتيجه آثاري شده كه كمتر در يادها مانده است. درحالي كه در دهه60، بخش 
خصوصي در اين زمينه پيشقدم بود و فارغ از كيفيت فيلم ها، شاهد توليد صنعتي )در 

اندازه هاي سينماي ايران( بوديم كه براســاس نظام عرضه و تقاضا شكل مي گرفت. در 
نتيجه »ديده شدن« محصول نهايي و اقبال عمومي از اين محصوالت موضوعيت داشت 
و حتي در برخي فيلم هايي كه با سرمايه نهادهاي دولتي و بودجه هاي عمومي ساخته 
مي شدند نيز اين موضوع رعايت مي شد. وقتي بخش خصوصي به داليل مختلف، انگيزه 
و امكان ورود به اين حوزه را از دست داد هم تعداد توليدات سينمايي در اين زمينه پايين 
آمد و هم از دامنه تأثيرگذاري اش كاسته شد. بسياري از فيلم هاي مرتبط با انقاب اسامي 
در واقع محصوالتي بوده اند كه براساس رديف بودجه هاي پيش بيني شده ساخته شده اند 
و از آنجا كه دولت هيچ وقت كارفرماي خوبي نبوده، اين شيوه سرمايه گذاري و ورود به اين 
بخش مهم از تاريخ معاصر، در نهايت نتيجه اي در برنداشته است. آنچه پيش رو داريد مرور 
بر تعدادي از فيلم هايي است كه هر كدام به نوعي، رخدادهاي مرتبط با انقاب اسامي 

را دستمايه قرار داده اند.

خونبارش -  ۱۳۵۹

تالش صادقانه
شناسنامه

نويسنده و كارگردان: امير قويدل
فيلمبردار: علي اكبر مزيناني

تهيه كننده: رسول صدرعاملي
بازيگران: 

عباس اسدي گوئيچ،حسن نورهاني،
سيدعلي غفوري،افشين و داوود خياباني 

در جريان درگيري ارتش و مردم در ميدان 
ســبان و نظام آباد، طي روز 17شهريور، 
3سرباز گارد پادگان قصر با اسلحه هاي خود 
ميدان را ترك كرده و به مردم مي پيوندند و 
فراري مي شوند. گروهي مأمور دستگيري 

اين سه سرباز مي شوند و... .

  یكي از نخستين فيلم ها )و به روایت تهيه كننده نخستين 
فيلم بعد از پيروزي انقالب( درباره انقالب كه با وجود خامدستي 
تكنيكي و ضعف هاي فني، همچنان دیدني است. فيلم با ارجاع 
به ماجرایي واقعي كه در حاشيه 1۷ شهریور ۵۷ رخ داده است بنا 

را بر ارائه گزارشي با لحن مستند از روزهاي پر تب و تاب انقالب 
مي گذارد و جنبه اسنادي فيلم با اســتفاده از آدم هاي درگير 
ماجرا در نقش خودشــان، تقویت مي كند. خونبارش تالشي 

است صادقانه كه به هدفش كه انعكاس رخداد است مي رسد.

 روایت تهيه كننده 

اولين فيلم بعد از انقاب را ساختيم
 مــن و اميــر قویــدل قبل از 
انقــالب با هــم دوســت بودیم 
و بيشــتر وقت هاي آزادمان را با 
یكدیگر مي گذراندیم. او دستياري 
كارگردان زیــاد كرده بــود، اما 
فرصتي فراهم نمي شــد تا بتواند 
فيلم بسازد. به محض اینكه انقالب 
شــد ما با پرواز انقــالب به تهران 
آمدیم و 3روز بعد یعني در 1۵بهمن ۵۷ امير پيش من آمد و 
گفت مي خواهم فيلم بسازم!  آن روزها من در بخش اجتماعي 
روزنامه  اطالعات فعاليت مي كردم و گزارشــي دستم آمد كه 
داستان 3سرباز بود. آنها از تيراندازي به مردم در روز 1۷شهریور 
در ميدان ژاله امتناع كرده بودند و پس از آن برایشان مشكالتي 
ایجاد شــده بود. من این گزارش را به امير قویدل دادم و او نيز 

خوش اش آمد و قرار شد كار را انجام دهيم.
 شهيد قاسم دهقان یكي از همان سه سرباز آن گزارش بود و ما 
با ایشان درباره ساخت این فيلم صحبت كردیم و شرط مان این 
بود كه همه  شخصيت ها واقعي باشند و حتي جالب است بدانيد 
كه قاسم، خواهر، مادر و همسایه اش را هم به پروژه آورد. در هر 
صورت فيلم را با یك قران و دوزاري كه داشتيم ساختيم. ابتدا 
مي خواستيم مستند 2۵دقيقه اي بسازیم. شرط گذاشتم همه 
بازیگران و عوامل افراد واقعي باشند.  حتي كسي كه دهقان را لو 
داده بود آمد و نقش خودش را در فيلم بازي كرد. این فيلم باعث 
شد كه چند نفر از مسئوالن ارتش از اعدام نجات پيدا كنند. آنها 

زنداني بودند و دهقان شهادت داد كه آنها گفته بودند تفنگ ها 
را باال بگيریم و به مردم شليك نكنيد.

 ۵ ماه تدوین این فيلم طول كشــيد. بعد از انجام آن به پاریس 
آمدم. صدا و سيما بدون اطالع من 2000نسخه 16ميلي متري 
از این فيلم را در مساجد پخش كرده بود. نسخه 3۵ميلي متري 
را یك نفر دیگر در مساجد پخش كرد.  تمام این فيلم مستند 
بازسازي شــده بود. براي صحنه تظاهرات 12هزار نفر با شور 
و شــوق به صحنه آمدند. بعد از این فيلم، ســينماي انقالب 

تحت تأثير سينماي دفاع مقدس قرار گرفت.
 فيلمي مانند »خونبارش« از ســوي هيچ مسئولي توصيه 
نشده بود بلكه عالقه  شخصي من و امير قویدل بود و خودمان 
پيگيرش بودیم. در واقع نكته مهم همين  جاست. ما آن زمان 
فكر مي كردیم اگر انقالب بخواهد سينما داشته باشد این سينما 
مي تواند چه شكلي باشــد و در این افكار نوع خونبارش آن به 

ذهنمان رسيد.  

رسول صدرعاملي 

فصل خون- ۱۳60

صیادهای بی صید

 خاك و خون- ۱۳62

وستایی قیام ر

شناسنامه
كارگردان: حبيب كاوش

نويسنده: خسرو حكيم رابط
فيلمبردار: رضا بانكي

تهيه كننده: رضا نورسته فر
بازيگران: علي نصيريان، سعيد كنگراني، 

ولي شيراندامي، جمشيد اليق

  در يك بندر شمال ايران، عده اي ماهيگير 
از راه صيد قاچاق، گذران مي كنند. شيات و 
ســاواك براي جلوگيري از كار آنها، دست به 
اقدامات گوناگوني مي زنند. ابتدا »عمو تراب« 
را كه چهره سرشناس و مورد احترام ماهيگيران 
است، دستگير و شكنجه و تهديد مي كنند و 
به خانواده اش هجوم مي برند. شــبانه، هنگام 
ماهيگيري به ماهيگيــران حمله مي كنند اما 
چون نتيجه اي گرفته نمي شود، ساواك با چيدن 
توطئه اي مي كوشد با بدبين كردن ماهيگيران 
نسبت به عموتراب و تفرقه افكني بين آنها از 
كارشان جلوگيري كند. از همين رو، ميان آنها 
چنين وانمود مي كنند كــه عموتراب همكار 
ساواك است. ماهيگيرها عموتراب را مي كشند 

اما عاقبت به واقعيت پي مي برند.

شناسنامه
كارگردان: كامران قدكچيان

نويسنده: رضا ميرلوحي
فيلمبردار: جمشيد الوندي

تهيه كننده: سازمان تعاوني فيلميران
بازيگران: مهدي فخيم زاده، ژيا سهرابي، 

احمد قدكچيان، حسين شهاب
    اســد، بزرگ 
مالك و سرمايه دار 
روستا، دهقاني به نام 
زير  را  كاك خــان 
مي دهد  قرار  فشار 
تا زمينــش را براي 
احداث جاده كارخانه 
به او واگــذار كند. 
كاك خــان امتناع 
مي كنــد و بــراي 

دادخواهي به شهر نزد شازده- پدر اسد- 
مي رود. ماقات شازده نيز مشكلي از كاك 
حل نمي كند. وقتي به روستا بازمي گردد با 
جسد پسرش روبه رو مي شود كه افراد اسد 

او را به قتل رسانده اند.
 همســرش نيز  باضربه وارده عقل باخته 
است. كاك از اسد انتقام مي گيرد. شازده با 
ايادي خود به روستا مي رود. كاك با كمك 
شخصي به نام محمدجان قمشه اي تعدادي 
از همراهان شازده را از پا درمي آورد و پس از 
كشته شدن محمدجان، دستگير و به اعدام 
محكوم مي شود. كاك خان را براي اجراي 
حكم به روستاي زادگاهش مي برند. در آنجا 
با همكاري گروهي از اهالي نجات مي يابد. 
كاك از شــازده انتقام مي گيرد و به همراه 

همسرش و تعدادي از اهالي به كوه مي زند.

  با داستاني كه حال و هواي »راه بزرگ آبي« 
ساخته جيلو پونته كوروو را دارد، حبيب كاوش 
یكي از نخستين فيلم هاي نسبتا خوش ساخت 
ناظر بر مبارزات انقالبي و فساد و دسيسه چيني 
عمال رژیم سابق را مي سازد. تز اصلي داستان 
روشن اســت؛ مأموران ســاواك مي كوشند تا 
چهره هاي ليدر و مخالــف را از اعتبار بيندازند. 
ماهيگيران اسير فقر، راهي جز صيد غيرقانوني 
ندارند و عمال رژیم بدون توجه به فقر و مسكنت 
آنها با خشونت و قساوت مانع رزق شان مي شوند.
فيلم به نسبت آثار مشابه، داستان پيشرفته تري 
دارد و خصوصا با مــرگ تأثربرانگيز عموتراب 
و تصویر كــردن فریب خوردن مــردم، جنبه 
رئاليستي بيشتري به خود مي گيرد. با این حال 
دوره، دوره شعار و شعارزدگي است و این كيفيت 
را در »فصل خون« هم بعينه مي توان دید. باالي 
پوستر فيلم هم این شعار درج شده:  اي خشم تان 
نشانه بيداد/ فریادتان رساتر باد. چيدمان خير و 
شر به شدت كليشــه اي است و بدهاي داستان، 
هيچ مفري براي خاكستري شدن و رستگاري 
ندارند. فيلمنامه فصل خون اما ســر و ساماني 
دارد و از بســياري فيلم هاي انقالبي كه بعدها 
ساخته شدند هم از نظر داستاني یك سر و گردن 

باالتر قرار مي گيرد. از نكات جالب فيلم، تركيب 
بازیگران آن است. 4چهره كه در سينماي پيش 
از انقالب درخشش و اسم و رســمي داشتند، 
نقش هاي اصلي را برعهده دارند. فيلم در زمره 
آثاري اســت كه وجهي تمثيلي مي ســازند از 
فروپاشــي نظام پهلوي. خســرو حكيم رابط- 
نمایشنامه نویس شهير رادیو و تئاتر- فيلمنامه را 
براساس داستاني با نام »آنجا كه ماهي ها سنگ 
مي شوند« نوشت. در عمق داستان اگر غور كنيم، 
چنين به نظر مي رسد كه انگيزه هاي اقتصادي 
فرودستان را به مبارزه با ستمكاران وامي دارد. 
این نخســتين فيلمي بود كه در سال1360 به 
نمایش درآمد. از آن البته استقبال چنداني نشد 
و حتي سبب شد تهيه كننده اش براي هميشه 
ســينما را كنار بگذارد. عده اندكي از منتقدان 
البته فيلم را پســندیدند و درباره اش نقدهاي 
مثبتي نوشــتند. حبيب كاوش بعد از آن تنها 
4فيلم دیگر ساخت كه در ميان شان »دادشاه«- 
با حال و هوایي نزدیك به فصل خون- موفق ترین 
بود. با اینكه فيلم هایي از این دست زماني خوراك 
بعدازظهرهاي جمعه شبكه یك سيما بود، فصل 
خون به خاطر برخي حساسيت ها درباره تركيب 

بازیگرانش چندان مجال پخش نيافت.

  »خاك و خون« فيلمي بــود كه از گرد هم 
آمدن عوامل نام آشناي سينماي پيش از انقالب 
حاصل شد؛ عواملي كه برخي از آنها چون رضا 
ميرلوحي، كامران قدكچيان منوچهر مصيري 
و روبيك منصوري از حرفه هاي ســينماي بدنه 
بودند. ماجراي فيلم البته آشنا بود و قبل و بعد از 
آن بارها و بارها به شيوه هاي مختلف تكرار شد. 
اربابي به روستایيان ستم مي كند و یك روستایي 
عليه او قيام مي كند و روستایيان دیگر در این راه 

با او همراه مي شوند.
خاك و خون كه به نوعي متأثر از »تنگســير« 
امير نادري بود، تالش داشــت تــا رگه هایي از 
سينماي وسترن را نيز داشته باشد. قدكچيان 

هم كارگردان باتجربه اي بود كــه همان زمان 
10فيلم- ازجمله فيلم تحسين شده »جمعه«- 
را در كارنامه خود داشت.به همين دليل خاك 
و خون سر و شكل حرفه اي دارد و خسته كننده 
هم نيست؛ اما داســتانش كليشه اي و مالل آور 
است. ميرلوحي البته تمام تالش اش را كرده تا 
فيلمنامه اي كم ایراد بنویسد كه هم قصه اش را 
تعریف مي كند و هم به شكلي تمثيلي با پيروزي 
انقالب اسالمي و ارزش هاي اجتماعي آن دوران 
هم راســتا مي شود: از ســتم باالدستي ها جان 
فرودستان به لب شان مي رسد و قيام مي كنند. 
در این راه البته قرباني هم مي دهند، اما در انتها 

پيروزي با مردم است.

روایت كارگردان

آنجا كه ماهي ها سنگ مي شوند
آن زمــان جــو به 
شــكلي بــود كه 
كارگردان هــا بــه 
ســاختن  ســراغ 
فيلم هاي سياسي و 
انقالبــي مي رفتند. 
در جامعــه هــم 
فيلم هــاي خارجي 
كه مي آمدنــد، آن دســته از فيلم هایي موفق 
بودند كه در مورد انقالب بودند.در همان زمان 
یك قصه خوبي به نام »آنجا كه ماهي ها سنگ 
مي شوند« از آقاي حكيم رابط به دستم رسيد 

كه آن را خواندم و بسيار دوست داشتم.
به همين دليل بــا اجازه آقــاي حكيم رابط 
فيلمنامه فيلم فصل خون را نوشــتيم. بعد از 
آن با آقاي رضا نورسته فر كه تهيه كننده بسيار 
خوب و معتبــري بودند به توافق رســيدیم و 
ایشــان تهيه كنندگي كار را برعهده گرفتند. 
بازیگران فيلــم هم آن زمــان از بهترین هاي 
سينما بودند؛ علي نصيریان، ولي شيراندامي و 
مرحوم جمشيد الیق كه بازیگران بسيار توانایي 

بودند و بازي هاي زیبایي داشتند.

فيلم فصل خون خوشــبختانه در مطبوعات 
بازخوردهاي خوبي داشت و همچنين از نگاه 
منتقدان فيلم قابل اعتنایي بود و در جشنواره 
مسكو هم جایزه منتقدان را دریافت كرد. در آن 
زمان فيلم این چنيني كمتر بود و سينماي ایران 
تجربه فيلم هایي مثل فصل خون را نداشــت. 
در واقع توليدات آن زمان شــبيه به فيلم هاي 
هم اكنون بود، این موضوع شــرایط را براي ما 
سخت مي كرد اما با تهيه كننده و عوامل دیگري 
كه داشتيم همه مایل بودند فيلم ساخته شود 
و همه با سختي هایي كه وجود داشت فداكاري 
مي كردند كه فيلم با موفقيت ساخته شود. در 
اواســط كار هم بحث هاي مالي مطرح شد كه 
به مشكل برخوردیم اما آقاي نورسته فر خيلي 
خوب مشــكالت را رفع كرد. فضاي كار بسيار 

صميمي بود و فيلم به خوبي به پایان رسيد.
فيلم فصل خون از آن دسته فيلم هایي بود كه 
دوست داشتم و خارج از ایران هم فيلم موفقي 
واقع شد و در جشنواره »كن« هم شركت كرد 
و مورد تشویق قرار گرفت. من االن هم كه فيلم 
را به عنوان تماشاگر، تماشا مي كنم فضایش را 

دوست دارم و برایم دوست داشتني است.

روایت كارگردان

مسير دشوار
آن زمــان اوایــل 
انقالب بود و ما یك 
فيلمسازي   تعاوني 
تشكيل داده بودیم 
كــه مــن، مهدي 
فخيــم زاده، رضــا 
ميرلوحي و تعدادي 
دیگر اعضــاي آن 
بودیم. در واقع قصد داشــتيم از تحولي كه در 
كشــور اتفاق افتاده بود، بهره بــرداري كنيم و 
قوانيني وضع كنيم و با همكاري معاون ارشاد 
آن زمان كه آقاي محمدعلي نجفي بود، قصد 
داشتيم جلوي فيلم هاي فرنگي را بگيریم و از 
رقابت ناتوان در سينماي ایران كه باعث شده 
بود ســينما به قهقرا برود، جلوگيري كنيم. ما 
در این تعاوني با كســاني كه همكاري داشتيم 
و همچنين با كمك هاي آقاي نجفي توانستيم 
ریشه فيلم هاي فرنگي را در ســينماها از بين 
ببریم و قوانين جدیــدي براي اكران فيلم هاي 
ایراني درنظر بگيریــم. ضمن اینكه در برابر هر 

توليد با نظارت فارابي این امكان فراهم شد كه 
هر كسي مایل بود مي توانست فيلم هاي خارجي 
وارد كند. ما در آن تعاوني چند فيلم دیگر هم 
توليد كردیم. اوليــن محصول ما در آن تعاوني 
فيلم خاك و خون بود. آن زمان هم شور انقالبي 
و هيجانات انقالب در ميان مردم دیده مي شد 
و همه دوست داشتند از این بابت كاري انجام 
دهند. ما هم دست به ساخت فيلم خاك و خون 
زدیم كه فيلمنامه اش را آقاي ميرلوحي نوشت 
و كارگرداني را هم مــن برعهده گرفتم و آقاي 
فخيم زاده هم در فيلم بازي كرد. به این صورت 
فيلم ســر و ســامان گرفت و توليد شد. زمان 
اكران فيلم یك سال زمان برد و فيلم با استقبال 
مواجه نشــد. به علت اینكــه آن زمان جنگ و 
گرفتاري هاي اول انقالب مطرح بود و گازوئيل 
و نفت قطع شده بود و سالن سينماها سرد بود. 
زماني كه مي خواستيد وارد سينما شوید، نوشته 
بودند )سالن سرد است(. اما در اكران هاي بعدي 
كه در شهرستان ها اتفاق افتاد، به خوبي دیده و 

با استقبال روبه رو شد.

حبيب كاوش 

كامران قدكچيان 

زنده باد... -  ۱۳۵۹

ضد   جریان
شناسنامه

نويسنده و كارگردان: خسرو سينايي
فيلمبردار: فريدون قوانلو

تهيه كننده: هوشنگ كبير
بازيگران: ثريا قاســمي، مهدي هاشمي، 
غامرضــا طباطبايي، رقيــه چهره آزاد، 

اسماعيل محمدي، احمد كاشاني
   در كوران انقاب 
اســامي مهندسي 
به نــام محمود كه از 
دخالت در سياست 
گريزان است، براي 
مايحتاج  خريــد 
خانه  از  روزانــه 
بيــرون رفتــه 
است. خيابان ها و 

كوچه ها شلوغ است. در غيبت او جواني كه 
از سازمان دهندگان تظاهرات و تحت تعقيب 
مأموران است به خانه او پناه مي برد. به دنبال 
او محمود وارد خانه مي شود. محمود نخست 
از جوان مي خواهد كه خانه را ترك كند اما 
تحت تأثير او قرار مي گيرد و حاضر مي شود 
با مأموران امنيتي و نظامي مقابله كند. زماني 
كه جوان خانه را ترك مي كند، هدف گلوله 
قرار مي گيرد. محمود فريادكنان به دنبال او 
از خانه خارج مي شود و با گلوله مأموران از 
پا درمي آيد و در كنار جسد جوان به زمين 

مي افتد.

  یكي از عجيب ترین و خالف عادت ترین فيلم هاي سينماي 
ایران در سال هاي اوليه پيروزي انقالب كه هيچ ربطي به دیگر 
محصوالت آن سال ها ندارد و غرابتش را پس از گذشت بيش 

از 4 دهه همچنان حفظ كرده است.
»زنده باد...« نخســتين فيلم ایراني اي بود كه ســال13۵9 
روي پرده رفت؛ فيلمي با داستاني متفاوت و ساختاري نسبتا 
حرفه اي. سينایي به جاي آنكه بخواهد سير مبارزات انقالبي را 
بازسازي كند، تأثير ناگهاني گفتمان انقالب بر یك خانواده از 
طبقه متوسط را به تصویر كشيد؛ خانواده اي كه اتفاقا نه تنها 
با جریان هاي انقالبي همراه نيستند بلكه مي خواهند از گزند 
گير و دارها هم مصون بمانند. مهندس یك نمونه نوعي از آن 
بخش طبقه متوسط اســت كه در تمام سال هاي كشمكش 
ميان نيروهاي انقالبي و رژیم، ترجيح دادند نظاره گر باشند 
و سكوت كنند. فيلم در حقيقت نقدي است بر تمام كساني 
كه رستگاري فردي را به سعادت اجتماعي ترجيح مي دهند 
و ســكون و آرامش اوضاع سياســي به هر قيمتي براي شان 
خوشــایندتر از درگيري و خطر كردن است. محمود و جوان 
فراري حتي با هم مباحثه نيــز مي كنند؛ مباحثه اي كه البته 
فایده اي براي طرفين ندارد. خسرو سينایي تمام تالش اش را 
به كار بســته تا آدم ها را داوري نكند. همانطور كه از نام فيلم 

پيداست، او ایدئولوژي خاصي را تبليغ و نمایندگي نمي كند 
و نهایتا شاید بتوان چنين پنداشــت كه او زنده باد آزادي و 
انسانيت را مدنظر داشته است. از این نظر زنده باد... یك فيلم 
متفاوت در سينماي انقالب است و بر موج شعارهاي روز سوار 
نشده و بيشتر حال و هوایي اجتماعي را با تحليل ایدئولوژي 
اقشار مختلف به تصویر كشيده است. هر چند در طول فيلم 
شاهد سير تحول مهندس )با بازي مهدي هاشمي( هستيم 
و كم كم متوجه مي شویم حضور آن جوان فراري دارد روي او 
تأثير مي گذارد و از بي تفاوتي درمي آید اما كنش پایاني او شاید 
قدري اغراق آميز به نظر بياید. از این تم بعدها در سينماي ایران 
زیاد استفاده شد اما فيلم شاخص و خوبي در ميان آن تجربه ها 

نمي توان یافت. 

روایت كارگردان 

گفتند حق نداريد پاكارد بزنيد 
  وقتي مي خواســتند فيلم را 
در ایران نمایــش بدهند رئيس 
سندیكاي ســينماداران آمد و 
گفت: »گفته اند سردر سينماها 
صور قبيحه اســت و حق ندارید 
ســردر بزنيد، در تلویزیون آن 
زمان و روزنامه ها نمي شد تبليغ 
كرد. فيلم زنده باد... در شــرایطي روي پرده آمد كه سردر 

سينمایي نداشت . البته با هزار بدبختي پول جمع كرده و سر 
در سينما پالكاردي زده بودند، سردري كه فقط یك دست 
خوني بر دیوار و یك سري سایه اي بود كه مشت شده بود. 
فيلم زنده باد... در این شرایط روي پرده آمد . بعد از 4روز كه 
مردم حتي در جنوب تهران در وسط فيلم، براي آن دست 
مي زدند، فيلم را برمي دارند و بعد توقيف مي شود. بعد همه 
سينماها سردر مي زنند. این دیگر تقصير دولت نبود و صنف 

با ما برخورد می كرد.

خسرو سينايي 

   ميان انبوه فيلم هاي شعاري كه سال هاي اول پيروزي انقالب ساخته 
مي شدند، »خانه عنكبوت« اثري متفاوت و متمایز بود. نخستين نكته 
تمایز فيلم با دیگر آثــاري كه به نوعي به انقــالب مي پرداختند، وجود 
ایده مركزي جذاب در فيلمنامه بود. فكــر گردهم آوردن افرادي كه هر 
كدام یك طبقه اجتماعي با طرز فكر سياسي را نمایندگي مي كردند در 
فضاي آن دوره جالب توجه به نظر مي رسيد. در بحبوحه ماجراي حمله 
نظامي طبس، 4نفر در ویالیي گرد هم مي آیند و در انتظار مي مانند تا كودتا 
پيروز شود. وقتي حمله نظامي طبس شكست مي خورد، این چهار مرد 
دچار تشویش و اضطراب مي شوند، به جان هم مي افتند و یكدیگر را از پا 
درمي آورند. خط قصه خانه عنكبوت شباهت هایي به »ده بومي كوچك« 
نوشته آگاتا كریستي دارد. ولي داوودنژاد و همكار فيلمنامه نویسش فقط 

از خط این داستان استفاده كرده اند.خانه عنكبوت در حد مقدور و ممكن 
تيپ هایي را كه هر كدام به تقابل با انقالب رسيده بودند، كنار هم قرار داده 
و تا حد زیادي هم توانسته از آنها تصویري دقيق و قابل باور ارائه دهد. وقتي 
عده اي در یك مكان محدود كنار هم قرار مي گيرند و با دیدگاه هاي مختلف 
و حتي متضاد منتظر رســيدن به یك نتيجه و هدف مشترك هستند، 
طبيعي است كه ميان شان بحث و گفت وگو صورت بگيرد. خانه عنكبوت 
به همين دليل واضح، فيلم پردیالوگي است. تقي نيا، كامران و تيمسار هر 
كدام عقاید سياسي خاص خودشان را دارند و دائم با همدیگر بحث و سعي 

مي كنند یكدیگر را متقاعد كنند. 
از جایي هم تنش اوج مي گيرد و همه به جــان یكدیگر مي افتند. فيلم 
تركيب بازیگران فوق العاده اي دارد جز در آثار علي حاتمي سابقه نداشته 

كه جمشيد مشــایخي، عزت اهلل انتظامي و داوود رشيدي در یك فيلم 
با یكدیگر همبازي شده باشــند و قطب چهارم ماجرا را هم ژورناليست 
مشهوري تشكيل مي داد كه نقش یك نویسنده جوان را بازي مي كرد. در 
گذر زمان خانه عنكبوت كمتر از دیگر فيلم هاي سياسي- انقالبي دوران 
خودش رنگ كهنگي به خود گرفته است. با اینكه فيلم در فضاي محدودي 
مي گذرد به لحاظ دكوپاژ و ميزانسن، در آن روزگار فيلم خوش پرداختي 
بود. خانه عنكبوت البته در روابط ميان كاراكترها دچار ابهامي است كه 
به نظر مي رسد حاصل جرح و تعدیل هاي وارد شــده به فيلم باشد. این 
ابهام با توجه به حال و هواي فيلم، تفاوتش با دیگر آثار ســينماي ایران 
و شرایط سياسي- اجتماعي ســال هاي ابتدایي دهه 60، كامال طبيعي 

به نظر مي رسد.

خانه عنكبوت-  ۱۳62

گردهمایی ضدانقالبیون
شناسنامه

كارگردان: عليرضا داوودنژاد
فيلمنامه: مسعود بهنود، عليرضا داوودنژاد

فيلمبردار: اصغر رفيعي جم
تهيه كننده: عليرضا داوودنژاد، اصغر رفيعي جم

بازيگران: جمشيد مشايخي، عزت اهلل انتظامي، داوود رشيدي، محمدرضا داوودنژاد

   پــس از انقــاب در بحبوحه 
ماجــراي حمله نظامــي طبس، 
4مرد )تقي نيا، كامــران، ثابتيان و 
تيمسار( كه وابستگي هايي به نظام 
سرنگون شده ســلطنتي دارند، در 
ويايي گرد آمده اند و در انتظارند تا 
كودتا پيروز شود. حمله نظامي طبس 
شكست مي خورد و 4مرد مستاصل 
از وضع خود و ترس از گرفتار شدن، 
ديوانه وار به جان هــم مي افتند و 

يكديگر را از پا درمي آورند.
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در سینما

این شماره

ريشه درخون -  ۱۳۶۳

حرفه ای ها 
در جنگل

ترن-  ۱۳۶7

حركت قطار 
انقالب

 شب دهم- ۱۳۶8

پيوند
 جنگ و انقالب

 اي ايران؛ ۱۳۶8

من آهنم

جاي امن -  ۱۳7۲

آنچه در ميدان ژاله گذشت

تيرباران- ۱۳۶۶

قهرمانی
 به نام اندرزگو

تشريفات-  ۱۳۶4

استحاله

شناسنامه
كارگردان: سيروس الوند
نويسنده: محمد ديهيمي

فيلمبردار: رضا بانكي
تهيه كننده: گروه سينمايي توحيد

بازيگران: فرامرز قريبيان،جهانگير الماسی، 
اكبر زنجانپور، حميــد طاعتي، نعمت اهلل 

گرجي و ذكريا هاشمی
 جواني به نــام حجت كه بــر ضد قانون 
كاپيتوالسيون فعاليت مي كند، قرار است به 
همراه رسول از روســتايي به روستاي ديگر 
منتقل شود. حجت در حمله مأموران كشته 
مي شــود، اما قبل از مرگ، كيف حامل اسناد 
خود را به رسول مي دهد تا به روستاي كالرآباد 
برساند. رسول كه زخمي شــده، به جنگل 
مي گريزد و در كلبه پيرمردي به نام شيرعلي، 
كه با نهضت جنگل مرتبط بوده اســت، پناه 
مي گيرد. مأموران راه كــه مي خواهند براي 
راهسازي كلبه شــيرعلي را ويران كنند به 

او بدگمــــان 
ند  مي شـــو
و زيرنظــرش 
مي گيرنـــد. 
شيرعــــلي 
رســــول را 
ياري مي دهد 
تا فرار كند و 
خود، با گلوله 
مأموران از پا 

درمي آيد.

شناسنامه
نويسنده و كارگردان: امير قويدل

فيلمبردار: فرج حيدري
تهيه كنندگان: هادي مشــكوه، ماشاءاهلل 

افراشته، محمدجعفر صديق
بازيگران: فرامرز قريبيان، خسرو شكيبايي، 
حسين ملكي، عنايت بخشي، امراهلل صابري، 

كيومرث ملك مطيعي
  در اوج روزهاي انقالب، لكوموتيوراني پير 
به نام فوالد، قطاري سوخت رسان را به مقصد 
اصفهان مي راند. با اعتصاب كارگران شركت 
نفت و راه آهن، براي رفع نياز مردم، مسير 
قطار را به ســمت مناطق سردسير تغيير 
مي دهند. ارتش وارد عمل مي شود تا محموله 
را پس بگيرد، اما فوالد با ياري دستيارانش 
مصمم مي شــود قطار را به مقصد برساند. 
لكوموتيوران در آخرين لحظات جان خود 

را در اين راه از دست مي دهد.

شناسنامه
كارگردان: جمال شورجه

نويسنده: جمال شورجه، رحيم رحيمي پور
فيلمبردار: رضا بانكي

تهيه كننده: اميرحسين شــريفي، رحيم رحيمي پور، جمال 
شورجه

بازيگران: جهانبخش ســلطاني، ولي اهلل شيراندامي، مليحه 
نيكجومند، رضا بنفشه خواه

   عزيز سحرخيز در شــب دهم ماه محرم پس از درگيري 
خياباني عزاداران با مأموران ارتــش كه براي حمايت از چند 
آمريكايي مســت به خيابان آمده انــد از مهلكه مي گريزد 
و همســرش را تنها رها مي كند. او تا ســال ها بعد از حركت 
خود احساس پشــيماني و حقارت مي كند و موفق نمي شود 
فرزندش را كه 16ساله شده از زير تأثير برادر همسرش، نايب 
كه عزاداران شب دهم ماه محرم را رهبري مي كرده، خارج كند. 
پسر او به جبهه جنگ مي رود و عزيز به دنبال پسر روانه جبهه 
جنگ مي شــود اما در راه بر اثر موج انفجار دچار فراموشي 
مي شود و پس از بهبودي خود را در موقعيت متفاوتي مي بيند.

شناسنامه
نويسنده و كارگردان: ناصر تقوايي

فيلمبردار: محمود كالري
تهيه كننده: ناصــر تقوايي، هارون 

يشايايي، محمدعلي سلطان زاده
بازيگران: اكبر عبدي، ثريا حكمت، 
حسين سرشار، غالمحسين نقشينه

  در بحبوحه انقــالب گروهبان 
مكوندي به ماســوله مي رود و مردم 
را آزار مي دهد. او براي آنكه منطقه 
تحت نفــوذش از شــهرهاي ديگر 
كم نياورد، حكومــت نظامي اعالم 
مي كند. كســبه بــازار، معلم ها و 
دانش آموزان مدرســه با او مقابله 
مي كنند و فرزنــدش را مي آزارند. 
همزمان با فرار شــاه از كشــور به 
پاسگاه تحت فرماندهي او كه جشني 
به بهانه ارتقاي درجه مكوندي در آن 
برپاست، هجوم مي برند و بساطش را 

به هم مي ريزند.

شناسنامه
كارگردان: مجتبي راعي، نويسنده فيلمنامه: جابر قاسمعلي، بازيگران: 
محمود پاك نيت، سودابه آقاجانيان، فرانك آراسته جو، فريبرز سمندرپور، 
حسن زارعي، حسن جوهرچي، حسين ياري، زهره صفوي، مليحه نظري، 

صديقه كيانفر و...
   ســعيد براي فيلمبرداري از تظاهرات هفده شهريور ماه 1357به 
ميدان ژاله مي رود. همســرش فاطمه با يكي از بستگانش به نام مريم 
در تظاهرات شركت دارند. پس از درگيري و تيراندازي، سعيد زخمي 
مي شود و دوربينش را به فاطمه مي سپارد. ثابت پور، مأمور ساواك، كه 
شاهد ماجراست، براي به دست آوردن دوربين فاطمه را تعقيب مي كند، 
در نهايت ثابت پور به دليل ناتواني در انجام وظيفه خلع مقام مي شود، اما 
با گزارش يكي از مأموران به فاطمه و مريم مي رسد. او مريم را غافلگير 
مي كند و با شليك چند گلوله او را از پا درمي آورد و سرانجام فاطمه نيز 

ثابت پور را به قتل مي رساند.

شناسنامه 
نويسنده و كارگردان: علي اصغر شادروان

فيلمبردار: همايون پايور
تهيه كننده: حوزه هنري سازمان تبليغات 

اسالمي
بازيگران: مجيد مجيدي، جعفر دهقان، رضا 

چراغي، عطا سليمانيان
  بهمن ماه 1343 محمد اندرزگو به همراه 
چند تن ديگر روبه روي ساختمان مجلس 
منتظر مي شوند تا حسنعلي منصور را ترور 
كنند. ترور با موفقيت انجام مي شــود، اما 
مأموران با تجسس بســيار، همه عاملين 
ترور جز ســيدعلي اندرزگو را دستگير و 

اعدام مي كنند. مامورين ساواك 
به دنبال اندرزگو هستند، چرا كه او 
را از طراحان اصلي ترور مي دانند، 
اما ســيدعلي اندرزگو در لباس 
مبدل به مبارزه ادامه مي دهد و 
چندبار تا مرز دستگيري مي رسد، 
وليكن باز نجات مي يابد و هر بار 
مجبور مي شود به همراه خانواده 
به شهري يا روستايي ديگر برود. 
آخرين بار مامورين ساواك محل 
زندگي او را محاصره مي كنند و 
ســيدعلي اندرزگو بعد از يك 
درگيري مسلحانه سخت، به 

شهادت مي رسد.

شناسنامه
كارگردان: مهدي فخيم زاده

نويسنده: رضا ميرلوحي، مهدي فخيم زاده
فيلمبردار: جمشيد الوندي

تهيه كننده: سازمان تعاوني فيلميران
بازيگران: مهدي فخيم زاده، علي شعاعي، 

مهوش صبركن

 سيروس الوند باتجربه به سراغ سوژه اي مي آید كه به 
نوعي با جریان انقالب پيوند مي خورد. این بار داستان نه 
در بزنگاه انقالب كه در زمان تصویب حق قضاوت كنسولي 
آمریكایيان در ایران رخ مي دهد؛ یعني در زمان شــروع 
حركت جدي سياســي فعاالن انقالبي. فيلم را البته باید 
به نوعي در ژانر اكشن دسته بندي كرد. الوند مي دانست 
كه اگر این قصه را بخواهد به شكل روتين فيلم هاي مشابه 
پيش ببرد، جذابيتي نخواهد داشــت. به همين دليل با 
استفاده از یك گروه بازیگري حرفه اي و خبره و محبوب و با 
بازنویسي فيلمنامه اوليه و تغيير عمده، آن را جلوي دوربين 
برد. »ریشه در خون« فارغ از اینكه فيلمي است سياسي 
و بستر آن مبارزات انقالبي اســت، یك فيلم سينمایي 
پرهيجان است. فرامرز قریبيان- ســتاره سينماي دهه 
60- در این فيلم هم بازي قابل قبولي دارد. فيلم به نوعي 
الگوي ســينماي موج نو را در پيش مي گيرد و به همان 
اسلوب، قهرمان سازي  و حادثه پردازي مي كند و با كشته 

شدن شيرعلي در انتهاي فيلم، آن تلخي تراژیك برآمده از 
سينماي دهه 50 را نيز به اثر تزریق مي كند. حاال كه بعد 
از سال ها فهرست عوامل فيلم را مرور مي كنيم به نام هاي 
جالبي هم برمي خوریم. رضا ميرلوحــي تدوین فيلم را 
برعهده داشته و حسين فرحبخش دستيار كارگردان بوده 
است. این فيلم هم زماني از فيلم هاي محبوب تلویزیون بود 
و چندین بازپخش شد. سيروس الوند البته بعدها به ژانرها 
و داستان هاي مورد عالقه خودش برگشت و فيلم دیگري 
با سوژه هاي انقالبي نساخت. نكته جالب توجه دیگر در این 
فيلم حضور نداشتن حتي یك بازیگر زن است. البته با توجه 
به داستان و تعقيب و گریز در جنگل هاي گيالن، جایي هم 
براي نقش آفریني زنان باقي نمي ماند. فيلم با یك اشاره 
تاریخي ظریف به قدمت جنبش انقالبي هم مي پردازد، 
وقتي كه متوجه مي شویم شــيرعلي از همراهان نهضت 
جنگل بوده است. ریشه در خون ازجمله فيلم هایي است 

كه در گذر زمان رنگ  كهنگي به خود گرفته است.

  ميــان انبــوه فيلم هایــي كــه در دهــه60 با 
موضوع انقالب ســاخته شــدند، »ترن« را مي توان 
خوش ساخت ترین فيلم آن دوره دانست. امير قویدل 
با تجربيات طوالني به دست آمده در دوران دستياري، 
مشاركت در كارگرداني »عقاب ها«ي خاچيكيان و 
ساخت فيلم تاریخي »سردار جنگل«، در ترن خود را 

در مقام یك كارگردان مسلط به ابزار نشان مي دهد.
ترن براســاس طرحي از جمال اميد، بهرام ري پور 
و حســن هدایت ســاخته شــد و البته فيلمنامه را 
خود قویدل نوشــت. اینكه در زمستان 57یك قطار 
سوخت رسان ارتش در مسير حركت با تالش كارگران 
انقالبي تغيير مسير مي دهد و جاي تامين نيازهاي 
ارتش، به ســوي مردم مي رود و بعد ماجراي تقابل 
ارتش با كســاني كه مســير حركت قطار را عوض 
كرده اند، هم از كشش داستاني خوبي برخوردار است 
و هم اینكه حركت قطار به مثابه ادامه مسير انقالب 

خوب از كار درآمده است.
استفاده از فرامرز قریبيان در 
نقش لكوموتيوران پير هم در 
نوع خود جالب توجه اســت. 
قریبيان با گریمي ســنگين، 
نقش پيرمردي به نام فوالد را 
بــازي مي كند كه بــه جریان 
انقــالب مي پيوندد. خســرو 
شكيبایي هم در نقش دستيار 

لكوموتيوران حضور مؤثر و جالب توجهي دارد.
نقش و ســهم فرج حيدري در خوش ساخت از كار 
درآمدن فيلم را هم نباید فرامــوش كرد. همچنان 
كه موســيقي گوش نواز مجيد انتظامي هم یكي از 
جذابيت هاي فيلم ترن اســت. موسيقي درخشان 
و ریتميكي كه تم حماســي را با ضرباهنگ حركت 
قطار تلفيق مي كند و در لحظات پرالتهاب و پرتحرك 
فيلم، آميزه خاطره انگيزي را به ثبت مي رساند. این 
موســيقي بعدها به عنوان آرم بسياري از برنامه هاي 

انقالبي مورد استفاده قرار گرفت.
فيلم، محصــول یك گــروه حرفه اي اســت كه در 
ميانه هاي دهه60 اثري دشــوار را به ثمر رساندند. 
جالب اینكه واكنش منتقدان هم نسبت به فيلم در 
مجموع مثبت بود و تقریبا همه بــه توانایي قویدل 
اشاره كردند و از او به عنوان یكي از اميدهاي سينماي 

خوش ساخت تجاري نام بردند.
ترن ازجمله فيلم هایي اســت كه در دهه60 توسط 
بخش خصوصي ساخته  شــد و دیگر امكان چنين 
اتفاقي وجود ندارد؛ روزگاري كه مي شــد فيلم هایي 
مهيج و خوش ســاخت را با مضموني انقالبي جلوي 
دوربين برد و به موفقيت هم رسيد. فرامرز قریبيان 
نخستين جایزه اش از جشنواره فجر را براي این فيلم 
گرفت. بازي هاي دیگر فيلم هــم همه درخور اعتنا 
هستند. در ميان فيلم هاي قویدل هم فيلم ترن اثري 

خوب و خوش ساخت ارزیابي مي شود.

   این بار نه كارگرداني برآمده از سينماي قبل از انقالب كه یكي از فيلمسازان محصول 
دوران پس از انقالب، مبارزات مردمي را دســتمایه اثر خود قرار مي دهد. »شــب دهم« 
مي توانست فيلم بسيار مهم و خوبي باشد چون چند المان و گفتمان مهم ارزشي آن دوران 
را به هم پيوند مي زد و در عين حال گوشه چشــمي هم داشت به ژانر اكشن و ملودرام. در 
فيلمنامه براي پرداختن به ریشه اختالف ميان عزیز و برادر همسرش نقبي زده مي شد به 
ماجراي كاپيتوالسيون و گریز عزیز از دست نيروهاي ارتش كه به حمایت از آمریكایي ها 

وارد عمل شده اند.
در برهه اي دیگر متوجه مي شویم كه عزیز در تظاهرات انقالبي هم حضور نداشته اما برادر 
همســرش از هدایت كنندگان این ميتينگ ها بوده در كنار این تم، شاهد صحنه هایي از 
عزاداري ماه محرم هستيم و بعد ماجرا را در روزگاري پي مي گيریم كه انقالب شده و ميان 
ایران و عراق جنگ در گرفته و عزیز در تالش است پسرش را از سيطره نفوذ دایي اش خارج 
كند و نگذارد او به جبهه برود. در این گيرودار است كه عزیز نه به طور ناگهاني كه به تدریج و 

شاید ناخواسته دچار تحول مي شود و حتي به دنبال پسرش به جبهه مي رود.
همه  چيز مهيا بود تا شــب دهم یــك فيلم به یادماندني شــود اما در ایــن روزگار، فيلم 
زیاد از حد ســاده و سردستي و كند به نظر مي رســد. انگار تالش زیادي نشــده تا از این 
متریال و قصه خوب، اثر چشــم نواز و عميقي دربياید. خصوصا 
پرداخت صحنه هاي پيش از انقالب بسيار ضعيف از كار درآمده 
و شخصيت دایي كه باید سمپاتيك باشد، زیادي از حد شعاري 

و كليشه اي است.
با این حال همانگونه كه در ابتداي این مقال گفتيم، فيلم شورجه از 
معدود تالش هایي است كه براي گنجاندن توأمان انقالب و جنگ 
تحميلي در یك اثر سينمایي صورت گرفته و از این منظر مي تواند 
داراي اهميتي تاریخي باشد. شورجه بعدها بيشتر تمركز خود را 
روي ژانر سينمایي دفاع مقدس گذاشت و با شناختي كه از فضاي 

جبهه ها داشت، فيلم هاي به مراتب بهتري ساخت.

  تنها كمدي ســينماي ایران كه اتفاقات ســال57 را 
دستمایه قرار مي دهد؛ تجربه اي است كه تا به امروز تكرار 
نشده اســت. رویكرد طنز در مورد رخدادهاي منتهي به 
پيروزي انقالب در عرصه سریال ســازي  بيشتر مسبوق به 
سابقه است و البته سينماي ایران هم در دهه 60چند باري 
ســراغ طبع آزمایي در این زمينه رفت اما فيلم »اي ایران« 
تنها كمدي سينماي ایران اســت كه مستقيما به موضوع 
انقالب مي پردازد و كامال به قواعد ژانر كمدي وفادار مي ماند. 
ظاهراً ساخت فيلم  اي  ایران حاصل توصيه مدیران سينمایي 
وقت به ناصر تقوایي بوده و قرار بود فيلم براي جشنواره هفتم 
فجر و به مناسبت ده سالگي پيروزي انقالب اسالمي آماده 
نمایش شود كه در نهایت فيلم به جشنواره نمي رسد. تقوایي 
بعد از كارگرداني فيلم »ناخدا خورشيد«، سراغ  اي ایران رفت 
و آن را در ماسوله كليد زد. طوالني شدن فيلمبرداري باعث 
شد فيلم در دو فاز به مرحله توليد برسد. فيلمي كه توليدي 
طوالني و پرحاشيه داشت وقتي آماده نمایش شد مورد توجه 

مدیران سينمایي قرار نگرفت و به سنت دهه 
60، منتقدان هم فيلمي را كه مدیران دوست 
نداشتند تحویل نگرفتند. معموالً از  اي ایران 
به عنوان یكي از معدود فيلم هاي نه چندان 
قابل توجه سازنده اش یاد مي شود  ؛ قضاوتي 

كه چندان منصفانه نيست.
ناصر تقوایي بيش از یك دهه بعد از پيروزي 
انقالب، داســتاني را انتخاب مي كند كه 
ســوژه اي مرتبط با مبــارزات مردمي و 

وضعيت مملكت در رژیم ســابق دارد. تقوایي هر چند به 
سياق اكثر فيلم هاي مرتبط با انقالب، روایتي از یك قریه 
دور از مركز را به تصویر مي كشــد و خواه ناخواه به فيلم 
وجهي تمثيلي مي بخشد. فيلم نهایتا پيامي ملي گرایانه 
دارد و شــاید همين امر باعث شــد كه در زمان ساخت، 
چندان به مذاق برخي خوش نياید. كاري كه تقوایي كرد 
به نوعي بازخواني قصه انقالب بود با استفاده از یك داستان 
تمثيلي و مبتني بر نظرگاه عامل ستم. حال آنكه بيشتر 
فيلم هاي مرتبط با انقالب داســتان را از منظر مبارزین 
روایت مي كردند. فارغ از این حواشي، تقوایي با وسواس 
و دقت خود توانســت یكي از بهترین فيلم هاي مرتبط با 

مبارزات انقالبي را بسازد.
او حتي چون معتقــد بود كه ســرود »اي ایــران« داراي 
ایرادهاي است، با م.آزاد- شاعر شهير معاصر- مشاوره كرد و 
قسمت هایي از متن سرود را تغيير داد. ناصر چشم آذر هم این 
قطعه را دوباره براي فيلم تنظيم كرد و سكانس اجراي سرود 
به رهبري آقاي سرودي )حسين سرشار( از 

درخشان ترین قسمت هاي فيلم است.
تقوایي كوشيد طيف هاي مختلف دخيل در 
مبارزات انقالبــي را در فيلمش بازنمایي كند 
و از طرف دیگر نقبي زد به زندگي شــخصي و 
خصوصي عمال حكومت و به جاي ســاخت 
شخصيتي مطلقا شرور و تخت، به یك پرداخت 
تعمدا كاریكاتوري و همســان با حال و هواي 

كمدي اثر رسيده است.

 »جاي امن« جانمایه اش را از جنایت پهلوي در 17 شهریور 57مي گيرد. در این 
فيلم ماجراي فيلمبرداري از رخدادهاي خونبار ميدان ژاله و تالش مأموران ساواك 
براي یافتن فيلم گرفته شده توسط یكي از حاضران در تظاهرات، حكم مقدمه اي 
بر اثري را دارد كه تعقيب و گریــز در آن حرف اول و آخر را مي زند. مجتبي راعي 
جاي امن را در اوایل دهه 70 كارگرداني كرد ولي لحن فيلم كامال شبيه فيلم هاي 
دهه شصتي سينماي ایران است)شاید به این دليل كه زمان ساخت فيلم هنوز 
فاصله زیادي از دهه60نگرفته بودیم( فيلم بيشــتر در قالب حادثه پردازانه قرار 
مي گيرد و فيلمساز مي كوشد تا قواعد این نوع فيلم ها را رعایت كند. جاي امن در 
زمان اكران چندان مورد توجه قرار نگرفت و نه موفقيتي در گيشه كسب كرد و نه 
منتقدان آن را تحویل گرفتند. فيلم محصول دوره اول فيلمسازي مجتبي راعي 
است و او هنوز به پختگي و كمال دوران »تولد یك 
پروانه« دست نيافته است. جاي امن در پخش مكرر 
تلویزیوني اش بيشتر دیده شده تا اكران عمومي و با 
وجود ضعف هایش ازجمله آثاري است كه سازنده اش 
آن را نه به سفارش كه با صداقت و اعتقاد ساخته است. 
بعد از »جســتجو 1« )امير نادري( و خونبارش )امير 
قویدل( این ســومين فيلم ســينماي ایران است كه 

درباره 17 شهریور ساخته شده است.

  »تيرباران« بــا تمام ضعــف و قوت هایش از 
این منظر داراي اهميت اســت كه از نخســتين 
فيلم هاي حوزه مبارزات انقالبي است كه قهرمانش 
شخصيتي حقيقي بوده و نامش در تاریخ ثبت شده 
است. همه مي دانيم كه در آن سال ها، پرداختن به 
زندگي این شــخصيت ها تا چه اندازه به مثابه راه 

رفتن بر لبه تيغ بود.
فيلمي براســاس زندگي شــهيد محمد اندرزگو 
كه شــرح مهارتــش در تعقيب و گریــز و تغيير 
چهره زبانــزد تمام نيروهاي انقالبــي بود. همين 
خصيصه باعث شــد كه تيرباران بــراي مخاطب 
عام هم جذابيت هایي داشــته باشد. فيلم پر است 
از صحنه هاي تعقيب و گریــز و تيراندازي. ضمن 
اینكه ترفندهاي خود اندرزگو براي فرار از مأموران 

ساواك در نوع خود جالب و جذاب است.
ساختار و داستان فيلم به نوعي یادآور فيلم »روز 
شــغال« فرد زینه مان هم هســت. نقش اصلي را 
بازیگر جوان آن سال هاي فيلم هاي حوزه هنري- 

یعني مجيد مجيدي- ایفا مي كند.
تيربــاران چندان فيلم خوش ســاختي نيســت؛ 
اما شــخصيت اندرزگو- فارغ از اینكــه تا چه حد 
با واقعيــت تاریخي 
زیستش تطابق دارد 
یا نه- جــذاب از كار 
درآمده است. داستان 
فيلم آن قــدر حادثه 
داشــت كه مي شد از 
دل آن فيلمي بســيار 
جذاب تــر درآورد؛ اما 
با توجه بــه امكانات و 
وضعيت سينماي ایران 
در ميانه دهه 60شــاید 
چندان هم نتوان به گروه 

سازندگانش خرده گرفت. شادروان از كارگرداناني 
بود كــه در فيلم بعدي اش »بحــران« هم حول و 
حوش ســوژه هاي انقالبي باقي ماند و بعد هم به 

سراغ ژانر اكشن و دفاع مقدس رفت.
تيرباران بارها و بارهــا از تلویزیون پخش و بعدها 
حتي مستندي درباره آن ســاخته شد كه همسر 
شهيد اندرزگو و ســایر رفقا و اعضاي خانواده اش 
از تطبيق داســتان بــا زندگي واقعــي او صحبت 
مي كردند. از نكات جالب فيلم تيرباران موســيقي 
خوبي است كه زنده یاد مرتضي حنانه آن را ساخته 
بود. تالش مجيدي هم براي بازتاب دادن شخصيت 
چندوجهي شهيد اندرزگو در نوع خود جالب توجه 
اســت. با این حال در این روزگار اگر به تماشایش 
بنشينيم، شاید نتوانيم آن قدرها از دیدنش لذت 
ببریم. بخش عمده اي از این كيفيت شاید ناشي از 
فقر تكنيكي ســينماي ایران در آن سال ها باشد و 

ضعف پرداخت در صحنه هاي اكشن.

 اقتباس مهدي فخيــم زاده از »ژنرال دالرووره« 
روسليني كه در زمان اكران با نقدهایي منفي و تند و 
تيز مواجه شد.  در اغلب نقدها هم به موضوع اقتباس 
از فيلم روسليني اشاره شــده بود. ماجراي منتقدان 
دهه 60و نحوه برخوردشان با فيلم ها، خود مي تواند 
موضوع یادداشت یا حتي پرونده مفصلي باشد ولي 
در این مورد خاص براي كوبيدن »تشــریفات« باید 
به دنبــال صفت هایي چون كم لطفي، ســختگيري 
بيش از حد و مواردي از این دست گشت. تشریفات، 
فيلم محبوب ســينماروهاي ســال 65بود و بسيار 

خوب فروخت.
فخيم زاده در این فيلم داستانش را بسيار روان، جذاب 
و با ریتم و روالي تند بيــان مي كند. ماجراي جواني 
مشهور به رضاي حسن مطرب كه براي دزدي وارد 
خانه اي مي شــود. در خانه مجاور روحاني اي به نام 
توحيد با موعظه هاي خود گروهي از اهالي محل را به 

ضد نظام سلطنتي مي شوراند.
 مأموران ساواك براي دســتگيري توحيد به محله 
مي ریزند و جاي توحيد، حســن مطرب را دستگير 
مي كنند... حســن مطــرب به دليل شــباهتش با 
توحيد نقش اش را به خوبي ایفا مي كند. مصاحبه اي 
تلویزیوني هــم انجام مي دهد و بــه تمكن مالي هم 
مي رسد ولي در ادامه از كرده خود پشيمان مي شود. 

حســن مطرب، نقش توحيد را براي ســاواك بازي 
مي كند و پس از ســخنراني عليه رژیم دســتگير و 

اعدام مي شود.
این داستان در فيلم فخيم زاده گرم و پرحس و حال 
و شيرین روایت مي شود و فيلمساز هم فضاي خوبي 
براي اثرش مي سازد و هم اینكه تماشاگر را به خوبي 
با دوگانه حســن مطرب/ توحيد همراه مي كند. مرز 
ميان یك شياد با یك انقالبي و تبدیل اولي به دومي 
هم در فيلم، خوب از كار درآمده است. تشریفات بارها 
از تلویزیون پخش شده و هنوز هم در ایام دهه فجر 
روي آنتن مي رود؛ فيلمي كه در دیدارهاي مجدد هم 
قابل تماشاست. قطعا بخشي از جذابيت فيلم و كشش 
دراماتيكش به منبع اقتباس بازمي گردد ولي این همه 
داستان نيست و توانایي فخيم زاده به عنوان كارگردان 

و بازیگر اصلي فيلم را نباید فراموش كرد.

روایت كارگردان

پس زمينه انقالبي
آن زمــان هر قصــه اي به 
وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه 
مي كردیم، نمي پذیرفتند 
و فيلمنامه فيلم ریشــه در 
خون را خود وزارت فرهنگ 
و ارشــاد به ما معرفي كرد.
نویســنده فيلــم یكي از 
افــرادي بود كــه در مورد 
فيلمنامه تحقيق كرده بود. در واقع از این طریق قصد 
داشتند فيلمنامه شان كار شده و فيلم ساخته شود. من 
فيلمنامه را به همراه تهيه كننده گرفتم و بازنویســي 
كردم ضمن اینكه اجازه نداشتم اسم خودم را بنویسم 
به دليل اینكه او كارمند دولت بود و شرطش این بود 
كه اسم خودش نوشته شــود چون مجوز را هم آنها 
داده بودند. من هم اسم او را نوشتم كه 10درصد هم 
از فيلمنامه اش استفاده نكردیم. به یاد دارم آن زمان 

قصه هاي مختلفي به وزارت ارشاد داده بودم كه با آنها 
موافقت نمي شد و در واقع مایل بودند داستان فيلم ها 
انقالبي باشد. محوریت اكثریت فيلم ها هم در آن زمان 
ساواك بود. به دليل اینكه سينما كم كم و به مرور زمان 
راه اندازي شود و فيلم هاي سينمایي ساخته شوند. در 
رابطه با بازخورد فيلم هم بایــد بگویم بازخوردها بد 
نبود و من به دنبال درامي بودم كه ميان دو نفر باشــد 

و مسائل انقالبي بيشتر پس زمينه داستان فيلم بود.

سيروس الوند 

 جواني مشهور به حسن مطرب براي دزدي وارد خانه اي مي شود. در خانه 
مجاور روحاني اي به نام توحيد با موعظ هاي خود گروهي از اهالي محل را بر 
ضد نظام سلطنتي مي شوراند. پليس امنيتي براي دستگيري توحيد به محله 
هجوم مي آورد. در اين ميان حسن نيز بازداشت مي شود و در زندان به دليل 

شباهت به روحاني شكنجه مي شود. بازجو پي مي برد كه او توحيد نيست. با 
وعده و وعيد او را به هيأت توحيد درمي آورند و در يك مصاحبه تلويزيوني 
شركت مي دهند. حسن مطرب از كرده خود پشيمان مي شود و عليه نظام 

سلطنتي سخنراني مي كند؛ پليس هم او را دستگير و اعدام مي كند.



شاهرخ شانجاني
روزنامه نگار
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امير نادري در فيلم »جستجو« به ثبت چشم انتظاري بازماندگان كشتار ميدان ژاله پرداخته است 

پی گمشدگان ۱۷ شهريور در
 43 ســال از ماجراي خونبار 1۷ شهریور ۵۷ و بيش 
از 40 ســال از زماني كه امير نادري فيلم »جستجو« را 
كارگرداني كرد گذشــته اســت. در این فاصله ماجراي 
روزي كه ژاله خون شد به شكل هاي مختلف در فيلم هاي 
مستند و داستاني به تصویر كشــيده شده است. اغلب 
به عنوان بخشي از یك مستند كه عموما كليت رخدادهاي 
منجر به پيروزي انقاب اســامي را هدف قرار گرفته یا 
به عنوان بهانه اي براي شــكل گرفتن درام در حاشــيه 
این رخداد عظيم. مســتند جســتجو اما از منظري كه 
همچنان تازه است سراغ 1۷شهریور رفته است؛ فيلمي 
درباره گمشــدگان 1۷ شــهریور و غم بازماندگان كه 
تعدادي شان با گذشــت یك ســال از ماجرا همچنان 
چشــم انتظار بازگشت عزیزانشــان بودند. البته نادري 
در فيلم، جســتجویش را تا یافتن محل دفن شهدا در 
اطراف تهران پيگيري مي كند. شهدایي كه هميشه در 
مورد تعدادشان حرف و حدیث هاي زیادي مطرح بوده 
و اینطور كه امير نادري در فيلم جســتجو روایت كرده، 
نام تعدادي شان در فهرست شــهداي 1۷ شهریور قرار 

نگرفته بوده است.
   جستجو با تصاویري از روزهاي انقاب آغاز مي شود. 
فيلم ها و عكس هایي از ســال پرهياهوي ۵۷ كه نادري 
كوشــيده در اســتفاده از آنها خاقيت به خرج بدهد. 
فيلم بيشــتر در تقطيع پان ها و مونتاژ خاقانه صدا و 
تصویــر، ظرافت هایي را نمایان مي كند و مي كوشــد از 
رپورتاژ هاي معمول تلویزیوني فاصله بگيرد. مهم ترین 
و به یادماندني ترینش هم اســتفاده از عكس هاي سياه 
و ســفيد مكان هاي عمومي و مغازه هاي تعطيل است 
كه نادري رویشان صداي شــليك گلوله گذاشته است؛ 
تمهيدي كه در عين سادگي، هنرمندانه است. جستجو 
فيلمي اســت مبتني بــر مونتاژ و نادري هــم در زمان 
نمایش فيلمش بر تأثيري كه از فيلم هاي دوران انقاب 
شوروي و آثار سينماگراني چون پودفكين و آیزنشتاین 
گرفته اشاره كرده است؛ محصوالت سينمایي رئاليسم 
سوسياليســتي كه براي خلق مفهوم بيش از هر چيز بر 
مونتاژ تكيه داشت. فيلم بعد از مقدمه اي كه شامل تصاویر 
دوران انقاب است تم جســتجو را در پيش مي گيرد و 
در گفت وگو با بازماندگان شهدا، مسئوالن بهشت زهرا، 
پزشكي قانوني و راننده كاميون هایي كه كارشان حمل 
زباله است به پيگيري سرنوشــت مفقودان مي پردازد. 
فيلم به تلخي این جست وجوي تراژیك را تا رسيدن به 
مكان هاي دفن زباله در اطراف شــهر ادامه مي دهد و به 
این نتيجه مي رســد كه پيكر تعدادي از شهدا به صورت 
دســته جمعي در همين محل هاي گردآوري زباله دفن 
شده اســت. در بخش هاي گفت وگو با خانواده مفقودان 
كنار اندوه و انتظــار، گاهي اميد هم هســت. و عده اي 
مي گویند همچنان منتظر بازگشت عزیزانشان هستند. 

فيلم اما به این اميدها و آرزوها پاسخ مثبتي نمي دهد.
   جستجو كه بعدها با ساخته شدن فيلم »جستجو 2«، 
با تمي مشابه و این بار درباره جنگ، جستجو یك ناميده 
شد، جزو فيلم هاي مهم امير نادري ارزیابي نمي شود. از 
معدود بازخوردهاي مطبوعاتي فيلم در سال۵۹ نقدي 
است كه هوشنگ گلمكاني در ماهنامه جهانگرد نوشت 
و غام حيدري هم در مجموعه معرفي و نقد فيلم هاي 
امير نادري آن را بازچاپ كرد. نقدي نوشته شده توسط 
یكي از دوستداران نادري كه جستجو را فيلمي ضعيف 
و دور از انتظار از سازنده »تنگنا« مي داند: اگر این فيلم 
امضاي امير نادري را نداشــت و اگر نــادري چند فيلم 
ارزشمند و ماندنيـ  همچون »تنگنا«ـ در پرونده نداشت، 
مي شد از »جستجو« هم مانند بســياري از برنامه هاي 
تلویزیون آسان گذشت و نادیده اش گرفت. اما نام نادري 
تأمل و درنگ طلب مي كند؛ تأملي كه در پایان تأســف 

برمي انگيزد.
برخاف گزارش هاي تصویري بي مایه و سهل الوصولي كه 

تنها واقعه نگاري ژورناليستي از انقاب كرده اند، جستجو 
روایتي متفاوت از انقاب ایران اســت كه به موضوعي 
كم تر مورد توجه، از دیدگاهي تــازه نظر مي دوزد. نبود 
این ویژگي، همان نقصان فيلم های درباره انقاب است 
كه در هر فرصتي به ضرورتش اشــاره كرده ایم. نادري، 
جستجو را درباره شهيدان گمنام انقاب ساخته است؛ 
درباره خيل گمشدگاني كه بسياري از آنها سرب داغ بر 
بدنشان نشست و در ميان زباله ها دفن شدند، به دریاچه 
قم ریخته شدند یا به عنوان ناشــناس، در بهشت زهرا 
دفن شان كردند و بازماندگان بسياري از آنها، هنوز هم 
چشم به راهشــان دارند. عاوه بر آنكه نادري موضوعي 
بكر را انتخاب كرده، منابع او براي اســتناد بخشيدن به 
جستجویش، كافي و در خور موضوع است؛ اما همه اینها 
در پرداخت به هرز رفته است. ایراد مهم فيلم، آن است 
كه بيش از اندازه كش آمد و موضوع و موادي كه حداكثر 
مي توانسته دستمایه یك فيلم خوب نيم ساعته باشد تا 
حدود یك ساعت و نيم به درازا كشيده شده كه حاصلش 
جز مال و تكرار نيســت: مدام تصویر طوالني آدم هاي 
ســاكت كه به دوربين زل زده اند؛ مدام تصویر طوالني 
آدم هایي كه در خرابه ها و در گورســتان جســت وجو 
مي كنند و مدام تصویرهاي طوالني و تكراري دیگر، كه 
از حيث آرایش صحنه ها به فيلم هاي بيضایي مي ماند و از 

جهت درازا، به فيلم هاي شهيدثالث!
به عــاوه آن سمبل ســازي آغاز فيلم )كه بهتر اســت 
اســمش را ســمبل كاري بگذاریم( از فيلمسازي چون 
نادري، بعيد و تأسف آور است: چسباندن چند تكه تصویر 
سيم خاردار و مشت و جمعيتـ  كه یعني ایجاز در نمایش 
اختناق و ظلم و اعتراض و انقابـ  في الواقع كار هشت 
ميلي متري هاي خانگي اســت. بویژه وقتي كه نادري، 
به زیبایي در همين فيلم با نمایش مغازه هاي بســته و 
بازارهاي خلوت و گذاشــتن صداي گلوله هایي از دور بر 
آن، روزهاي اعتصاب و انقاب را تداعي مي كند، این همه 

ساده انگاري و سطحي نگري تأسف  به بار مي آورد. 
واقعيت این است كه نادري پس از »تنگسير« به دالیلي 
كه دســت كم قســمت هایي از آن بر ما پوشيده است، 
لحن عوض كرد و شيوه اي ســواي »خداحافظ  رفيق«، 
تنگنا، تنگسير و »سازدهني« در پيش گرفت كه به رغم 
آشنایي زمينه ها و گنجيدن شان در همان فضاي مألوف 
آثار نادري، صميميت پرداخت فيلم هاي گذشــته او را 
ندارد. انتظار و مرثيه در این رده قرار دارند و جستجو ادامه 
چرخش نادري است؛ اما با همه تخفيف ها و توجيه ها، این 
فيلم آخري براي كســي كه به سينماي امير نادري دل 
بسته است، توصيفي در حد »وحشتناك« یا »فاجعه« 

طلب مي كند!
   فيلم در مجموعه آثار امير نادري ارتباط معناداري 
با كارنامه پر فراز و نشــيبش دارد. جستجو شاید زیادي 
طوالني باشد و شاید عنصر تكرار در آن كمي توي ذوق 

بزند ولي بعد از گذشت این همه سال مي توان گفت كه 
سندي است تصویري از یك واقعه مهم تاریخي از منظر 
كارگرداني كه كوشيده مسئله اي را طرح و به آن پاسخ 
دهد.  در زمان ساخت فيلم، در مورد رخدادهاي دوران 
انقاب بيشتر لحن حماســي مورد توجه قرار مي گرفت 
و جستجو نشــاني از حماســه به همراه ندارد. مستند 
اندوهناكي است كه مي كوشد ابعاد حادثه را در قالبي كه 
سليقه و پسند نادري در آن سال ها بوده به تصویر بكشد.

 چطور شــد كه اين فيلم را با مشــاركت تلويزيون 
ساختيد؟

مدیریت توليد تلویزیون را مسعود كيميایي برعهده داشت. از طرف 
تلویزیون به او امكان داده شــده بود فيلم و برنامه هاي موسيقي با 
كيفيت خوب توليد كند. در همين ایام من نيز از آمریكا بازگشــته 
بودم و آقاي كيميایي پيشنهاد همكاري به من داد. پس از مدتي من 
این ســوژه را انتخاب كردم، زیرا فكر كردم كه اگر بخواهم از انقاب 
صحبت كنم و به مسائل شخصي خانواده ها بپردازم، همچون گم شدن 
تعدادي از اعضاي هر خانواده در طول »جمعه سياه«، بسيار جذاب 
خواهد بود. قبل از هر چيز مصمم بودم تا فيلمي كاما انساني بسازم. 
در طول فيلمبرداري آقاي كيميایي بركنار شــد و جاي او را افراد 
متعدد دیگري گرفتند. با پایان یافتن فيلم، جو نيز تغيير یافته بود. 
فيلم را به تلویزیون دادم. تلویزیون نيز مبادرت به پخش آن كرد، ولي 
تاثيري را كه من فكر مي كردم برجا نگذاشت. براي دومين بار كه به 
مناسبت سالگرد »جمعه سياه« پخش شد، فيلم اثري بيداركننده 
به جا گذاشت. من فيلم را 6ماه پس از سقوط شاه آغاز كردم. در آن 
ایام تمام روزنامه ها پر از تصاویر گمشــدگان بود و همين مطلب به 
مسئله اي اجتماعي و بســيار حاد تبدیل شده بود. من متوجه شدم 
كه افراد كمي به این قضيه اهميت مي دهند؛ همين اهميت ندادن 
موجب شد تا فيلم را بسازم. در طول جست وجوهاي اوليه ام متوجه 

شدم كه سوالي را با واقعيت بسيار عميقي دارم مطرح مي كنم.
 آيا خود را در تقابل با قدرت عمومي يا اشخاص ديگر 

يافتيد؟
شما به خوبي مي توانيد تصور كنيد مسائل بي شماري وجود داشته، 
مخصوصا در ارتباط با كساني كه در این ماجراي بي رحمانه دستي 
داشــته اند؛ همچون رانندگان كاميون یا رانندگان بولدوزر و حتي 
نظامياني كه مي بایست دســتورها را اجرا مي كردند و بعد ما تازه با 
خانواده هاي گمشدگان مسئله پيدا كردیم؛ بسياري از این خانواده ها 
گم شدن اطفال شان را نمي خواستند بپذیرند. حركت ما اميدشان را 
مي شكست و به جست وجوي ما ایماني نداشتند؛ از همكاري كردن ابا 
داشتند؛ چراكه از نتيجه كار هراس داشتند. از جانب مسئوالن با هيچ 
مانع و دردسري روبه رو نشدیم، چراكه مشخص كرده بودیم فيلم ما 

فقط درباره گمشدگان است و وارد جزئيات نيز نخواهيم شد.
قبل از آغاز فيلمبرداري براي یافتن افرادي كه گمشده اي داشتند 
جست وجو كردیم و همين طور روي خانواده هایشان؛ چيزي حدود 
۷00ساعت وقت روي این فيلم گذاشته شد. علي رغم تجربه اي كه 
از 8فيلم قبلي به دســت آورده  بودم، من مدام با مســائل مردگان، 
قبرستان و كشتار مواجه مي شدم. این رویارویي ها براي من و افراد 
گروهم اختال هاي روحي و رواني، كه تا آن لحظه هرگز با آنها روبه رو 

نشده بودیم، ایجاد كرد.
 آيا عدد 5هزار كشته رقم صحيحي است؟

رقم هاي بسيار باالتري نيز گفته شــده است. خود من در آن جمعه 
معروف در جنوب كشور اقامت داشــتم ولي حدس مي زنم كه عدد  

4هزار نزدیك تر به واقعيت است.
 آيا پس از نمايــش فيلم در تلويزيــون خانواده ها 

اميدشان را از دست نداده بودند؟
پس از پخش فيلــم خانواده هایي بودند كه بســيار تحت تاثير قرار 
گرفتند؛ زیرا ما تمام اميدهایشان را از بين برده بودیم. در این لحظه 
كه مدتي از ساختن فيلم مي گذرد باید صادقانه بگویم كه خانواده ها 

نباید هميشه در انتظار باشند.
 چه كسي فرمان كشتار را داد؟

بدون شك خود شاه. گفته مي شــود كه خودش با هلي كوپتر از باال 
ناظر  بوده. البته این خبري اســت كه از هيچ منبعي مورد تایيد قرار 

نگرفته است. 
بعضي از تصاوير تفكيك شده فيلم ما را به ياد آخرين 
كار گدار مي اندازند: تصوير با حركت تندي مي ايستد. در اين 

فيلم نگاه هميشه روي درد است.
- مایل نبودم فيلم- رپرتاژ در مورد كشــتار بســازم. آشنایي من و 
عشق من به سينماي پس از انقاب شــوروي )ورتوف، آیزنشتاین، 
پودوفكين( به من اجازه داد تا در مورد مواد فيلمبرداري شــده به 
تفكر بپردازم. پس سعي كردم كه سينما، تكنيك و واقعيت را با هم 
آشتي دهم. اگر از ورتوف و آیزنشتاین صحبت كردم به دليل عاقه ام 
به تصاویر آنهاست و در اینجا باید از فيلمبردارم تشكر كنم كه براي 
دستيابي به این احساس به من كمك كرد. مایل نبودم كه این فيلم 
یك رپرتاژ باشد، بلكه مي خواستم سينما باشد. نخست اینكه عنوان 
جست وجو خود بيانگر است؛ من نشان دادم كه از لحاظ تكنيكي این 
اثر جستجویي است براي ســينماي ایراني، و به عنوان كارگردان از 
دستور دادن اجتناب ورزیدم. بازگردیم به فيلم گدار، كه مي دانيد پس 
از ساختن جستجو آن را دیده ام و بســيار هم پسندیده ام، اما در آن 
حدي كه شما گفتيد ارتباطي بين ما وجود ندارد، البته خط مشتركي 

داریم كه فكر مي كنم ورتوف باشد.
اگر من تصاویرم را تفكيك مي كنم، هميشه در لحظه هایي شدیدا 
احساسي است، زیرا بيننده باید به خوبي بتواند آنچه را كه مي خواهم 
بگویم،مثادرد را احساس كند.روش مشابه را می توان در شهر سنتی 

ایران و حتی شعر معاصر یافت.
 در فيلم شما گفت وگوي بيهوده وجود ندارد و حتي به 

سكوت نيز مي رسيد.
در هر فيلمي صدا از اهميت ویژه اي برخوردار اســت، زیرا به اندازه 
تصویر شاخص است ولي توجه داشته باشــيد كه صدا فقط گفتار 
نيست. در این مورد ســينماگراني چون هيچكاك )ژان دوشه، در 
سفري كه حدود 12سال قبل به ایران كرد، از عاقه ایرانيان نسبت 
به هيچكاك بسيار شگفت زده شده بود(، كوبریك، گدار و فورد شدیدا 

بر من تاثير داشته اند.
هميشــه از خفه كردن كلمات اجتناب ورزیده ام، زیرا هدف سينما 
این نيست. اصل هدف من تفهيم این مطلب به خانواده هایي بود كه 

گمشده هایشان زیر زمين خفته اند.
 آيا پس از نمايش فيلــم، خانواده  هايي بودند كه به 

دنبال اجساد عزيزانشان زمين را بكاوند؟
علي رغم ممنوعيت مذهبي، بسياري زمين را كاویدند.

 فيلم هاي قبلي شما همگي در قطع 35ميلي متري 
بودند، چرا اين يكي را به صورت 16ميلي متري ساختيد؟

یك كاست 3۵ميلی متري 4دقيقه طول دارد، در صورتي كه كاست 
16ميلي متري 11دقيقه طول مي كشد. از آنجا كه خانواده ها بسيار 
صحبت مي كردند عاقه مند بودم كه همه صحبت هاي آنها را بگيرم، 

تا سر فرصت بخش هاي اساسي را انتخاب كنم.
 ظاهرا در فيلمبرداري تخليه زباله ها، كاويدن درياچه 

و قبرهاي كشته شدگان آسودگي خاطر داشته ايد؟
اتفاقا هراسناك ترین لحظه ها براي من و افراد گروهم همين لحظه ها 
بود. به شدت مي لرزیدم. در مكاني كه حدود 24متر ضخامت زباله 
بود و اجساد در ۵0متري زیر زمين قرار داشتند، هنوز 4  یا  ۵متر را 
نكاویده بودیم كه مارها و موش ها به راه افتادند و ناگهان مجسمه شاه 
پدیدار شد. واضح است كه فيلمي از آن نگرفتيم. دیگر مطمئن بودیم 
كه اجساد زیر پاي ما قرار داشــتند و من احساس رضایت مي كردم 
كه توانســته ام با دوربين در جایي باشم كه اجســاد دفن شده اند؛ 
جســت وجوي من به نتيجه رســيده بود. چيزي را یافته بودم كه 

هيچ كس در ابتداي تحقيقاتم نمي توانست حدس بزند. 
پس از نمايش فيلم تان شنيدم كه يك نفر مي گفت 
ريتم فيلم خيلي كند اســت. البته نظر من اين نيست. من هم 
احساس كندي ريتم را مي كنم، اما ريتمي است كه به نظر من 

بسيار شبيه فرهنگ و ادبيات ايراني است.
بسيار خوشحالم كه شما نيز متوجه شده اید. اجازه مي خواهم اضافه 
كنم كه این ریتم مناسب سوژه فيلم است؛ یعني ماه ها انتظار برای 
خانواده ها تا گمشده شان پيدا شود. شما مي دانيد كه انتظار بسيار 
سخت و كشنده است. تدوین فيلم 3ماه طول كشيد و من مطمئنم 

كه این همان ریتمي است كه فيلم باید داشته باشد.
این كندي در ابتدا براي نمایش وحشــت و درد الزم است. در فيلم 
سكانســي داریم كه طولش خود تاكيدي اســت بــر صحبت هاي 
من؛همان سكانسي كه مادران فرزند گم كرده در پشت قاب پنجره ها 
در انتظار بازگشت عزیزان خود هستند. مایل نبودیم چون آلن رنه در 
»شب و مه« كار كنم. رنه در فيلم از گفتار بسيار استفاده كرده، ولي 
من ترجيح دادم وضعيتي به دست آورم تا بتوانم توضيح دهم و خود 
را بيان كنم، آن هم با ســينما و نه با زبان؛ به عنوان مثال زماني كه 
مادري از فرزندان دفن شده اش صحبت مي كند نشان دادن و تاكيد 

بر دفن كردن و تسليت را ترجيح مي دهم. 

شناسنامه
كارگردان: امير نادري

 پژوهشگر: امير نادري
فيلمبردار: بهرام مواليي

 تدوينگر: فريدون خوشابافرد
 صدابردار: نظام الدين كيايي

 مشاور: كيوان كامراني
 دستيار فيلمبردار: علي اللهياري

 دستيار كارگردان: رضا ظهيري
 افكت: محمد محمدي، حسين لنگرودي

مدير تهيه: اكبر جاللي
 تهيه كننده: امير نادري

 تهيه شده در: سازمان راديو و تلويزيون جمهوري 
اسالمي ايران

 حادثه در جمعه خونين شــروع شــد، جمعه 
17شهريور 1357، زماني كه حادثه تلخ و خونين 
در ميدان ژاله به وقوع پيوست. پيكر بسياري از 
شهداي 17 شهريور به خانواده هايشان تحويل 
داده نشــد. در مورد تعداد شهدا آمار هاي ضد و 
نقيضي منتشر شــد و آنچه مشخص بود مفقود 
شدن تعدادي از اين شــهدا بود.  زنان، مردان، 
مادران، پدران و فرزندان، به دنبال گمشده هاي 
خود مي گشتند، اما نشــانه هايي از آنها وجود 
نداشــت.امير نادري در اين فيلم به دنبال اين 
گمشــدگان مي رود.نتيجه اين جست وجو اما، 

دلسرد كننده است.

حضور جهاني
فيلم »جستجو« در چندين فستيوال بين المللي 
به نمايش درآمد. ميان مســتند هايي كه درباره 
انقالب ساخته شده اين ســاخته امير نادري در 

جشنواره هاي مهمي حاضر بوده است.
 برنده جایــزه انجمن مبارزان ضد فاشيســت از 

جشنواره جهاني كارلوويواري 135۹
 شركت در جشنواره فيلم كن 135۹

 شركت در جشنواره فيلم نانت 135۹
 شركت در جشنواره فيلم تسالونيكي 1361

 نمايش در سينما اتوپيا )فرانسه( 1365
 شركت در جشنواره فيلم پزارو 136۹

»جستجو 1« به كارگرداني امير نادري محصول دوراني است كه 
مسعود كيميایي مدیریت شبكه دو تلویزیون را برعهده داشت 
و با دعوت او نادري به تلویزیون رفت و مستند جستجو را درباره 
گمشدگان 1۷ شــهریور كارگرداني كرد. مسعود كيميایي در 
مستندي با عنوان »در جستجو«)ساخته سوسن بياني( كه دو 
سال پيش در جشنواره سينما حقيقت به نمایش درآمد و درباره 
فيلم جستجوی امير نادري اســت، مي گوید: امير نادري در آن 
سال ها خيلي دوست داشت كه این فيلم را بسازد و فكر مي كرد 
كه خيلي خوب آن را خواهد ساخت كه البته فيلم خيلي خوبي 
هم از كار درآمد. كيميایي در ادامه سخنان خود درباره فيلم »در 
جستجو 1«؛ مي گوید: امير نادري در واقع با فيلم در جستجو 1، 
فيلم سياه وسفيد و تند و تيز و برشته اي ساخته است. كيميایي 
در بخش دیگري از این مستند مي گوید: در این فيلم آنچه براي 
امير نادري مهم بود، در خانه هایي بود كه یك جوان از آن خارج 
شده بود و برنگشــته بود و افرادي كه منتظر آن جوان ها بودند. 
به گفته كيميایي، در جستجو در واقع مستندي در شرایط خاص 
و با موضوعي قاب شــده نبود.  روبرت صافاریان نيز درباره این 
فيلم امير نادري مي گوید:تصاویري كــه از وقایع انقاب گرفته 
شده اند، اكثرا راش هستند و نه یك فيلم. ولي فيلم در جستجو 
1ساخته امير نادري كه نزدیك به وقایع انقاب ساخته شده فيلم 
است و نادري در واقع یك فيلم مستند كامل ساخته. وي ادامه 

مي دهد: در جستجو 1امير نادري در واقع مي خواهد از مادران و خواهراني بگوید كه منتظر فرزندان 
یا برادران خود هستند.

روبرت صافاریان در مستند »در جســتجو« مي گوید: البته فيلم در جســتجو 1 داراي اشكاالت 
جدي نيز هست، به عنوان مثال فيلمســاز با یك نوع زودباوري درباره حرف هایي كه مردم در این 
فيلم مي زنند، عمل مي كند و فيلم تاش نمي كند، چيز مستندتري نسبت به حرف هاي مردم ارائه 

كند. البته از یك زاویه دیگر مي توان گفت كه این خود سندي 
است، از زمانه اي كه در آن زمان اظهارات دیگران براي پذیرفتن 

حقيقتي كافي بود.
در ادامه این مستند علي اللهياري و فریدون خوشابافرد از عوامل 
فيلم در جســتجو1 امير نادري به تشریح چگونگي ساخت این 
مســتند پرداخته اند در این فيلم فریدون خوشــابافرد با اشاره 
به صرف ســه ماه زمان مي گوید:در آن زمان به دليل خســتگي 
و فشــار زیاد كار، به امير نادري گفتم كه دیگر نمي توانم ادامه 
بدهم و تو، خودت هم نمي داني داري چه كار مي كني. بعد یكي 
دو روز كار را تعطيل كردیم و پس از گذشــت این یكي دو روز، 
دوباره آمدیم سركار و فيلم را به پایان رساندیم. در این مستند 
همچنين اظهاراتي از امير نادري كه در همان سال ها درباره فيلم 
در جستجو گفته است نقل مي شود، در این اظهارات امير نادري 
مي گوید: همه داشته ها و نداشــته هایم در این سال ها و هر چه 
كه در ســينما آموخته بودم، را براي ساخت این فيلم گذاشتم. 
ســاخت این فيلم در آن دوران غيرممكن بود. نادري با انتقاد از 
به نمایش در نيامدن این فيلم در زمان خود مي گوید: این فيلم 
همانند تكه اي از بدنم بود كه گم شد و گم شد و حيف كه دیده 
نشد. در ادامه این فيلم عنوان مي شود كه نادري در آن سال ها در 
گفت وگویي با یكي از نشریات خارجي درباره فيلم در جستجو1 
مي گوید: من نمي خواســتم فيلم ام، فقط یك مستند گزارشي 
باشد، مي خواستم فيلم در جستجو، فرم تازه و یك قابليت بياني تازه داشته باشد. به گفته نادري فيلم 
در جستجو فيلم تازه اي در زمان خودش است. در اظهارات دیگري به نقل از نادري كه توسط گوینده 
متن فيلم منتقل مي شود، امير نادري مي گوید:در ساخت این فيلم به سمتي حركت مي كردم كه 
به حس و موضوع مورد نظرم نزدیك باشد. ما در این فيلم مدام با جستجو و كشف همراه هستيم و 

تمام سلول هاي بدنم آماده بود كه هيچ چيز از دست نرود.

مسعود كيميايي: نادري جستجو را سياه و سفيد، تند و تيز و برشته اي ساخته است

جمعه خونين۵۷ به روایت امير نادري

جستجوي من به نتيجه رسيد
مایل نبودم فيلم- رپرتاژ درباره كشتار بسازم

نمايش فيلم »جستجو« در چند جشنواره بين المللی و بخصوص حضورش در فستيوال كن باعث شد فيلم به عنوان سندی تصويری از 
واقعه ای مهم كه يك كارگردان موج نوی سينمای ايران آن را ساخته، ديده شود. اين نمايش ها بازخوردهايی هم در مطبوعات داشت؛ 
از جمله گفت و گويی كه نشريه ای فرانسوی سينما با نادری انجام داد و غالم حيدری در مجموعه معرفی و نقد فيلم های نادری، آن را 

به ترجمه پرتو مهتدی منتشر كرد.

 تصویرانقالب
در سینما

این شماره
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۸۴روز بعد از برد شيرين مقابل عراق دوباره با اين حريف تکراری بازی داريم اما اين بار ديگر محکوم به پيروز شدن نيستيم

    وقتی ندای قلب هم 
خاموش می شود

    6 دقیقه فوتبال
 60 دقیقه جنجال

وضعيت این روزهاي استقالل فراتر از یک 
کمدی است

 چرا دیدار برزیل با آرژانتين در مقدماتي 
جام جهاني تعليق شد؟

2019
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    منتظر والیبالي 
متفاوت باشید 

عطایي، سرمربي تيم ملي مي  گوید با درس از المپيک و 
ليگ ملت ها مي توان در قهرماني آسيا موفق بود 

ايران22:30 عراق
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می خواهم صدرنشین بمانم
 ۸۴روز بعد از برد شیرین مقابل عراق دوباره با این حریف تکراری بازی داریم اما این بار

دیگر  محکوم به پیروز شدن نیستیم
رقابت های مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا، 
امروز و امشب با انجام 6بازی پیگیری می شود 
و تیم ملی ایــران در دومین بازی از این مرحله 
باید به مصاف عراق برود. عراق که یکی از رقبای 
همیشگی ما در فوتبال آسیاست در مرحله قبلی 
هم با تیم ملی ایران همگروه بود که در 2 بازی 
رفت و برگشت آن مرحله سهم هر کدام از 2 تیم 
یک پیروزی و یک باخت بود. امشب 2 تیم برای 
سومین بار در این رقابت ها به مصاف هم می روند 
و جالب این است که هیچ یک از این 3بازی در 
ایران یا عراق برگزار نشده است. 2 بازی مرحله 
قبل در اردن و بحرین انجام شد و بازی امشب 
هم در قطر انجام می شود؛ ساعت22:30، دوحه، 

ورزشگاه بین المللی خلیفه.

  این جدال یکطرفه نیست
درست است که در تاریخچه تقابل های ایران و 
عراق، تعداد پیروزی های ما 3 برابر عراقی هاست 
اما ایــن آمارها مربوط به ســال های دور بوده و 
در ســال های اخیر تعداد بردهای 2 تیم تقریبا 
برابر اســت. کافی است توجه داشــته باشیم از 
سال2015 که تقریبا همین نسل حال حاضر در 
تیم ملی حضور داشته اند در ۴رویارویی رسمی 
ایران و عراق هر تیم یک بار برنده بوده و یکی از 
آن دو مســاوی هم در ضربات پنالتی با برتری 
عراق به پایان رسیده است. تیم ملی با کارلوس 
کی روش یک بازی دوســتانه و 2 بازی رسمی 
مقابل عراق داشــت که در بازی دوستانه برنده 
شــد و 2 بازی رسمی مســاوی به پایان رسید. 
مســاوی اول )3-3( در یک چهــارم نهایی جام 
ملت های2015 بود و ایــران در ضربات پنالتی 
حذف شد. مساوی دوم هم همان بازی بدون گل 

در مرحله گروهی جام ملت های2019 بود. بعد 
از کی روش، ایران با ویلموتــس به عراق باخت 
و با اســکوچیچ از این تیم انتقــام گرفت. حاال 
اسکوچیچ برای دومین بار تیم ملی را به مصاف 
عراق می فرستد. سرمربی کروات که با ۸برد در 
۸بازی رکوردی تاریخی در تیم ملی ثبت کرده 
در نهمین بازی اش برای اولین بار به یک حریف 
تکراری برخورد کرده است. عراق هم البته برای 
انتقام آن شکســت به مصاف یاران اســکوچیچ 
می رود. ۸۴روز قبل ســرکو کاتانچ روی نیمکت 
عراق نشسته بود و حاال دیک ادووکات هلندی 

است که برای انتقام آن شکست می آید.

   این مرد به علیمنصور هم باخته
عراقی ها با وجود اینکه در مرحله قبل توانستند 
به عنوان تیم دوم گروهC به همراه ایران به مرحله 
بعدی برسند اما بالفاصله سرمربی خود را تغییر 
دادند و دیک ادووکات، ســرمربی سرشــناس 
هلندی روی نیمکت آنها نشســت. در کارنامه 
این سرمربی باتجربه، قهرمانی در مسابقات لیگ 
و حذفی کشورهای هلند، روســیه و اسکاتلند 
و همچنیــن قهرمانی جام یوفا در ســال200۸ 
دیده می شــود. او در رده ملی هم توانسته تیم 
ملی هلند را به رتبه ســوم یورو200۴ برساند. 
پیش از حضور در عراق، آخرین تجربه مربیگری 
ادووکات در تیم فاینورد بوده است. این سرمربی 
هلندی آخرین بار در سال های 2005 و 200۶ 
در فوتبال آسیا حاضر بود و سرمربیگری امارات 
و سپس کره جنوبی را برعهده داشــت. او 2 بار 
به عنوان ســرمربی روبه روی تیم ملی ایران قرار 
گرفته که هر دو بازی دوستانه بوده است. بار اول 
با کره جنوبی توانست برانکو را 2 بر صفر ببرد و بار 

دوم با تیم ملی روسیه به علیرضا منصوریان یک 
بر صفر باخت! آن مســابقه دوستانه، تنها تجربه 
سرمربیگری منصوریان در تیم ملی بوده است؛ 
در فاصله رفتن افشــین قطبی تا آمدن کارلوس 

کی روش.

  متهم به ضدفوتبال
عــراق بــا هدایــت ادووکات در اولیــن بازی 
این مرحله یک تســاوی بــدون گل در زمین 
کره جنوبی گرفت که نتیجه خوبــی برای این 
تیم محسوب می شود. در آن مسابقه کره ای ها 
۶۸درصد مالکیت توپ داشتند اما عراق با تنها 
32درصد مالکیــت و دفــاع همه جانبه مقابل 
حمالت کره  یک امتیاز باارزش از سئول بیرون 
کشید. در این مسابقه یکطرفه تعداد شوت های 
داخل چارچوب عراقی ها صفــر بود و آنها فقط 
2بار آن هم از پشت محوطه جریمه شوت های 
بی خطری روانه دروازه میزبان کردند. در حالی 
که کره جنوبــی 15بار به ســمت دروازه عراق 
ضربه زد که 5شــوت این تیم داخل چارچوب 
بود اما گلــی از خط دروازه ها نگذشــت. بعد از 
آن مسابقه ســون هیونگ مین، ستاره کره ای 
تاتنهام عراقی ها را به ضدفوتبــال متهم کرد و 
گفت بازیکنان این تیم فقط به دنبال وقت کشی 

بوده اند.

   2 عالمت سؤال، درست کنار خط
اما تیم ملی ایران که تنها تیم برنده و البته تنها 
تیم گلزن گــروهA در روز اول مســابقات بوده، 
امشب با دو ســه تغییر نســبت به بازی اول به 
مصاف عــراق خواهد رفت. ســردار آزمون که 
مقابل ســوریه 2کارته بود بعد از سپری کردن 

محرومیتش به بازی امشب رسیده و دوباره زوج 
مخوف او و طارمی در خط حمله ایران تشکیل 
خواهد شد. در خط هافبک نیز حضور نوراللهی، 
عزت اللهی و جهانبخش قطعی به نظر می رسد. 
همان طور که بازی بیرانوند درون دروازه و حضور 
زوج شــجاع و کنعانی در دفــاع میانی قطعی 
خواهد بود. تنها پست هایی که درباره آنها اما و 
اگر وجود دارد دفاع های کناری هستند که این 
روزها زیاد تغییر می کنند و در بازی با ســوریه 
هم در هر دوی این پســت ها شــاهد تعویض 
بودیم. در دفاع راســت صالح حردانی با نمایش 
خوبش در نیمــه دوم بازی با ســوریه احتماال 
گزینه محتمل تری نسبت به سلمانی چپ پا است 
و در دفاع چپ هم باید دید اســکوچیچ دوباره 
وحید امیری را در این پست محبوس می کند یا 
با سپردن این پست به یک بازیکن دیگر وحید را 

به جای اصلی اش برمی گرداند.

  بوی مساوی می آید
ایران تنها تیم برنده روز اول بوده و طبعا پیروزی 
در بازی امشب می تواند حاشیه امنیت خوبی در 
صدر جدول برای ما بسازد. اما عراق حریف بسیار 
قدرتمندی است و تساوی در زمین کره جنوبی 
نشــان می دهد گل زدن به این تیم چندان هم 
آســان نخواهد بود. با توجه به اینکه هیچ یک 
از همگروهی های ما در پایان بازی های امشــب 
نمی توانند بیش از ۴امتیاز داشته باشند، شاید 
کسب یک مســاوی در این مسابقه و ۴امتیازی 
شــدن در روز دوم هم برای ایران راضی کننده 
باشد. نتیجه ای که نمی دانیم چقدر عراقی ها را 
راضی می کند اما محتمل ترین نتیجه برای بازی 

امشب است. قبول دارید؟
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آشنایي با داور بازي امشب
قضاوت بازي امشــب تیم هاي ملي ایران و عراق 
به »ما نینــگ«، داور اهل فوژین چین ســپرده 
شده است. این داور ۴2 ســاله که در 30 سالگي 
وارد لیســت بین المللي شــده، براي اولین بار 
است که بازي تیم ملي ایران را سوت مي زند. او 
پیش از این 12 قضاوت براي تیم هاي باشگاهي 
ایران داشــته که حاصل آن 7 برد براي ایراني ها، 
یک مســاوي و ۴ پیروزي براي رقبا بوده اســت. 
معروف تریــن قضــاوت او بــراي ایراني ها هم 
به ســال201۸ و فینــال لیگ قهرمانان آســیا 
برمي گــردد، جایي که پرســپولیس بــا نتیجه 

2برصفر مغلوب کاشیما آنتلرز ژاپن شد.

فوتبال ایران

نکته بازي

آماربازي

گروگان گيري در برزيل، خودكشي در تهران

گودبای پارتی جعفر

همه كاره و هيچ كاره

اینکه چند مرد مسلح به زمین فوتبال 
برونــد و در جریان یک مســابقه، 
مشغول اســکورت ۴ فوتبالیست 
به طــرف رختکن شــوند، آنقدر 
عجیب است که مي تواند در صدر 
ماجراهاي غیرمنتظره سال فوتبال 
دنیا قرار بگیرد. با این حال اصرار برزیلي ها به 
اجراي پروتکل هاي بهداشتي در مقابله با ویروس کرونا، جالب 
توجه به نظر مي رسد. پروتکل هایي که در فوتبال ایران حتي 
براي یک دقیقه هم جدي گرفته نشده اند. سازمان لیگ حتي 
روي اجراي همان دستورالعمل هاي بهداشتي نیم بند هم اصرار 
چنداني به خرج نمي دهد. تصور کنید که اگر در 1۴ روز گذشته 
در انگلیس بوده باشید، نمي توانید به برزیل بروید اما این اجازه را 
دارید که در تعطیالت به هر کشور دلخواهي سفر کنید و بدون 
هیچ مشکلي به فوتبال ایران برگردید و حتي در جلسه تمریني 

تیم تان هم شرکت کنید!

فعالیت جعفر ســمیعی در ســمت 
مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس، به 
پایان رسیده است. جدایی او، اولین 
تغییر کالنی است که در دوران روی 
کار آمدن دولت جدید در پرسپولیس 
اعمال مي شود. ظاهرا گزینه مدنظر وزیر 
سابق ورزش، قرار نیست در این دوره هم مرد اول سکان مدیریت 
سرخ ها باشد. نکته کلیدی در مورد این تغییر، زمان رقم خوردن آن 
است. اینکه در فاصله حدود یک هفته با مسابقه در برابر استقالل 
تاجیکستان، یک تغییر مدیریتی در پرسپولیس ایجاد شود، چندان 
خوشایند نیست. همه نفرات این تیم در شرایط فعلی به آرامش 
فکری نیاز دارند اما این تغییر در بدترین زمان ممکن اتفاق  افتاد. با 
توجه به ماجراهای عجیب تراکتور و شرایط خاص استقالل، به نظر 
می رسد نمایندگان ایرانی لیگ قهرمانان آسیا حتی بیشتر از رقبای 

عربی در تالش برای حذف خودشان از این جام هستند.

علی منصوریان به مردم »خونگرم« 
آبادان وعده خبرهای خوبی را داده 
اســت اما بعید به نظر می رسد که 
مردم خونگرم این شــهر، از خبر 
مربیگری علیمنصور در تیم شــان 
چندان خوشحال باشند. نکته عجیب 
اینجاست که منصوریان در هر صورت و با هر نتیجه ای در تیم 
قبلی، به صورت قطعی ســرمربی یک تیم دیگر در لیگ برتر 
خواهد شد. اگر خبر توصیه باالدستی ها برای مربیگری او درست 
باشد، آن وقت به نظر می رسد این مربی به خوبی راه تیم گرفتن در 
فوتبال ایران را پیدا کرده است. جالب اینکه تیم های او پله به پله 
در جدول رده بندی لیگ برتر پایین تر می روند. منصوریان بعد از 
اخراج هفته پنجم در تراکتور، یک تجربه ناموفق در اراک داشت، 
با این حال، حاال پیشنهاد برای او روی میز است؛ پیشنهادی که 

حداقل هواداران این باشگاه را اصال به وجد نیاورده است.

متریكا

در جمع بازیکنان حــال حاضر تیم ملي، 

ســردار آزمون رکورددار بازي در مقابل 05
عراق است. گلزن اول تیم ملي که در بازي 
با سوریه محروم بود امشب دوباره در خط 
حمله تیم ملي قرار مي گیرد و این ششــمین تقابل او با عراقي ها در 
لباس تیم ملي خواهد بود. ســردار در 5بازي قبلي اش مقابل عراق به 
2برد، 2مســاوي و یــک باخت رســیده اســت. ایران و عــراق از 
ســال2015تا کنون 5بار به مصاف هم رفته اند و سردار تنها بازیکني 
است که در تمامي این 5بازي حضور داشته است. قبل از این 5مسابقه 
2 تیم ۴سال با هم روبه رو نشده بودند و براي رسیدن به ششمین بازي 
باید تا سال2011عقب برویم. جالب اینکه در بازي سال2011کریم 
انصاري فر حضور داشته اما بعد از آن فقط یک بار دیگر مقابل عراق بازي 

کرده و تعداد بازي هایش از 2فراتر نرفته است.

امــا کریــم انصاري فــر اگرچــه تعداد 

بازي هایش زیاد نیســت امــا در عوض 02
صاحب رکورد صد درصد پیروزي مقابل 
عراقي هاست. در میان بازیکناني که بیش 
از یک بار مقابــل عراق بــازي کرده اند، فقط کریم اســت که رکورد 
صددرصد پیــروزي را مقابــل عراقي ها دارد. او ســال2011در جام 
ملت هاي آسیا و در مسابقه اي که ایران با گل هاي مبعلي و رضایي از 
عراق برد، به عنوان بازیکن ذخیره جانشین محمد غالمي شد. ۴سال 
بعد در بازي دوستانه ایران-عراق در کشور استرالیا نیز کریم از ابتدا در 
ترکیب بود و ایران با تک گل سردار آزمون پیروز شد. بعد از انصاري فر 
که 2بازي و 2برد مقابل عراق دارد، صادق محرمي، شجاع، قلي زاده، 

عزت اللهي و قائدي با یک بازي و یک برد قرار دارند.

سردار آزمون با زدن 3گل رکورددار گلزني 

به عراق در بین بازیکنان فعلي تیم ملي 03
است. در 5تقابل اخیر 2 تیم ایران و عراق 
که ســردار در آنها بازي کرده، ایراني ها 
جمعا ۶گل به حریــف زده اند که نیمي از این ۶گل را ســردار به ثمر 
رســانده اســت. 3گل دیگر هم به نام مرتضــي پورعلي گنجي، رضا 
قوچان نژاد و احمد نوراللهي ثبت شده است. سردار اگر در بازي امشب 
هم دروازه عراق را باز کند به رکورد ۴گل علي دایي خواهد رسید. علي 
دایي بــا زدن ۴گل به عــراق که در ۴بــازي متوالي به ثمر رســیده 
گلزن ترین بازیکن تاریخ ایران در مقابل عراقي ها بوده است. بعد از او 
حمید شیرزادگان، حسین کالني و سردار آزمون با 3گل در رتبه بعدي 

هستند.

 این هم صحنه اي که مي توانست باعث شود قائدي 
بازي با عراق را از دست بدهد. سردار در این لحظه 
 طــوري فریاد کشــید کــه کمــر مهــدي رگ به رگ 

شد.

 امید نورافکن هر چقدر سریع مي دود به ترکیب تیم ملي 
نمي رسد! او بهترین مدافع چپ لیگ در فصل گذشته 
بود اما اســکوچیچ براي دفاع چپ از پست هاي دیگر بازیکن 

مي آورد.

 اگر یک مســابقه براي انتخاب تکنیکي ترین 
بازیکن تیم ملي برگزار شود، قطعا این دونفري 
که در عکس مي بینید به فینال مي رسند. اما برنده فینال 

را نمي توان پیش بیني کرد.

 تا حاال سرمربي تیم ملي را با سرمربي تیم امید 
در یک قاب دیده بودید؟ اگــر ندیده بودید 
 خیلي هــم تعجب نکنید چون خودشــان هم ندیده

 بودند.

عكس خبر

برنامه بازي ها

دوشنبه 22 شهریور

سه شنبه 23 شهریور

لیگ قهرمانان-یک هشتم

استقالل ایران - الهالل عربستان

21:30

استقالل تاجیكستان - پرسپولیس ایران

19:30
النصر عربستان - تراکتور ایران 

20:30

۱۵ مهر ۱۴00

20 مهر ۱۴00

20 آبان ۱۴00 

2۵ آبان ۱۴00 

۷ بهمن ۱۴00

۱2 بهمن ۱۴00 

۴ فروردین ۱۴0۱ 

۹ فروردین ۱۴0۱

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهایي

22:30

۱6 شهریور ۱۴00 

 عراق - ایران



19
2 3 0 2 3 6 0 2     سه شنبه  16 شهریور 1400    شماره  8308  

ونگر پشت تصميم خطرناك فيفا
آرســن ونگر پس از جدايي از آرسنال پيشــنهادهاي زيادي داشــت اما به آنها اعتنايي نكرد. آخرين پيشنهادش از تيم ملي 
سوئيس بود. شايد هواداران جدي فوتبال بايد دست به دعا بردارند و آرزو كنند او زودتر يك تيم بگيرد وگرنه فوتبال را به سمت 
خطرناكي مي برد. ونگر كه مدتي است به عنوان رئيس توسعه جهاني فوتبال در فيفا فعاليت مي كند، طرحي درنظر دارد كه به 
موجب آن جام جهاني از سال2028به بعد هر دو سال يك بار برگزار مي شــود. منتقدان اين طرح معتقدند كه جام جهاني دو 
ساالنه تقويم فوتبالي را شلوغ مي كند و خطر آسيب ديدگي ها را افزايش مي دهد اما افزايش بازي هاي ملي درآمد فدراسيون هاي 
فوتبال در كشورها را باال مي برد. مسابقات بين المللي فوتبال زنان مانند جام جهاني و مسابقات قاره اي در سال هاي فرد و جام 
جهاني مردان و يورو در سال هاي زوج برگزار مي شوند. هدف فيفا اين است كه هر سال يك تورنمنت مردانه برگزار شود؛ شامل 

جام جهاني، يورو، جام ملت هاي قاره ها و ليگ ملت هاي اروپا و همين موضوع مي تواند فوتبال بانوان را بيشتر به حاشيه ببرد.

مدت مديدی است كه صداوسيما به ســراغ ساخت سريال های نود  قسمتی 
نمی رود. اگر آنها سوژه ساخت چنين سريالی را ندارند، می توانند به سادگی 
آن را با برداشتی آزاد از ماجراهای محمد دانشگر و باشگاه استقالل بسازند. 
اين بازيكن ظاهرا تصميم گرفته در شكستن ركوردها، ادامه دهنده راه كريس 
رونالدو در فوتبال باشد. دانشگر فصل گذشته به ركورد تاريخی اخراج از يك 
تيم فوتبال و بازگشت به آن رسيد و در طول فصل، 3بار با حكم اخراج و سپس 
بازگشت در استقالل روبه رو شــد. او حاال به ركورد ديگری حمله كرده و در 
يك پنجره نقل و انتقاالت، دو فســخ قرارداد با استقالل را پشت سر گذاشته 
است. دانشگر اولين بار حدود يك هفته قبل قراردادش را با آبی ها فسخ كرد 
اما به 24 ساعت نكشيد كه قرارداد ديگری با اين تيم بست. او حاال دوباره به 
سازمان ليگ رفته تا برای دومين بار قراردادش را فسخ كند. جالب اينكه رشيد 
مظاهری هم همين تصميم را گرفته و قبل از خشك شدن جوهر »می مانم و 
می جنگم«، تيم ديگری را برای خودش انتخاب كرده است. ظاهرا در فصل 

آينده بايد دانشگر را در الغرافه يا الخور و رشــيد را در هوادار تهران ببينيم. 
معلوم نيست مديران باشگاه استقالل چطور با بازيكنان قرارداد می بندند كه 
وزيدن يك نسيم در پايتخت هم امكان فسخ را به آنها می دهد. نفراتی كه هر 
وقت اراده كنند، به صالحديد خودشان از باشگاه جدا می شوند و مسير مدنظر 

خودشان را دنبال می كنند.
شرايط استقالل، فراتر از يك كمدی است؛ باشــگاهی در تسخير مهره های 
هميشه طلبكار. آن هم بدون اينكه كوچك ترين دستاوردی برای تيم داشته 
باشــند. آنها طوری عمل می كنند كه انگار جام های زيادی برای استقالل به 
ارمغان آورده اند اما در عمل، رشــيد مظاهری يك سال ناموفق را در باشگاه 
ســپری كرده و دانشــگر هم به جز بی نظمی و اخراج، آورده ديگری در اين 
تيم نداشته است. آش آنقدر شور شــده كه حتی محمدحسين مرادمند هم 
تصميم گرفت با تيم به دوبی ســفر نكند. اين همان بازيكنی است كه فصل 
گذشته با حرف زدن از »ندای قلب« تصميم داشــت دل هواداران استقالل 

را به دســت بياورد. حاال اما همه ديگر فهميده اند كه ايــن ندای قلب، تنها 
وابسته به صفرهای رقم قرارداد بوده است. اصال مشخص نيست چرا چنين 
بازيكنان متوسطی، به خودشان اجازه می دهند كه اين چنين حيثيت و اعتبار 
اســتقالل را به بازی بگيرند. بدون ترديد، حاال هيچ كس دوست ندارد جای 
فرهاد مجيدی باشد؛ مردی كه اميدوار بود در اولين تجربه »بستن« استقالل 
در شــروع فصل، كوالک كند اما فريب مديران باشگاه را خورد و گزينه هايی 
مثل شيمبا و حردانی را به راحتی از دست داد. مهدی قائدی هم تيم را ترک 
كرد تا با توجه به جدايی رشيد، دانشگر، قائدی، شجاعيان، دياباته، نادری و 
شايد فرشيد اسماعيلی، تركيب اوليه استقالل حتی نسبت به فصل قبل هم 
نااميدكننده تر شود. اولين قربانی اين ماجرا می تواند خود فرهاد باشد؛ كسی 
كه با مصاحبه های چند هفته قبل برای مديران باشگاه مشروعيت خريد اما با 
موج سهمگينی از ناكارآمدی در بين آنها روبه رو شد؛ موجی كه حاال مثل يك 

طوفان به ساحل استقالل حمله ور شده است.

وقتیندایقلبهمخاموشمیشود
وضعيت اين روزهای استقالل فراتر از يك كمدی است

در همين حين كــه حواس مان به فوتبــال و اتفاقات 
افغانســتان بود، در يك كشــور آفريقايي كودتا شد. 
يك گروه مســلح در گينه رئيس جمهور اين كشور را 
به گروگان گرفتند و اعالم كودتــا كردند. حين كودتا 
يك اتفاق فوتبالي هم افتاد. تيــم ملي فوتبال مراكش 
2 روز قبل بــراي انجام مســابقه فوتبــال رقابت هاي 
انتخابي جام جهاني2022 وارد گينه شــده بود. پس از 
شنيده شــدن صداي تيراندازي در اطراف هتل محل 
اقامت اين تيم، اعضاي كاروان مراكش دچار وحشــت 
و در هتل حبس شدند. اما خيلي زود اقداماتي صورت 
گرفت تا آنهــا تحت الحفظ هتل را تخليــه كنند و به 
فرودگاه بروند و از آنجا با هواپيما به كشورشان برگردند. 
اين در حالي بود كه كودتاچيان، دولت و قانون اساسي 
را تعليق و همه ســفرهاي زميني و هوايي را لغو كرده 
بودند. بازيكنــان مراكش پيش از كودتا يك جلســه 
تمريني را هم در گينه برگزار كرده بودند. سازمان ملل 
و نيجريه كه قدرت اصلي سياسي در منطقه است كودتا 
را محكوم كرده اند. پــس از به هم خوردن بازي برزيل و 
 آرژانتين اين دومين مسابقه اي بود كه روز يكشنبه لغو 

مي شد.

ايتاليا به برزيل رسيد
ايتاليا دومين بــازي اش در اين فيفــادي را هم 
مســاوي كرد. آخرين باري كه قهرمــان يورو در 
جريان بــازي برنده شــده، برمي گــردد به دور 
يك چهارم يورو 2020 كه توانســته بود 2 بر يك 
بلژيك را ببرد. ايتاليايي هــا در نيمه نهايي مقابل 
اسپانيا و در فينال مقابل انگليس در وقت قانوني 
و اضافه به مســاوي تن دادند و در ضربات پنالتي 
برنده شــدند. ايتاليا هفته گذشــته در برابر تيم 
ملي بلغارســتان يك-يك متوقف شــد و ركورد 
بي شكســتي خود را به 35بازي پياپي رســاند تا 
با ركورد اسپانيا بين ســال هاي 2007 تا 2009 
برابري كند. حاال تساوي بدون گل مقابل سوئيس 
كه با درخشــش زومر درون دروازه تيم حريف و 
خراب شــدن پنالتي جورجينيو ثبت شــد، يك 
ركــورد بهتر براي شــاگردان روبرتــو مانچيني 
به همراه آورده اســت. آتزوري حــاال به ركورد 
شكست ناپذيري در 36مســابقه پي درپي دست 
يافته اند كه برابر اســت با ركورد 36مسابقه بدون 
باخت بين سال هاي 1993 تا 1996 براي تيم ملي 
برزيل. جورجينيو كه اخيرا جايزه بهترين بازيكن 
سال اروپا را از يوفا گرفته و يكي از گزينه هاي توپ 
طالي فوتبال اروپا محسوب مي شود، با اين پنالتي 
كه خراب كرد، شانس برنده شدنش را در مراسم 

توپ طال كاهش داد.

بازي نشد، كودتا شد

اميرحســين اعظمي| هنوز برخي 
كارشناسان كه دل در گرو كي روش 
داشتند، از نحوه بازي تيم ملي مقابل 
ســوريه انتقاد مي كنند. براي بازي 
امشب ايران مقابل عراق سراغ پيروز 
قرباني رفتيم تا بدون تعارف نظرش را 
درباره اين انتقادات و همينطور شرايط 
مسابقه امشب بپرسيم. پيروز قرباني 
به همشهري ورزشي درباره توقعات از 
تيم ملي مي گويد: »با توجه به عملكرد 
تيم ملي در بازي هاي بحرين، طبيعي 
بود كه توقعات باال برود ولي ايران در 
نخستين بازي پايين تر از حد انتظار 
ظاهر شد. البته نوع بازي سوريه هم 
اجازه نداد بازي دلخــواه خودمان را 
انجام دهيم و غيبت اســكوچيچ هم 
تأثيرگذار بود. از طرفي بازيكنان هم 
زياد در كنار هم تمرين نكرده بودند 
و غيبت ســردار آزمون هــم در فاز 

تهاجمي تأثيرگذار بود.«

  اسكوچيچ بايد جواب بدهد
قرباني در پاســخ به اين پرسش كه چرا 
اسكوچيچ در برخي پست ها زياد تغيير 
ايجاد مي  كند و آيا ايــن به خاطر راضي 
نگه داشــتن بازيكنان تيم ملي نيست، 
اينطور پاسخ مي دهد: » نمي دانم، چون 
من در كنار تيم ملي نيســتم ولي بعيد 
مي دانم كادر فني بخواهــد بازيكني را 
راضــي نگــه دارد. هر مربي براســاس 
افكارش اقــدام به انتخــاب بازيكنان و 
تركيب تيم مي كند و ما هم بايد به سليقه 
و انتخاب هــاي دراگان احترام بگذاريم. 
در ضمن اين مربي هم بايد در نهايت در 
مورد عملكرد تيــم ملي و انتخاب هايش 

جواب بدهد.«

  وريا و رامين كيفيت بااليي دارند
قرباني در قسمت ديگري از حرف  هايش 

در مورد انتقادهاي صورت گرفته از جعفر 
ســلماني و اينكه او بازيكن مورد عالقه 
دراگان است، توضيح مي دهد: »ما نبايد 
سلماني را خراب كنيم ولي اعتقاد من اين 
است كه بيش از حد بها دادن به بازيكنان، 
آنها را خراب مي كند. فكــر مي كنم در 
پست دفاع راســت هم بازيكنان خوبي 
داريم كه مي توانستند االن در تيم ملي 
باشــند. وريا غفوري و راميــن رضاييان 
كيفيت بااليي دارند و مي توانســتند به 

تيم ملي كمك كنند.«

  تفاوت اسكوچيچ و كي روش
از قرباني در ارتباط با تفاوت هاي تيم فعلي 
با تيمي كه هدايتش را كي روش بر عهده 
داشت، سؤال مي كنيم كه اينگونه جواب 
مي دهد: »تيم فعلي نســبت به كارهاي 
تهاجمي پيشرفت كرده و اين تيم نسبت 
به تيم كي روش فوتبــال تهاجمي تري 
به نمايش مي گذارد. با اين حال، اعتقاد 
من اين اســت كه تيم كي روش از لحاظ 
شخصيت تيمي باالتر از تيم اسكوچيچ 

بود، همينطور در كارهاي دفاعي.«

   نياز به ارنج خوب داريم
قرباني در ارتباط با بازي ا مشــب با عراق 
مي گويد: »مطمئنا سطح بازي ها نسبت 
به مرحله قبل باالتر آمده و كار ما آسان 
نيست. سرمربي عراق تغيير كرده و آنها 
يك مربي كاركشــته استخدام كرده اند. 
ما نبايد فريب بازي قبلــي را بخوريم و 
مهم اين است كه با يك استراتژي خوب 
برابر اين تيم قرار بگيريم. ما نياز به يك 
ارنج خوب داريــم و اگر در تركيب حتي 
يك اشــتباه هم داشته باشــيم، ممكن 
است همه  چيز را خراب كند. بازي با عراق 
سخت است ولي اميدوارم برنده از زمين 

بيرون بياييم.«

پيروز قرباني: تيم كي روش باشخصيت تر بود
 بيش از حد بها دادن به برخي بازيكنان 

در تيم ملي، آنها را خراب مي كند

پس از مدت ها يك مســابقه مهــم در منطقه آمريــكاي جنوبي 
به ســاعت ما ايراني ها مي خــورد و به جاي ســاعت 3 و 4 صبح، 
ساعت23:30برگزار شده بود كه آن هم پس از 7-6 دقيقه متوقف 
و تعليق شد. ديدار برزيل با آرژانتين در ورزشگاه كورينتيانس آره نا 
در سائوپائولو تنها چند دقيقه طول كشيد؛ ديداري كه در آن توپ به 
پاي مسي نخورد، نيمار تنها وقت كرد يك بار تمارض كند و بالفاصله 
بعد از آن هم خطايي انجام داد تا همــه متوجه درگيري هاي كنار 
زمين شوند. ابتدا به نظر مي رسيد بگومگوهاي كنار زمين به درگيري 
نيمكت ها يا بازيكنان 2 تيم مربوط مي شود اما خيلي زود مشخص 
شد ماجرا به تالش افسران بهداشتي و پليس برزيل مربوط است كه 
قصد داشتند 4 بازيكن آرژانتين را به دليل زيرپا گذاشتن مقررات و 
پروتكل هاي بهداشتي بازداشــت كنند. امي بوئنديا، امي مارتينز، 
كريســتين رومرو و جوواني لوسلسو 4 بازيكن ليگ برتري )شاغل 
در ليگ انگليس( تيم ملي آرژانتيــن در ورود به خاک برزيل براي 
مسابقه با اين كشور، درباره وضعيت خود در 14 روز اخير راستگو 
نبودند و همين موضوع دردسر بزرگي به راه انداخت. اين خبر پيش 
از آغاز مسابقه منتشر شد اما گزارشگر تلويزيوني ما كه عزادار بود و 
بدون مطالعه گزارش اين ديدار حساس را آغاز كرده بود، تا نيم ساعت 
متوجه نشد چه اتفاقي رخ داده. خيلي از كاربران ايراني در شبكه هاي 
اجتماعي وقتي آرژانتيني ها تيم را از زمين بيرون كشيدند، شرايط 
را به ليگ آزادگان خودمان و كنفدراسيون فوتبال تشبيه كردند كه 
پربيراه هم نبود چون كنفدراسيون فوتبال آمريكاي جنوبي موسوم 
به CONMEBOL دست كمي از همتاي آسيايي اش ندارد. براي 
نمونه مي توان به برگزاري رقابت هاي كوپا آمريكا به طور نامنظم و با 
فاصله هاي كم اشاره كرد؛ جوري كه مسي هم توانست طلسم جام 
نگرفتن با تيم ملي را باطل كند!از ماجرا دور نشويم؛ 4 بازيكن مورد 
اشاره كه 3 تاي آنها در تركيب اصلي بودند، هنگام سفر از آرژانتين 
به كاراكاس در ونزوئال، حضور خود در انگليس در 14روز گذشته را 
انكار كردند، درحالي كه همه آنها در ليگ برتر به ميدان رفته بودند. 
هواپيماي حامل بازيكنان آرژانتيــن از پايتخت ونزوئال وارد برزيل 
شد و قوانين برزيل به گونه اي است كه مســافران برگشته از هند، 

آفريقاي جنوبي و انگليس كه در ليست قرمز كرونا هستند، هنگام 
ورود به خاک اين كشور بايد به قرنطينه 2 هفته اي بروند. مقامات 
برزيل بالفاصله پس از پي بردن بــه دروغ بازيكنان تيم ميهمان 

خواستار ديپورت فوري اين 4 بازيكن از برزيل شدند.
آرژانتيني ها معتقــد بودند كه اگر تخلفي صــورت گرفته، بايد 
زودتر اعالم مي شــد نه در جريان مسابقه. حرف هاي مسي كه از 
دوربين هاي فيلمبرداري شنيده مي شد اين بود: »3 روز است كه 
اينجا حضور داريم. چرا در اين مدت كاري براي ديپورت بازيكنان 
انجام نداديد؟ چرا همه تالش ها را به بعد از ســوت شــروع بازي 
موكول كرديد؟ اگر قرار است بازيكنان ما را از زمين خارج كنيد، 
همه ما زمين بازي را ترک خواهيم كرد.« برزيلي ها هم بازيكنان 
خودشان را با حريف مقايسه و اعتراض كردند كه چرا قانون نبايد 
براي 2 تيم يكسان اجرا مي شد. در اردوي برزيل برخي از بهترين 
بازيكنان اين تيم نظير آليسون، ادرسون و گابريل ژسوس به خاطر 
همين قانون نتوانسته بودند تيم ملي را همراهي كنند، درحالي كه 

آرژانتيني هاي ليگ برتر در اردوي رقيب حاضر بودند.
ماموران آنويزا، نهاد مرتبط با وزارت بهداشــت برزيل كه گفته 
مي شود در جريان ورود اين بازيكنان نبودند، از قرار معلوم قبل 
از بازي براي بازداشت آنها به اردوي محل اقامت شان مي روند اما 
پس از حضور در محل متوجه مي شوند تيم هتل محل اقامت را 
به مقصد ورزشگاه ترک كرده اســت. براي همين بدون درنظر 
گرفتن عرف فوتبال در همان جريان مســابقه به اعمال قانون 
دســت مي زنند. حاال ممكن اســت اين بازي تكرار شود يا فيفا 
تصميم بگيرد نتيجه مســابقه را با قوانين انضباطي و احتماال به 
سود برزيل تعيين كند. اگر مسي در اين بازي گل مي زد، با تعداد 
گل هاي ملي پله برابري مي كرد. پله 77گل رسمي )از 1957تا 
1971( براي تيم ملي برزيل زده بود و مسي )از 2005تا به حال( 
روي عدد76متوقف مانده اســت. اين ركورد براي نيم قرن تمام 
دست نخورده باقي مانده است و برزيلي ها بايد راضي باشند كه 
ركورد اسطوره فوتبال كشورشان در خاک خودشان فعال توسط 

يك دشمن تهديد نشده.

غصه كريستيانو رونالدو كم بود، حاال ما ايراني ها كه ركورد 109گل 
ملي علي دايي مان همين چند روزه به دست رونالدو شكسته شده، 
بايد نگران لوكاكو هم باشــيم كه به ســرعت به اين ركورد نزديك 
مي شود. مهاجم بلژيك در صدمين بازي ملي اش موفق شد گل ملي 
شماره67خودش را در برد 3بر صفر مقابل چك ثبت كند. فعال خيلي 
فاصله بين اين ركورد با ركورد علي دايي وجــود دارد اما اين را هم 
درنظر بگيريد كه 50گل آخر ايــن مهاجم در 50بازي آخرش براي 
تيم ملي بلژيك به ثمر رسيده است. او در 50بازي اولش تنها 17گل 
زده بود. لوكاكو در 28ســالگي در اوج پختگي قــرار دارد و معموال 
پيش نمي آيد كه در يك بازي گلي نزند. فرض را بر اين بگيريم كه تا 
34سالگي هم پيراهن تيم ملي را بر تن كند و سالي 10 بازي ملي هم 
حضور داشته باشد و طبق معمول در اغلب مسابقات گل بزند، آنگاه 
بايد نگران رســيدن »غول مهربان« به ركورد دايي بود. او ششمين 
بازيكن تيم ملي بلژيك است كه به آمار حداقل 100 بازي ملي دست 
مي يابد. آمار گلزني روملوي دوست داشــتني به اين شكل است كه 
در 100بازي 67گل به ثمر رســانده يعني هر 95/7دقيقه يك گل 

ملي. شايد اگر در منچســتريونايتد به او خوش مي گذشت و آنقدر 
افت نمي كرد، االن گل هايش به 100هم نزديك شده بود. او 50گل 
از اين 67گل را زيرنظر روبرتو مارتينس اسپانيايي براي تيم ملي زده 
كه بهترين ركوردش زيرنظر يك مربي نيست؛ او براي آنتونيو كونته 
در چلسي و اينتر موفق شد 64گل در 95بازي به ثمر برساند. البته 
او در 126 بازي براي مارتينــس 61  گل در اورتون و تيم ملي بلژيك 

زده است.
لوكاكو گلزن نيمه هاي دوم است؛ 110گل از گل هاي رسمي اش را 
در نيمه هاي اول و 147گل در نيمه های دوم و 3 تا هم در وقت هاي 
اضافه به ثمر رسانده. خودش به تازگي درباره دوران ناخوش حضورش 
در من يونايتد گفته: »نمي خواستم به اينتر پشت كنم. آنها من را از 
لجن بيرون كشيدند. در منچســتر در يك چاه عميق بودم. حاال هم 
تنها مي توانستم براي حضور در چلسي، اينتر را ترک كنم. زماني كه 
متوجه شدم چلســي تا چه اندازه اي خواهان من است نمي خواستم 
جو تيم را خراب كنم اما ديگر در ذهنم شهر ميالن حضور نداشت. از 

اينتزاگي خواستم تا راهي براي توافق با هم پيدا كنيم.«

غول مهربان ولي بي رحم
لوكاكوي آرام در گلزني با كسي شوخي ندارد؛ مدعي تازه براي ركورد رونالدو و دايي

6 دقيقه فوتبال، 60 دقيقه جنجال
چرا ديدار برزيل با آرژانتين در مقدماتي جام جهاني تعليق شد؟
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مرغ يك پا

نعيمه ظفر، نخســتين مربي زن ايراني در تاريخ بســكتبال روي 
نيمكت مربيگري تيم ملي قطر نشست. قطري ها باشگاه ندارند اما 
با نام »كميته زنان« در مسابقات »عرب كالب« به ميزباني اردن 
شركت كردند. عالوه بر ظفر، بازي كيميا يزديان تهراني با پيراهن 
قطر جالب توجه است. اين ملي پوش بسكتبال در اردوي تركيه به 
جمع قطري ها پيوست و به جاي دختر آمريكايي 199سانتي متري 
مورد توجه قرار گرفت. بازي هاي عرب كالب از يكشــنبه  شب با 
5تيم آغاز شــد اما آنچه بيش از نكات ديگر مهم است توانمندي 
دختران بسكتباليست ماســت كه در آغاز دوره جديد بسكتبال 
زنان ايران، مرزهاي بين المللي را درنورديده اند. حضور اين دو نفر 

مي تواند براي بسياري از جوان ترها الهام بخش باشد.

تيم بسكتبال دختران مهرام بعد از يك فصل حضور در مسابقات 
باشــگاه هاي ايران از دور بازي ها كناره گيري كرد. مهرامي ها 
15روز مانده به مسابقات امسال چنين تصميمي گرفتند. گفته 
مي شود وساطت صمد نيكخواه بهرامي كاپيتان تيم ملي و يار 
غار مهرامي ها نيز بدون تأثير بود و مرغ اميرمحمد گنجي مالك 
باشگاه، يك پا داشت. در فصل نو بســكتبال زنان ايران پس از 
خاموشي 40ساله، به تيم هاي مردمي، صنعتي، پايه و سازنده نياز 
داريم و كناره گيري هر كدام به ويژه تيمي مثل مهرام، روند رشد را 
به تأخير مي اندازد. البته به ساختار پرايراد و پرتغيير ورزش ايران 
با تشكيالت نامنظم آن هم بايد نگاه كرد كه براي سرمايه گذاري 

بخش خصوصي محيط امن و پايداري ندارد.

زير حلقه

عكس خبر

ظفر و قطر

افشين رضاپور 
كارشناس بسكتبال
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ديروز تمرين تيم ملي ميزبان خبرنگاران بود و بازيكنان و مربيان 
از شرايط خوب تيم و از قهرماني در آســيا گفتند. نظر ميالد 
عبادي پور، كاپيتان تيم اين بود: »بازي هاي ســختي پيش رو 
داريم. خدا را شكر شرايط خوبي داريم. با توجه به گذشت زمان، 
فشــار بعد از ليگ ملت ها و المپيك كاهش يافت و اميدواريم 
قهرمان مسابقات آسيايي شويم.« ميثم صالحي، ديگر بازيكن 

تيم هم از عطايي حمايت كرد: »بايد بــه مربي ايراني اعتماد 
كرد. اميدواريم بهترين نتيجه را در آســيا به دست بياوريم.« 
اما مصطفي كارخانه سرپرست تيم بيشتر از آلكنو انتقاد كرد: 
»اميدواريم با مربي ايراني اتفاق خوبي بيفتد. ايراني چيزي كمتر 
از خارجي ندارد. اگر در جلسه با آلكنو بودم، به او مي گفتم كه 

تيم هشتم جهان را به دوازدهم جهان تبديل كردي.«

محمدرضا داورزني، رئيس فدراسيون هم اين پيام را به واليبالي ها 
داد كه فعال از مربي خارجي خبري نيســت: »اعتمادي كه به 
مربيان خارجي كرديم، به عطايي هم مي كنيم. عطايي فرصت 
دارد كه هدايت تيم را داشته باشد. در آينده هم كميته فني درباره 
سرمربي تيم تصميم مي گيرد، براي ما فرقي نمي كند مربي ايراني 

باشد يا خارجي.« با اينكه سعيد معروف 2 بار در اينستاگرام با 
قاطعيت گفته ديگر براي تيم ملي بــازي نمي كند اما داورزني 
معتقد است: »هنوز هيچ تصميم رسمي براي خداحافظي او اتفاق 
نيفتاده است. هر وقت از سعيد درخواست شود بازي كند، بعيد 

مي دانم رد كند. براي خداحافظي او بايد جلسه داشته باشيم.«

این 4 زن قدیمی ترین رکورد دوومیدانی ایران را شکستند. 
47سال پیش زری حســینی، توران شادپور، سهیال لمبانی و 
ناهید آچاک دوی 4 در 100متر امــدادی را در زمان 47ثانیه و 
50صدم ثانیه دویده بودند و حاال الهام کاکلی، فائزه آشورپور، 
فائزه نسایی و ساناز امیری پور رکورد جدیدی به جا گذاشتند. 
آنها در مرحله اول لیگ باشگاه ها این ماده را در زمان 46ثانیه 
و 91صدم ثانیه دویدند. فدراســیون بعد از منفی بودن تست 

دوپینگ آنها این رکورد را ثبت می کند.

جدول 8308

83
07

ه  
ار

ــ
مـ

 ش
ول

ـد       
ــ

جـ
ـل 

ــ
ــ

ح

افقي:
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فارسي رفراندوم- ادعا
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محبت- كشور
4- بسيار سخت و مشكل- 
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5- به صــورت علنــي- از 
اصلي ترين شاخه هاي هنر 

عكاسي- تكرار حرفي
6- قاضي- حواري خائن

ندازه گيــري  7- واحــد ا
ظرفيت الكتريكي- اكنون- 

سالم
8- زميــن آماده كشــت- 
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در ميان جمعي- وســيله 
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بازي ســريع در شــطرنج- زبان 
رسمي مردم اتريش

12- ارسال توپ به بازيكن خودي 
در فوتبال- از مشتقات آمونياك
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15- نمايشــنامه اي از آنتــوان 
چخوف- فيلمي ساخته داريوش 

مهرجويي

ركمالاكرادمزر
زمرقطخهمسجماخ

ماربمتيتلانپ
التبااملامياد
يتاتكيناكمنتا
شعنزيلهديرواد
جيبراناازجاا
سبهدندربنعقر

ردازاسونايقا
يبارخلييويلضف
اريميجنيسنديد
لامحابيدفارشا

ديالسانويشاك
جوشنيزگزورترا
نيراگنرانزبعر 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 | 4017
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

476329518
395871426
128465973
847256139
932184765
561793842
219648357
754932681
683517294

متوسط

9  7     2  
8   2   3   
 2  8    4 5
5     8    
  6    1   
   1     4
6 4    3  9  
  8   5   6
 3     7  2138945672

962738451
547216983
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759681324
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957341628
864259317
321867945
513478269
486592173
792136584
645723891
278915436
139684752
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       1  
3  5  7   2  
     5   3
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   1  4    
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2   6      
 5   3  6  1
 8        
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  3    8   
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 8   9   1  
  6 4  3 5   
7   6  1   4

داورزني: از معروف بخواهيم بازي مي كندهمه از قهرماني گفتند

ليلي خرســند| تيم ملي واليبال ايران امروز به ژاپن مــي رود. تيمي كه 
بازي هايش در ليگ ملت ها و المپيك چنگي به دل نزد، حاال قرار اســت در 
مسابقات قهرماني آسيا با مربي ايراني خودي نشــان بدهد و شايد همه 
خاطرات تلخ 2 رويداد قبلي را پاك كند. ايــن خوش بيني وجود دارد اما 
نگراني ها پررنگ ترند. بهروز عطايي كه بعد از رفتن والديمير آلكنو، مرد اول 
نيمكت ايران است، در گفت وگو با همشهري اطمينان مي دهد تيم آسيايي 

متفاوت از تيم ليگ و المپيك است.

  2 نظر درباره وضعيت تيم ملــي وجود دارد؛ يكي اينكه تيم در 
ليگ ملت ها و المپيك ضعيف بوده و اميدي نيســت كه در آسيا هم بتواند 
نتيجه بگيرد. اما از طرف ديگر مي گويند بعد از سال ها به مربيان ايراني فرصت 
داده اند و آنها تالش مي كنند تا از اين موقعيت بهترين اســتفاده را ببرند و 

به خاطر همين بايد منتظر اتفاقات خوب باشيم.
ما سعي كرده ايم اتفاقاتي را كه در المپيك و ليگ ملت ها افتاد، فراموش كنيم، 
خاطرات اين دو مسابقه را با خودمان حمل نكنيم و بيشتر ازشان درس بگيريم. 
با بچه ها صحبت كرده ايم تا ذهن آنها از اتفاقات ناگوار دور بماند. همه كشورها 
تالش مضاعــف مي كنند تا بهترين نتيجــه را بگيرند. ما ســال ها در واليبال 
آسيا حرف اول را زده ايم و در يكي دو ســال اخير به مشكل خورده ايم. مقابل 
كره جنوبي با چالش روبه رو شديم، به ژاپن و استراليا باختيم. با آگاهي به همه 
اين مسائل براي تيم تصميماتي گرفته ايم و اميدواريم بتوانيم مردم را خوشحال 
كنيم. هدف اصلي ما همين خوشحالي است. ما فضاي حاكم بر واليبال و جامعه 
را مي بينيم و مي دانيم چه خبر اســت. همه انرژي مان را گذاشته ايم تا بهترين 

نتيجه را بگيريم.

  و تغييرات زيادي هم در تيم انجام داده ايد؟
تيم ما بيشترين تغيير را نسبت به تيم هاي ديگر دارد. از تيم المپيكي ژاپن فقط 2 
نفر نيستند ولي از تيم ما 7نفر. اين تغييرات نويد روزهاي خوب را مي دهد. ميانگين 
سني تيم ما 24سال است و اميدواريم با اين روند در المپيك پاريس ميانگين سني 

تيم 27سال باشد.

  گفتيد از اتفاقات ليگ ملت هــا و المپيك درس گرفته ايد، چه 
درسي؟ گفته مي شد ضعف تكنيكي بازيكنان و روحيه پايين آنها يكي از 
مهم ترين داليل بازي هاي ضعيفشان در اين دو مسابقه بوده است. مي شود به 

تيم روحيه داد ولي مشكل تكنيك يك ماهه حل نمي شود.
يك ســري چالش هايي بود. ضعف  هايي كه هست، بين من و شــاگردانم بماند 

بهتر اســت. تيم در ليگ و المپيك وضعيت ذهني خوبي نداشت. انسجامي كه 
توقع داشتيم تيم به آن برسد، نرســيد. يكي از داليل موفقيت تيم در سال هاي 
گذشته همين انسجام بود. اين مسئله هم داليل مختلفي داشت كه در اين بحث 
نمي گنجد. تيم بايد بتواند به هماهنگي برسد و از نظر ذهني آماده انجام كار گروهي 
باشد. با تغييرات تاكتيكي و باال بردن آمادگي جسماني و تمركز روي مسائل ذهني 
و رواني، سعي كرديم بخشي از ضعف ها را به حداقل برسانيم. مطمئن باشيد در 

آسيا تيمي متفاوت از ليگ ملت ها و المپيك مي بينيد.

  يكي از مسائل اصلي تيم، پاسور است. سعيد معروف نيست و جاي 
خالي او به طور حتم از نظر رواني به تيم فشار مي آورد. اين موضوع را چطور 

براي بچه ها حل كرده ايد؟
ســعيد از نخبه هاي واليبال و از بهترين هاي دنياست. 15سال در تيم ملي بوده 
و طبيعي است وقتي از مجموعه جدا مي شــود، جاي خالي اش نمايان شود. ما 
سعي مي كنيم با هماهنگي هاي گروهي اين خأل را پر كنيم اما بايد قبول كنيم 
او بازيكني استثنايي است كه به اين زودي ها جايش پر نمي شود. ما فقط سعي 
مي كنيم نسبت به نبود او واكنش درستي داشته باشيم و خأل او را در پروسه زماني 
به حداقل برسانيم. البته شــايد هيچ وقت اين خأل پر نشود. اگر روزي انگابت از 

فرانسه يا اندرسون از آمريكا بروند، آنها هم با اين خأل مواجه مي شوند.

  مهرماه مسابقات قهرماني جوانان جهان است. اين انتقاد به شما 
و فدراسيون وارد است كه چرا سرمربي 2 تيم يك نفر است. در اين شرايط 

همه تمركزتان روي تيم ملي است؟ استرس جوانان را نداريد؟
ما پروسه زماني مناسبي براي آماده كردن تيم جوانان داشتيم و االن كار سختي 
با آنها نداريم. طبيعي است كه كار با 2تيم سخت است و اين واقعيت انكارناپذير 
است. اما من ســعي مي كنم چالش ها را به حداقل برســانم تا در 2تيم بهترين 

عملكرد را داشته باشيم.

  تيم ملي چه نيازي داشت كه برطرف نشد؟
فاصله المپيك تا مسابقات آسيايي فقط يك ماه بود. اين حداقل زمان است. ما با 

تركيب جديد بايد بازي تداركاتي انجام مي داديم كه كرونا اجازه نداد.

  در مسابقات آسيايي چه اتفاقي براي تيم ايران مي افتد؟
مسابقات سختي اســت و نمي توانم پيش بيني كنم. ما همه پتانسيل مان را به 
نمايش مي گذاريم. نتيجه به شرايط و زمان بســتگي دارد. اميدوارم شرايط در 

بهترين زمان به نفع ما رقم بخورد.

 منتظر واليـبالي 
متفاوت باشيد 

 بهروز عطايي، سرمربي تيم ملي مي  گويد با درس از المپيك و ليگ ملت ها ايران مي تواند
 در مسابقات قهرماني آسيا موفق باشد 
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 آلودگي صوتي ماشين بازها آسايش را از تهرانپارس گرفته است
برخي افراد بي توجه به وضعيت جامعه و نياز به آرامش شــهروندان 
به خصوص در شب ها با قوي كردن اگزوز خودروي خود سروصداهاي 
غيرمتعارف ایجاد مي كنند كه واقعا آزار دهنده اســت و براي افرادي 
مانند من كه كسالت داریم و در منزل بستري هستيم، آزاردهنده تر. از 
مسئوالن نيروي انتظامي تقاضا دارم با این موارد به خصوص در خيابان 

استخر تهرانپارس برخورد جدي داشته باشند.
استاداحمد از تهرانپارس

  روستاهاي لهج و نوروزآباد نيازمند رسيدگي فوري هستند
روستاي لهج و نوروزآباد واقع در محدوده بهشت زهرا نيازمند رسيدگي 
فوري در تمام ابعاد هستند. محروميت در این روستاها بيداد مي كند؛ 
درحالي كه این روستاها در نزدیكي تهران و در منطقه20 شهرداري 
واقعند و فاصله چندانــي با مرقد مطهر امام خمينــي)ره( ندارند. از 
مسئوالن جدید شهري تقاضاي توجه به محروميت این روستاها و رفع 

مشكالت آنها را داریم.
فاضلي از ساكنان منطقه

 دولت روش هاي جديد براي ساماندهي اقتصادي به كار گيرد
به روش هاي جدید اقتصادي نيازمندیم تا فاصله غني و فقير كاهش 
یابد چرا كه روش هاي قدیمي اگر كارساز بودند قطعا وضع اقتصاد به 
شرایط كنوني نمي رســيد. اكنون كه همه اركان نظام و دولت با هم 
هماهنگ هستند توقع مي رود با همدلي و برنامه ریزي دقيق مشكالت 

اقتصادي سریع تر حل و فصل شوند و آرامش به جامعه بازگردد.
سليماني از تهران

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

اسرار اسيدپاشي به مرد 80ساله
قرباني 80ســاله اسيدپاشي مدعي است كه 

به خاطر شــك بي مورد همســرش، هدف داخلي
انتقام جویي شوهر و برادر یك زن جوان قرار 
گرفته است. به گزارش همشهري، حدود 2هفته قبل مردي 
80ساله براي انجام كاري از خانه اش خارج شده بود كه در 
كوچه اي خلوت 2مرد كه نقاب به صورت داشتند و سوار بر 
موتورسيكلت بودند سد راهش شــدند و به صورتش اسيد 
پاشــيدند و فرار كردند. پيرمرد كه از ناحيه صورت و دست 
دچار ســوختگي شــده بود و فریادزنان از مــردم كمك 

مي خواست، با كمك رهگذران به بيمارستان منتقل شد.
در این مدت مرد 80ســاله در بيمارستان تحت مداوا بود تا 
اینكه پس از مرخص شدن از بيمارستان راهي اداره پليس 

شد و گفت كه عامالن اصلي اسيدپاشي را مي شناسد.
او با شــكایت از مردي جوان و برادرزنش گفت: اوضاع مالي 
من خوب است و در كارهاي خير فعاليت زیادي دارم و سعي 
كرده ام به خيلي ها كمك كنم؛ از جمله زني كه چند وقت قبل 
با او در مطب دكتر آشنا شدم. آن روز وقتي در مطب منتظر 
نوبتم بودم، زني جوان ســر صحبت را باز كرد و از مشكالت 
زندگي اش گفت. مي گفت كه شوهرش بيكار است و زندگي 
برایشان سخت شده است. دلم به حال زن جوان سوخت و به 

او قول دادم كه حتما كمكش كنم.
وي ادامه داد: آن روز شماره موبایلش را گرفتم تا اگر كاري 
براي شوهرش پيدا شد به او زنگ بزنم. پس از آن با زن جوان 
در تماس بودم اما همسرم به ماجرا مشكوك شد. او كه دچار 
سوءظن شده بود بي خبر از من، شماره موبایل زن جوان را از 
گوشي ام برداشت و با او تماس گرفت. آن روز ظاهرا گوشي 
زن جوان در دست برادرش بوده و همسرم به او گفته بود كه 

من و زن جوان ارتباط پنهاني داریم و خواسته بود كاري كند 
كه آن زن از زندگي ما خارج شود.

مرد 80ساله گفت: پس از این تماس، زن جوان به من زنگ 
زد و با عصبانيت ماجراي تماس همسرم را تعریف كرد و گفت 
كه آبرویش نزد خانواده اش رفته است. این درحالي بود كه 
هيچ ارتباطي بين ما نبود و همسر من فقط دچار یك شك 
بي مورد شده بود. پس از آن دیگر تماسي بين ما رد و بدل نشد 
تا اینكه این اتفاق افتاد و من مطمئن هستم كه اسيدپاشي 
كار برادر و همسر آن زن اســت. آنها به تصور اینكه ما باهم 
ارتباط پنهاني داریم، نقشه انتقام جویي كشيده و به روي من 

اسيد پاشيده اند.

    انكار مظنونان
با شــكايت پيرمرد، پرونده اسيدپاشــي پيش روي قاضي 
محمدجواد شفيعي، بازپرس شعبه پنجم دادسراي جنايي تهران 
قرار گرفت و تحقيقات شروع شد. مأموران در گام نخست به 
محل حادثه رفتند و دوربين هاي مداربسته اي كه در آن محدوده 
بود را مورد بازبيني قرار دادند. تصاوير ثبت شده نشان مي داد 
كه 2مرد نقابدار، پالك موتورشان را مخدوش كرده و از ساعاتي 
قبل به انتظار مرد 80ساله نشسته و پس از اسيدپاشي به سرعت 
فرار كرده بودند. در ادامه، قاضي دستور احضار 2مردي كه شاكي 
به آنها مظنون بود را صادر كرد. آنها اما اسيدپاشي را انكار كردند 
و در اين ميان برادر زن جوان گفت: روزي كه همسر شاكي به 
من زنگ زد و گفت به همسرش مشكوك شده و فكر مي كند 
با خواهرم رابطه دارد، عصباني شدم و با خواهرم صحبت كردم 
اما وقتي فهميدم كه ماجرا ارتباط پنهاني نبوده و شاكي قصد 
خير داشته مسئله برايم حل شد. ما بي گناه هستيم و نقشي 
در اسيدپاشي نداريم. با انكار 2مظنون پرونده تحقيقات براي 

كشف راز اين اسيدپاشي ادامه دارد.

3نوجوان حساب 4 هزار نفر را خالی کردند

وقتی هوا تاریك می شد جوان 25ساله سوار بر پراید 
خاكستری راهی خيابان ها می شد تا نقشه شوم خود را پيگيري

اجرا كند. او پس از سوار كردن دختران جوان، با تهدید 
قمه آنها را ربوده و هدف آزار و اذیت قرار می داد. 

به گزارش همشــهری، تحقيقات پليس پایتخت برای دستگيری 
متهم از اوایل مرداد و با شكایت دختری جوان آغاز شد. او به ماموران 
گفت: چند شب قبل وقتی از محل كارم در شرق تهران خارج شدم 
كه به خانه بروم، یك پراید خاكســتری مقابلم توقف كرد و من كه 
تصور می كردم مسافركش شخصی است، سوار ماشين شدم. پس از 
طی مسيری كوتاه راننده تغيير مسير داد و وارد خيابانی خلوت شد و 
وقتی به او اعتراض كردم، درهای ماشينش را قفل و تهدید كرد كه اگر 
حرفی بزنم جانم را می گيرد. با این وجود تسليم نشدم و تقال كردم در 
را باز كنم و خودم را نجات دهم اما او در گوشه ای توقف كرد، قمه ای 
از زیر صندلی بيرون كشيد و گفت كه اگر سكوت نكنم مرا می كشد و 

جسدم را در بيابان رها می كند. 
دختر جوان ادامه داد: مرد جوان بی توجه به التماس هایم مرا مورد آزار 
و اذیت قرار داد و بعد از سرقت همه طالها و پول هایی كه همراهم بود، 
مرا به بيرون از ماشين پرتاب كرد و فراری شد. با این حال به سختی 

توانستم برخی از شماره های پالك ماشين او را به خاطر بسپارم. 

شكايت جديد
این تنها شكایت از راننده شــيطان صفت نبود و در حالی كه تيمی 
از ماموران با دستور قاضی عظيم ســهرابی، بازپرس جنایی تهران، 
تحقيقات برای دستگيری وی را آغاز كرده بودند شكایت دیگری هم 
پيش روی تيم تحقيق قرار گرفت. دومين شاكی هم دختری جوان 
بود كه در خيابانی حوالی شرق تهران سوار بر پراید خاكستری كه 
راننده اش وانمود می كرد مسافركش است شده و با تهدید قمه هدف 

آزار و اذیت قرار گرفته و اموالش به سرقت رفته بود. 
تيم تحقيق، با بررســی تصاویر دوربين های مداربســته، اظهارات 
شاكيان و سرنخ هایی كه از خودروی پراید به دست آورده بود مدت 
كوتاهی پس از دومين شكایت صاحب پراید خاكستری را كه پسری 
25 ساله بود شناسایی كرد. وی روز یكشنبه در عملياتی غافلگيرانه 
 دستگير شــد و در بازجویی ها با توجه به شــواهد موجود به جرم

خود اقرار كرد. در حال حاضر 2 شاكی با شناسایی متهم از او شكایت 
كرده اند و تحقيقات پليس برای شناسایی دیگر دخترانی كه در دام 

این جوان شيطان صفت قرار گرفته اند ادامه دارد. 

   نفرت عجیب
متهم روز گذشته وقتی برای تحقيق به دادسرای جنايی تهران 
منتقل شد از انگيزه اش برای سرقت و آزار و اذيت دختران 
گفت و در ادعای عجيب مدعی شــد كــه از دختران نفرت 
دارد و همين باعث شد تا نقشــه ربودن و آزار و اذيت آنها را 

طراحی كند. 

چرا از دخترها نفرت داری؟
چون دختری كه عاشــقش بودم و فكر می كردم تــا پای مرگ با من 
می ماند، ضربه ســنگينی به من زد و باعث شد كه اعتماد به نفسم را 
از دست بدهم. برای همين به ســراغ دخترانی می رفتم كه هم سن 

و سال او بودند. 
مگر دختر موردعالقه ات چه كار كرده بود؟

من بيش از یك سال با او دوست بودم. عاشقش بودم و قرار بود با یكدیگر 
ازدواج كنيم. اما وقتی از او خواستگاری كردم در اوج ناباوری جواب رد 
شنيدم. به من گفت كه دیگر مرا نمی خواهد و اصرار داشت كه باید به 
این رابطه پایان بدهيم. او با زندگی من بازی كرد و حس طردشدگی 
آزارم می داد. اولش می گفت كه فقط مرگ اســت كه ما را از هم جدا 
می كند اما به راحتی مرا كنار گذاشت و دیگر جواب تماس هایم را نداد. 
حس یك فریب خورده را داشتم و مطمئن بودم كه او مرا به پسر دیگری 
كه موقعيتش از من بهتر بوده فروخته. همه اینها دست به دست هم داد 

تا از دخترانی كه هم سن و سال او بودند متنفر شوم. 
چند نفر را قربانی نقشه شوم خود كردی؟

كارم را تازه شــروع كرده بودم و فقط 2 دختر جوان را ربودم. سرقت 
را قبول ندارم اما تهدید و آزار و اذیت را قبول دارم. با نقشه قبلی و در 
نقش مسافركش دختران را سوار ماشين كردم و ربودم؛ وقتی هوا كامال 

تاریك می شد كه كسی نتواند مرا دستگير كند اما اشتباه مي كردم.

پسر 25ساله كه به اتهام ربودن و آزار و اذيت دختران دستگير 

شده مدعی است كه به خاطر نفرت از آنها دست به اين كار می زد

كرايه تاكسي غيرعرف را به 1888 اطالع دهيد
سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران پيرو چاپ پيام 
مردمي با عنوان »تاكسي هاي متروي شــهرري خالف عرف كرایه 
مي گيرند« در ســتون با مردم روز 12مردادماه پاســخ داده است: 
طبق بررسي ميداني محسوس و نامحســوس، تخلف افزایش كرایه 
در خطوط تاكسي شــهرري مشاهده نشــد، لذا درصورت مشاهده 
مواردي مبني بر دریافت كرایه بيشــتر از مبلغ مندرج در برچسب 
نرخ نصب شده در شيشه جلوي تاكســي مراتب باید از طریق ثبت 
پيام در سامانه 1888 و با ذكر شماره انتظامي تاكسي خاطي از طرف 
مسافرگرامي اعالم گردد تا در اسرع وقت رسيدگي و اقدام الزم جهت 

برخورد قانوني صورت گيرد.

3 پسر نوجوان با ارسال پيامك جعلي از طرف سامانه ثنای قوه قضایيه شهروندان را در دام خود گرفتار كردند. آنها كه در مدت كوتاهي توانسته 
بودند براي 150 هزار نفر پيامك ارسال كنند موفق شدند دست كم از 4 هزار نفر از آنان با شيوه اي خاص كالهبرداري كنند. 

به گزارش همشهري، از مدتي قبل پيامك هاي مشكوكي برای شهروندان ارسال شد كه در نگاه اول به نظر مي رسيد از طرف سامانه ثنا قوه 
قضایيه است. در این پيامك اعالم شده بود كه از گيرنده پيامك شكایت شده و در انتهاي پيامك نيز یك لينك قرار داشت كه از گيرنده خواسته 
شده بود روي آن كليك كند.  به این ترتيب دریافت كننده وارد صفحه ای می شد كه از او خواسته شده بود براي مشاهده شكایت مبلغ 2هزار 
تومان پرداخت كند. به محض اینكه وی اطالعات حساب خود را وارد می كرد، این اطالعات در اختيار سازنده صفحه جعلی قرار می گرفت و با 
این شگرد كه به فيشينگ معروف است، حساب بانكی طعمه به راحتی خالی می شد.  به دنبال وقوع چند مورد كالهبرداري با این شيوه تحقيقات 
گسترده اي در این باره آغاز شد. بررسي هاي اوليه حاكي از آن بود كه فرستندگان این پيامك هاي جعلي در قم زندگي مي كنند. به همين دليل با 
همكاري حفاظت اطالعات قوه قضایيه و پليس فتاي قم 2 پسر 16 ساله و جواني 20 ساله به اتهام دست داشتن در این كالهبرداري كالن دستگير 
شدند.  شواهد نشان مي داد 2 نفر دیگر نيز با آنها همدست هستند كه گریخته اند. تحقيق از 3 متهم كم سن و سال حاكي از آن بود كه آنها در 
مدت كوتاهي براي 150هزار نفر پيامك فرستاده و توانسته اند دست كم از 4هزار نفر كالهبرداري كنند. اعترافات شان نشان مي داد آنها پول هاي 
به دست آمده را خرج خرید ناهار، لباس، جذب فالوئر براي صفحه اینستاگرام شان و ... كرده اند و با بخشي از آن نيز ارزهاي دیجيتال خریده اند.

 عاشق شکست خورده
دختران را می ربود
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داستانفیلمازچهقراراست؟
»درختگردو«داســتانواقعيمرديبهنامقادر
موالنپور)بابازيپیمانمعادي(اســتكهاعضاي
خانوادهاشدرفاجعهبمبارانشــیمیاييروســتاي
سردشتشیمیاييميشوندوقادربراينجاتجانآنها
خودشرابهآبوآتشميزندوسالهاپسازاينواقعه
ميكوشدعراقرابهدلیلاستفادهازبمبهايشیمیاييدر

محاكمبینالملليمحكومكند.
داستانفیلممثلساختههايديگرمهدويانبرآمدهازواقعیت
اســتوهمینموضوعبهاثرگذاريبیشــترفیلمكمكزيادي
كردهاســت.ديدنصحنههايكودكانوزنــانومردانبيگناهی
كهپسازاستنشاقگازهايشــیمیاييمرگباربابدنهايتاولزدهو
پوستهايسوختهشدهبرتختهايبیمارستانافتادهاند،بسیارسختو

دردناكاست.

معاديموفق؛مديريشكستخورده
معاديدرپستياينســتاگراميازحضوردرجشنوارهفجرسال98انصراف
داد،امااينموضوعمانعازآننشدكهجايزهبهترينبازيگرنقشاولمرداين
جشنوارهرانپذيرد.معاديبازياثرگذاريدردرختگردوارائهدادهوباتوجهبه
موضوعانسانيفیلموحالوهواياشكانگیزآنكهمخاطبعامرابهشدتمتأثر
ميكند،طبیعيبودكهجايزهبهترينبازيگرنقشاولمردبهاوتعلقبگیرد.معادي
مثلسايرنقشآفرينيهايشدراينجانیزموفقميشودمخاطبراباخودهمراه
كندواورادررنجوحرمانيكهشخصیتقادرازسرميگذراند،شريكسازد.
امادرسويمقابل،مهرانمديريكهنقشپزشكيبهناماحمدرابازيميكند
درايفاينقشيمتفاوتباتجربههايقبلياشكامالشكستميخورد.
نوعبازياوبانقشهاييكهدرفیلمهاييمثل»همیشهپاي
يكزندرمیاناست«يا»پلچوبي«بازيكرده،فرق

زيادينداردوتصنعآزاردهندهايكهدررفتاروبازياشوجوددارداجازهنزديك
شدنمخاطبرابهاونميدهد.معاديبهعنوانشخصیتاصليداستان،حضور
پررنگيدرفیلمداردوبهطورطبیعيســايربازيهاباكیفیتبازياوسنجیده

ميشودودراينسنجشمديريحسابيشكستميخورد.

شیوه
مهدوياندركارگردانيصحنههايآشفتهوشلوغوپربازيگر،پیشترتبحرخود
رانشاندادهبودواگرمهارتكارگردانيتنهابههدايتصحنههايپرازدحامو
پرهمهمهختمميشد،اوراميشدكارگردانيموفقبهحسابآورد.امامسئلهاين
استكهمهارتكارگردانرابامولفههايمختلفيميسنجند.براينمونه،بازي
بدمديريفقطبهخوداومربوطنیستومهدويانهمازاينبابتمقصراست.يا
حجمزيادموسیقيفیلمكهبهطورتحمیليميخواهدازتماشاگراشكبگیرد،
يكيديگرازضعفهايفیلماست.اماهمینكهمهدويانجرأتكردهبهآدمها
نزديكشودوازآنشیوه)نهسبك(فیلمســازيمستندواريكهدر»ماجراي
نیمروز«)1و2(و»ايستادهدرغبار«داشــت،فاصلهبگیردقدممثبتيبراياو
محسوبميشود؛هرچندقدمچندانبلندينیستوباالخرهجاييمجبوربود
كهچنینكند.البتههنوزهمدرصحنههاييازفیلم،دلبستگيمهدويانبهآن
شیوهخودرامينماياند،اماديگرتحمیليوآزاردهندهنیستوخطوربطيبامايه

ومحتوايفیلمدارد.

وضعیتاكران
تازماننوشتناينگزارش،براساسآمار»ســمفا«)سامانهمديريتفروشو
اكرانسینما(،درختگردواز6شهريوردر157سالنسینمابهنمايشدرآمدهو
1255سانساكرانداشتهاست.دراينمدت10هزارو186نفراينفیلمرارويپرده
ديدهاندو2میلیاردو630میلیونتومانفروشداشتهاست.بهنظرميرسددرخت
گردونیزمثلدينامیتميتواندازبودجهحمايتي2ونیممیلیاردي-كهمختص

فیلمهايياستكهگیشه5میلیاردتومانيدارند-بهرهمندشود.

هفتادوهشتمیندورهجشنوارهفیلمونیزبهنیمهخودرسیدهاست.نگاهي
به3فیلميكهدراينجشنوارهبهنمايشدرآمدهونظرمثبتاغلبمنتقدان

رابهخودجلبكرده.

 از مونالیــزا 
تا   لد زپلیـــن 

نگاهيبه3فیلمپرطرفداردرمیانهجشنوارهونیز

»درختگردو«تنورسینماهاراداغكردهاست

اشک رونق
آرشنهاوندي

روزنامه نگار

مونالیزاوماهخونین؛افسانهايامروزي

آنالیليامیرپور،كارگردانايرانيتبار»مونالیزاوماهخونین«دراينفیلمكهبه
سبكداستانهايافسانهايجنوپريساختهشده،داستانزنجوانيبابازي
»جئونجونگسو«كهدارايقدرتيجادويياستراروايتميكندكهپسازفرار
ازيكآسايشگاهكهدرآنازسويپرستارانموردآزارواذيتقرارميگرفت،
درصددبرميآيدخودرابهتربشناسد.فیلم»مونالیزاوماهخونین«اگرچهدرقالب
داستانهايافسانهايجنوپريانساختهشده،اماصحنههايآغازيناينفیلم

دقیقابهشیوهداستانجنوپريانآغازنميشود.
آنالیليامیرپورازآندستهازفیلمسازانينیستكهلزوماخودراپايبندبهعرف
رايجدرعرصههايداستانيوسینماييبداند.ماهوآسمانپوشیدهازابرهايمتحركدراينفیلمحضورينمادينومعنادار
دارد.برخيازمنتقداندراينفیلماستفادهازشخصیتيبااصالتچینيكهدارايقدرتجادويياسترادرزمانهايكهآمريكا

باچیندرحالرقابتبرايكسبقدرتبرترجهانياست،دارايبار،معناومفهوميسیاسيدانستهاند.

غروبآفتاب؛ترشيوتلخيهمزمان

شانبروكز،منتقدگارديندرتمجیدازفیلم»غروبآفتاب«ساختهمیچلفرانكو،
بهاينفیلم5ستارهدادهوبازيتیمروتدرنقشيكروانيآرامراموردستايش
قراردادهواينفیلمرابامزهترينوسرگرمكنندهترينفیلمجشنوارهونیزتوصیف
كردهاســت.يكتماستلفنيكهخبرازدرگذشتمادرنیلميدهد،تعطیالت

خانوادهبنتراآشفتهميكند.
نیلبنتبابازيتیمروت،ادعاميكندكهپاسپورتشراگمكردهوبههمراهخانواده
برايشركتدرمراسمترحیممادرنميرود.اوبهطرزعجیبيميخواهدتنهابا
دريافتبخشيازارثیهتحتعنوانحقوقساالنهبهزندگيعاديادامهدهد.او
حتياباييازپشتكردنبهخانوادهندارد.میچلفرانكودراينفیلمپرسشهايزياديرامطرحكردهاست؛ازجملهاينكه

چگونهميتوانبههمهچیزپشتپازدوتغییرشخصیتدادوفردديگريبود.

لدزپلین؛باتحقیقاتناكافي؟


»لدزپلینشــدن«بهكارگردانيبرناردمــكماهوننیزتاكنــونيكيازمورد
استقبالترينفیلمهايمستندنمايشدادهشدهدرجشــنوارهونیزبودهاست.
اينفیلمدرروز5سپتامبر)14شــهريور(درهفتادوهشتمینجشنوارهونیزبراي
نخستینباربهنمايشدرآمد.البتهدربارهاينفیلمنقدهايمتناقضينیزارائهشده
است.ورايتيدرباره»لدزپلینشدن«نوشتهاســت:اينفیلمباعالقهوشیفتگي
خاصيريشههايتشكیلگروهلدزپلینوعواملموفقیتاينگروهراميكاودواز
ايننظراثريدرخوراست،امابرايساختاينمستندبهاندازهكافيكارتحقیقاتي
انجامنگرفتهوبهنظرفیلميمحققانهوتحقیقاتيدرحدواندازههايگروه»لدزپلین«
نیست.درفیلم»لدزپلینشدن«گفتوگوهايجديديباجیميپیج،نوازندهگیتار،رابرتپالنت،خوانندهوجانپلجونز،نوازنده
بیسوكیبوردگروه»لدزپلین«انجامگرفتهاست.اينفیلمهمچنیندربرگیرندهگفتوگوهايآرشیويباجانبونهام،نوازندهفقید

»درام«اينگروهاست.بونهامدرسال1980درگذشت.

بازارسینماتاهمیناولتابستانامسالرونقنداشتوسینمادارهاازمحدوديتهاييكهبهواسطهكرونابر
سرسینماهاآوارشدهبودحسابيبهتنگآمدهبودند.امااز10تیركه»دينامیت«ساختهمسعوداطیابيبابازي
پژمانجمشیدي،احمدمهرانفرومحسنكیاييبهرويپردهرفت،سینماهاجانيدوبارهگرفتندوبهخود،
تماشاگرديدند.دو،سهروزيبیشترازاكراندينامیتنگذشتهبودكهسینماهابهخاطرتاختوتازموجپنجمكروناتعطیلشدند.بااينحال،
بابازگشاييسینماها،دينامیتآتشبازيراهانداختهوتاامروزنزديكبه10میلیاردتوماندرگیشهفروشكردهكهباالترينركوردفروش
يكفیلمايرانيدرايامكروناست،اماتقريبايكي،دوهفتهايميشودكهفروشاينفیلممثلروزهاياولاكرانشنیستوبعداز2ماهوچند
روزيكهرويپردهاست،ديگرمشتريآنچنانيندارد.بههمیندلیل،سینمادارانوتهیهكنندگانسینمابراكرانفیلمجديديكهبتواند
جايدينامیترابگیردواجازهندهدكهتنورسینماهادوبارهسردشود،تأكیدداشتند.همزمانبااكراندينامیتقراربود»درختگردو«
ساختهمحمدحسینمهدويانبابازيپیمانمعاديومهرانمديرينیزاكرانشود،اماشرطوشروطيكهبرايحمايتدولتيازاينفیلم
گذاشتهشدهبودبهمذاقتهیهكنندهآنخوشنیامدوازاكرانانصرافداد.تقريبااوايلشهريوربودكهمرتضيشايسته،دبیروسخنگوي
شورايصنفينمايش،ازاكراندرختگردوخبرداد.باالخرهاكراناينفیلمازشنبههفتهپیشآغازشدوظرف8-7روزيكهازاكرانش

ميگذرد،توانستهتاامروزبیشازدوونیممیلیاردتوماندرگیشهفروشكند.

ياوريگانه
روزنامه نگار
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كيوسك

  نيروهــاي طالبــان، دیروز تــا مركز 
پنجشــير، آخرین والیت افغانستان كه گزارش

دربرابر آنها مقاومت مي كرد نفوذ كردند 
و مغرورانه از پایان جنگ در افغانستان خبر دادند.

این ادعا در حالي مطرح شــد كه نيروهاي مقاومت، 
ادعاي طالبان را رد كردند و گفتند كه مقاومت ادامه 
دارد. طالبان با انتشــار فيلمي از حضــور نيروهایش 
در مقابل ورودي دفتر اســتاندار والیت، پيروزي خود 
را اعالم كرد. در ادامه، تصاویــر دیگري هم از حضور 
نيروهاي طالبان در شبكه هاي اجتماعي منتشر شد و 
ذبيح اهلل مجاهد، ســخنگوي ارشد این گروه هم رسما 

از فتح پنجشير و پایان جنگ در افغانستان خبر داد.
مجاهد دیروز ابتدا از پيروزي طالبان خبر داد؛ »با این 
پيروزي،  كشور ما كامال از باتالق جنگ بيرون كشيده 

مي شود.«
به گزارش گاردین،  او در ادامــه در كنفرانس خبري 
افزود: »والیت پنجشير، كه آخرین آشيانه باقيمانده 
دشــمن فراري بود، امروز و دیشــب پاكسازي شد. 
نيروهاي امارت )طالبان( حضور فعالي در آنجا دارند.«

رد ادعاي طالبان
از همان لحظــات اوليه ادعاي طالبــان، منابع جبهه 
مقاومت ملي این ادعا را زیر ســؤال بردنــد و از تداوم 
مقاومت خبــر داد. این گروه دیروز صبــح در تویيتر 
نوشت: »ادعاي دشمن متجاوز مبني بر تصرف پنجشير 
نادرست است. نيروهاي مقاومت ملي در قرارگاه هایي 
كه از پيش ایجاد شــده بود، حضور دارند و از شــب 
گذشــته تاكنون جنگ در نقاط مختلــف ادامه دارد. 
مردم افغانستان مطمئن باشند كه مقاومت تا رسيدن 

به آزادي و عدالت به نصرت خداوند ادامه مي یابد.«
علي نظري یكي از سخنگویان این گروه هم در واكنش 
به ادعاي طالبان، دیروز به سي ان ان گفت: »مقاومت 
همچنان در سراســر دره حضور دارد. بيشتر منطقه 
بازارك )مركز والیت( و دره هاي كناري توسط جبهه 

مقاومت ملي كنترل مي شود.«

درخواست قيام همگاني
بــا این حــال غيبــت فرماندهــان مقاومــت باعث 
تردیدها درباره این روایت شــد. سخنگوي طالبان در 

صحبت هایش به گزارش هایي كه مدعي بودند امراهلل 
صالح به تاجيكستان گریخته اشاره كرد اما همچنان از 
احمد مسعود، فرمانده مقاومت خبري نبود تا اینكه او 
دیروز در تویيتر از سالمت خود خبر داد. در ادامه، احمد 
مسعود در پيامي صوتي از تداوم مقاومت در پنجشير 
خبر داد و از مردم در سراسر كشور درخواست كرد عليه 

طالبان به پاخيزند.
به گزارش بي بي ســي، احمد 
مســعود كه فرزند احمدشاه 
مســعود، فرمانده سرشناس 
مقاومت افغانستان در همين 
منطقــه در دوره حمله ارتش 
شــوروي و دوره اول طالبان 
است، در پيامي كه در فضاي 
مجازي منتشر شده، از طالبان 
به خاطر اینكه درخواست هاي 
رهبران دیني را نادیده گرفته 
و به نيروهایش حمله كرده اند 
انتقاد كرده و گفته اســت كه 

تعدادي از اعضاي خانواده خودش هم در این حمالت 
كشته شده اند.

مسعود، جامعه جهاني را به خاطر مشروعيت بخشيدن 
به طالبان به باد انتقاد گرفته اســت. او گفته است كه 
نيروهاي مقاومت در پنجشير حضور دارند و به مبارزه 

با طالبان ادامه خواهند داد.
مجاهد، سخنگوي طالبان دیروز در كنفرانس خبري 
خود گفــت كه این گــروه تالش كرده بــود با جبهه 
مقاومت مذاكره كند اما این مذاكرات به نتيجه نرسيد. 
او همچنيــن گفت كه برق و اینترنت پنجشــير كه از 

هفته گذشته قطع شده بود، وصل مي شود.
طالبان پيش از ایــن تمامي 
افغانستان را فتح كرده بود اما 
پنجشير، كه سابقه اي طوالني 
در مقاومــت دربرابر نيروهاي 
داخلــي و خارجــي دارد به 
رهبري احمد مسعود در برابر 
آنها مقاومت مي كرد. این دره 
كه در 144كيلومتري شمال 
كابل قرار دارد، محل زندگي 
مردم از قوميت هاي متفاوت 
است اما بيشتر ساكنان آن از 
تبار تاجيك هستند. موقعيت 
ســخت جغرافيایي و احاطه 
آن توســط كوه ها و وجود راه هاي ارتباطي اندك، در 
طول تاریخ فتح آن را توسط نيروهاي خارجي سخت 

كرده است.
براي طالبان، مسئله فتح پنجشير كامال حياتي بود و 
آنها تشكيل دولت خود را به فتح این منطقه گره زده 

بودند چون مي خواســتند دولت را در حالي تشكيل 
بدهند كه تمامي خاك افغانستان در كنترل آنها باشد.

به گزارش بي بي سي، پيشروي طالبان در پنجشير، با 
تلفات غيرنظامي همراه بوده است و برخي از مردم با 
تماس هاي تلفني با بيرون، از كشتار مردم در قریه هاي 
پنجشير توســط طالبان خبر داده اند. برخي از مردم 
اهل این والیت كــه در كابل زندگي مي كنند گفته اند 
كه نيروهاي طالبان به دنبال جوانان پنجشــيري در 

محالت مخصوص به پنجشيري ها هستند.
درگيري هــا در این منطقــه یكشــنبه اوج گرفت و 
گزارش هاي زیادي از تلفات دو طرف منتشــر  شــد. 
در یكي از گزارش ها، خبر كشته شــدن فهيم دشتي، 
ســخنگوي مقاومت، منتشر شــد كه بازتاب زیادي 
داشت. دشــتي، صداي مقاومت و مشــاور مسعود و 
خواهرزاده عبداهلل عبداهلل، سياســتمدار برجســته 

افغانستان بود.
ورود طالبان به پنجشــير، با حساسيت زیادي دنبال 
مي شود چون پنجشــير آخرین نقطه اميد مخالفان 
طالبــان براي بــاال نگه داشــتن پرچــم مقاومت در 

افغانستان است.

وقت تشكيل دولت فرارسيد 
مجاهد، دیروز در كنفرانس خبــري خود بعد از اعالم 
سقوط پنجشــير، درباره تشــكيل دولت هم صحبت 
كرد و گفت كه دولت جدید، طي چند روز آینده اعالم 
خواهد شد؛ »دولت جدید، فعال دولت موقت خواهد بود 
و فضا براي اصالحات، تغيير و دیگر اقدامات بنيادین 

مهيا خواهد بود.«
طالبان از زمان به قدرت رســيدن در افغانســتان، بر 
فراگيربودن دولت تأكيد داشــته، با این حال مقامات 
این گروه گفته اند زنان در ســمت هاي رده باال به كار 
گرفته نخواهند شد. مجاهد دیروز همچنين گفت: »در 
چند روز آینده شاهد اعالم دولت جدید خواهيم بود. 
دولت بعدي تصميم خواهد گرفت كه پروسه هاي بعدي 

چطور باید جلو برود.«
او همچنيــن اعالم كرد كــه رهبر طالبــان هبت اهلل 
آخونــدزاده زنده اســت و بــه زودي در معرض دید 
عموم قرار خواهد رفت. با توجــه به بي خبري محض 
از فعاليت هاي او، برخي گمانه زني مي كردند كه رهبر 
طالبان كشته شده است. او از سال 2016 رهبر طالبان 
شده و در این مقام، مســئول امور سياسي، نظامي و 

مذهبي این گروه است.

طالبان مدعي است پنجشير را فتح كرده اما نيروهاي مقاومت این ادعا را رد كرده و گفته اند همچنان با طالبان مي جنگند
نفوذ طالبان به آخرين سنگر مقاومت

بوســتون گلوب گزارش يك خود را به مساله 
اوج گيري آمار كرونا در آمريكا اختصاص داده و 
نوشته است كه با نزديك شدن به پاييز، نگراني 
از اوج گيري دوباره كرونا هــم در آمريكا باال 

گرفته است. 

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه بوستون گلوب )آمريكا(

آخرين فرصت دولت لبنان

نگرانی از اوج گيري كرونا

بسياري از منابع رســانه اي لبنان ادعا كرده اند 
نجيب ميقاتي، نخست وزير مكلف از سوي پارلمان 
و رئيس جمهور درصورت بي نتيجه ماندن رايزني ها 
براي تشكيل دولت تا پايان اين هفته استعفا خواهد 
كرد. ميقاتي پس از 9 ماه تالش هاي بي نتيجه سعد 
حريري در همين زمينه به عنوان گزينه تشكيل 

دولت موقت لبنان انتخاب شده بود. 

جهان نما

 فرار 6فلسطيني
از زندان امنيتي اسرائيل

6عضو گروه هاي مقاومت فلســطيني در نخستين ساعات بامداد 
روز دوشنبه از زنداني در شمال سرزمين هاي اشغالي گریختند.

به گزارش خبرگزاري رویترز، این افراد موفق شده اند با حفر تونلي 
از كف توالت سلول خود به محوطه زندان جلبوع، فرار كنند. چنين 
فراري از زندان هاي اسرائيل بي سابقه بوده است. زندان جلبوع یكي 
از امنيتي ترین زندان هاي اسرائيل است كه صدها زنداني فلسطيني 

در آن نگهداري مي شوند.
یكي از زنداني هایي كــه گریختــه ، زكریا الزبيدي اســت كه تا 
ســال2007 فرمانده گردان هاي شــهداي االقصي شاخه مسلح 
جنبش فتح بود. او كه ساكن اردوگاه جنين در كرانه باختري بود 
طي توافقي با اسرائيل ســالح خود را زمين گذاشت تا از فهرست 
تحت تعقيب این رژیم خارج شود. سرویس امنيت داخلي اسرائيل 
چند ســال بعد مدعي شــد الزبيدي برخالف توافق شكل گرفته، 
در تعــدادي از حمالت عليه این رژیم دخيل بوده اســت؛ ادعایي 
كه در نهایت باعث شد او در ســال2019 بازداشت شود. 5فراري 
دیگر عضو جنبش جهاد اسالمي هســتند. گفته مي شود 4نفر از 
آنها حكم حبس ابد داشته اند. جهاد اسالمي كه یكي از مهم ترین 
گروه هاي مقاومت فلسطيني به شمار مي رود در بيانيه اي این فرار 

را »قهرمانانه« خوانده است.

پليس اسرائيل عمليات جست وجو براي یافتن زندانيان فراري را 
آغاز كرده است. ارتش اسرائيل نيز اعالم كرده كه تجهيزات خود 
را براي تجســس هوایي به كار گرفته و در حال همكاري با پليس 
اســت. با توجه به اینكه زندان جلبوع در فاصله 4كيلومتري مرز با 
كرانه باختري، اســت، این احتمال وجود دارد كه فلسطيني هاي 
فراري تاكنون خود را به محل امن در فلســطين رســانده باشند. 
مقام هاي ارتش اعالم كرده اند در مرحله بعدي آماده ورود به كرانه 
باختري و تجسس خانه به خانه هســتند. این احتمال نيز مطرح 
شده كه فلسطيني هاي فراري با عبور از كرانه باختري به سمت مرز 
اردن رفته باشند. درصورت ورود این افراد به اردن، یافتن آنها كار 

دشواري خواهد بود.

احمدمسعود، جامعه جهاني را 
به خاطر مشروعيت بخشيدن 
به طالبان به بــاد انتقاد گرفته 
است. او گفته است كه نيروهاي 
مقاومت در پنجشــير حضور 
دارند و به مبارزه با طالبان ادامه 

خواهند داد

ير
ش

نج
ر پ

دا
تان

 اس
تر

 دف
بل

مقا
در 

ن 
لبا

 طا
اي

وه
ير

ي ن
گار

اد
س ي

عك

جواد نصرتي
روزنامه نگار



روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري

 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه تورج، شماره14
 كدپستي 45956-19666   تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 چاپ: همشهري   تلفن: 48075000
 www.hamshahrionline.ir :همشهري 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوين

 تلفن:61933000

تولید؛پشتیبانیها،مانعزداییها   سه شنبه 16 شهريور 1400    سال بيست و نهم    شماره  8308 

سازمان  آگهي ها و نيازمندي ها:
 خيابان قائم مقام فراهاني، ميدان شــعاع ، خيابان شــهيد خدري  

شماره29 - طبقه اول     تلفن: 84321700 - 88861819

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
 بهترين كارها

آن است كه از طمع عارى باشد

  اذان ظهر:  13:02 غروب آفتاب:19:23
 اذان مغرب: 19:41  نيمه شب شرعي: 00:19

 اذان صبح: 5:16  طلوع آفتاب: 6:42

مقابله و حتي كشتن افرادي اســت كه آثار ادبي و مهدیاگلمحمدی يكي از نماد هاي نظام هاي توتاليتر و تماميت خواه 
هنري آنها به دليل بازتاب بخشــي از واقعيت هاي جامعه در سطح جهان مطرح 
مي شود. هنرمند يا نويسنده گوشه اي از واقعيت جاري را به واژه يا تصوير مي كشد 
و تاوان او گاهي مرگ است. همين ديروز عكاس ميانماري از ترس برخورد قهري 
دولت ميانمار حاضر نشــد نامش به عنوان برنده جايزه عكاسي موسوم به ويزاي 
طالي جشنواره عكاسي خبري فرانسه اعالم شود. اين عكاس بي نام و نشان واقعيت 
را نه وارونه كرده و نه حتي آن  را به نفع معترضان دولت ميانمار روتوش كرده بود. 
او فقط تيركمان معترض ها و ســالح هاي جنگي پليس ضد شورش ميانمار را به 
وسيله دوربينش در يك قاب جا داده بود. تحوالت سياسي ميانمار موسوم به انقالب 
بهار و سوگيري هاي عجيب آنگ سان سوچي بازتاب گسترده اي در جهان داشت و 
لنز دوربين عكاس ناشناس جهت گيري خاصي جز ثبت واقعيت نداشت. نمونه هاي 
ديگر اين برخورد حكومتي در كشور هاي امپرياليستي همچون آمريكا هم ديده 
مي شود. دونالد  ترامپ، رئيس جمهور پيشين آمريكا هم به محض وارد شدن به اتاق 
موسوم به اتاق بيضي كاخ ســفيد رســانه ها را به باد انتقاد گرفت. شبكه  خبري 
ســي ان ان و روزنامه هاي نيويورك تايمز و واشنگتن پســت مورد دشمني او قرار 
گرفتند و ترامپ فقط و فقط فاكس نيوز را در جبهه خود مي ديد. كار به جايي كشيد 
كه حتي توييتر هم حســاب كاربري او را مســدود كرد. اگر قانون و شــعار هاي 
دمكراسي مأبانه دســت و پاي او را نبســته بود به طور حتم او هم دست كمي از 
دولتمردان ميانمار نداشت. بازگرديم به عكاس ناشناس ميانماري كه به جاي او 
ميكو تاكونان، عكاس خبري نيويورك تايمز جايزه اش را از جشنواره عكاسي فرانسه 
دريافت و بخشي از گفته هاي عكاس گمنام را در اين جشنواره بازگو كرد. او چنين 
نقل قول كرد: در اعتراض ها ما ديگر از كالهي كــه روي آن عنوان خبرنگار بود، 
استفاده نمي كرديم؛ چون متوجه شديم سري كه در اين كاله است، بيشتر مورد 

اصابت گلوله قرار مي گيرد.

شليكبهكالهخبرنگارها

بهخانهبایدبرگردیم...

خانه بعد از بيماري مثل خود ما نياز به 
نقاهت داشــت انگار. هيچ چيز سر جاي 
خودش نبود. جابه جايي اجزاي كوچك و 
بزرگ، بخشي از ماجرا بود. بخش مهم تر 
اما آن حس و حال بيماري بود كه اثرش 
را گذاشته بود توي خانه. انگار هواي توي 
خانه غليظ شده باشــد يا غبار آن همه 

سرفه به ديوارها ماسيده باشد.
وقتي باالخره حالم آن قدر خوب شــد 
كه توانســتم بروم ســراغ خانــه، آثار 
ظاهري بيماري را محوكردن آسان بود. 
سخت بود كه فراموش كنم پنجره هاي 
خانــه دو هفته تمام بــاز مانده اند تا لود 
ويــروس را در خانه كم كنند. ســخت 
بود بي شــمار ســوپ هايي كه در خانه 
 پخته شد را از ياد ببرم و ليوان هاي آب و 

قرص هاي جوشان را.
كرونا حتي بعد از تمام شدن، مهار خانه را 
در دست هايش گرفته بود. تمام داروها را 
جمع كردم. پنجره ها را بستم. جعبه هاي 
خالــي دســتمال كاغذي و قرص هاي 
مسكن را دور ريختم. به اين فكر كردم 

كه جان سالم به در برديم اين بار.
خانه ديگر مي توانســت برگردد به 
سكون صبحگاهي و جنب و جوش 
عصرگاهي هميشگي. مي توانست 
بدون حضور دائمي همه ساكنانش 
به سر ببرد. خانه ديگر مي توانست 

بيماري را فراموش كند.
بعد از سه هفته همه  چيز اما تغيير 
كرده بود. سه هفته وقتي آميخته 
مي شــود با بيماري و ترس جان 
طوالني تــر هم مي شــود. تمام 
اين ســه هفته انتظار داشتم كه 
جهان بيرون خانه هم ايســتاده 
باشــد اما جهان هيچ وقت براي 
هيچ كس نمي ايستد. جهان راه 
خودش را رفته بود و فقط ما از 
اين هياهو جا مانده بوديم. ما و 
خانه و روزهايمان مثل تقويمي 

قديمي شده بوديم.

روزهاي بعدي بايد با شــتاب بيشتري 
بدويم. بدويم كه روزهــاي جا مانده از 

تقويم را جبران كنيم.
خانه ديگر مي تواند فقط خانه باشــد و 
رداي بيمارستان و نقاهتگاه را از تن اش 
در بياورد. روزها و شب ها ديگر مي توانند 
سر جاي خودشان برگردند و اينها همه 
و همه اتفاق بيفتند تا نظم دوباره بيايد؛ 
نظمي كه با شتاب، با روز و با هزار چيز 

ديگر گره خورده است.
به خانه هايي فكر مي كنم كه كســي يا 
كساني از ساكنانشان را از دست داده اند. 
خانه هايــي كه ديگر شــبيه قبلشــان 
نخواهند شد. به دلهره اي كه تا ابد در دل 
ســاكنان جا مانده است و به جاي خالي 
بزرگ و افسوســي كه در دل انسان ها 

جا مي ماند.
در ايــن روزهــاي خاكســتري همين 
كه بشــود بــه خانــه برگشــت يعني 
خوش شــانس بوده اي. بيمــاري آمده 
و رفته و زخمي ماندگار نــزده. در اين 
روزهاي خاكســتري تا دوباره روشني 
بيايد بايد به همين نقطه هاي روشــن 
كوچك بياويزي؛ مثل برگشــتن، مثل 

كار، مثل روز.

مان
                44درصدي هاي عجيب

فاطمهعباسي  

از همان زمان كه خفاش، ويروســش را دو دستي 
تقديم آدم ها كرد و بعد هم همينطوري آدم بود كه 
به خاطر اين بيمــاري روي زمين مي افتاد، از همان 
موقع كه ويروس كرونا مرزها را رد كرد و رسيد به 
كشورمان تا همين حاال كادر درمان و پزشكي تأكيد 
زيادي روي رعايت كردن پروتكل هاي بهداشــتي 
داشته و دارند و يكي از موارد مهم اين پروتكل هم 
زدن ماسك است. حاال ديگر كمتر كسي است كه 
نداند وجود ماسك چقدر مي تواند در انتقال نيافتن 
ويروس مؤثر باشد و حتي بعد از جهش اخيركرونا 
كه به سرعت هم انتقال پيدا مي كرد، تأكيد بر زدن 
دو ماسك روي هم بود اما انگار با همه اين شواهد و 
اتفاقات هنوز برخي از آدم ها به اين باور نرسيده اند و 
ماسك نمي زنند! محسن فرهادي، معاون فني مركز 
سالمت محيط و كار وزارت بهداشت هم روز گذشته 
بر اين ماجرا صحه گذاشت و ميانگين ميزان استفاده 
از ماسك در كشور را 44 درصد اعالم كرد. به جز آن 
دسته از كساني كه از همان ابتدا اعتقادي به كرونا 
و ماسك و پروتكل نداشتند )كه البته ضررش را هم 
ديدند(، حاال كه واكسيناسيون در سطح گسترده 
در حال انجام اســت، يك عده هم تصور مي كنند 
حاال كه واكســن زده اند، ديگر الزم نيست ماسك 
بزنند و ايمن هستند. اما بايد بگوييم كه اصال اينطور 
نيست و با اينكه واكسن مي تواند تا حد خيلي زيادي 
ايمني ايجاد كند، اما اين به معناي آن نيست كه شما 
ديگر كرونا نمي گيريد، چرا كه هم جهش هاي جديد 
ويروس مي تواند شما را مبتال كند و هم اينكه ممكن 
است با افرادي در تماس باشيد كه واكسن نزده اند و 
آنها شما را درگير كرونا كنند. همه پزشكان هم اين 
اطمينان را داده اند كه ماســك نه اكسيژن رساني 
به ريه هاي شــما را كم مي كند و نــه ضرري براي 
سالمتي تان دارد، برعكس مي تواند نجات دهنده 
نيز باشــد. حاال كه به لطف توليدكنندگان، انواع و 
اقسام ماسك ها در مدل هاي مختلف در حال توليد 
و عرضه است، لطفا ماسكي را كه دوست داريد تهيه 
كنيد و جزو آن 54 درصد عجيب نباشيد تا از كرونا 

در امان بمانيد.

دغدغه

رن شي چن عكاس چيني تبار بي آبي و  جست وجوي آب را بهانه مجموعه عكس هاي خود كرده است. عكس: رويترز اول آخر

شيدااعتماد

حافظ

ياد باد آنكه سر كوي توام منزل بود 

ديده را روشني از خاك درت حاصل بود

94
درصد

جریان پرداخت خسارت های 
بیمه ای در سال جاری نشان 
می دهد كه به علت شیوع 

كرونا، بیمه درمان ۹۴ درصد 
از تعداد خسارت های پرداختی 
بازار بیمه را به خود اختصاص 

داده است.

45.7
درصد

این در حالی است كه در ۴ ماه 
ابتدایی امسال مبلغ حق 

بیمه تولیدی در صنعت بیمه 
31/7هزار میلیارد تومان بوده 

كه نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۴5/7درصد افزایش دارد.

40
درصد

همچنین خسارت پرداختی 
از سوی بیمه ها در این مدت 

1۴/8میلیارد تومان بوده كه در 
مقایسه با ۴ ماه اول پارسال 

۴۰درصد رشد دارد.

19.9
درصد

در دوره مورد بررسی حدود 
2۰/7میلیون بیمه نامه صادر و 

15/2میلیون فقره خسارت پرداخت 
شده است كه تعداد بیمه نامه های 

 صادر شده ۴/7 درصدو تعداد
 موارد خسارت پرداختی
 1۹/۹درصد رشد دارد.

عدد خبر

تونل ها براي رانندگــي به قدري تنگ و 
تاريك هستند كه ســرعت مجاز در آنها 
از 70كيلومتر بر ساعت فراتر نمي رود، اما 
طي رويدادي كامال اكشن و ماجراجويانه 
داريو كاستا، خلبان ايتاليايي تبار با سرعت 
245كيلومتر بر ســاعت از 2 تونل عبور 
كرد. به گزارش ديلی ميل، او با هواپيمايي 
كه كمتر از يك متر با آســفالت فاصله 
داشت از تونل هايي در تركيه عبور و نام 
خود را در كتاب ركورد هاي جهاني گينس 
ثبت كرد. او و شــركت اسپانسرش براي 
اين كار با مقامات محلي هماهنگي هاي 
الزم را انجام داده بودنــد و خود خلبان 
نيز مرز هــاي تجربــه را پيــش از اين 
ركورد زني درنورديده بــود. اين خلبان 
41ساله 5هزار ساعت پرواز را در كارنامه 
كاري خود دارد و بــراي انجام اين تبليغ 
هم تقريبا رقيبي نداشــت. دانشمندان 
اما از نگاه خود اين ركورد زني را نظاره  و 
آمار هاي جالبي از توانايــي اين خلبان 
منتشر كردند. به گفته دانشمندان ميزان 
دقت و عكس العمل مغــز او در اين پرواز 
بايد كمتر از 250ميلي ثانيه بوده باشد. 
همچنين حساسيت فرمان هواپيما در 
حد چند ميلي متر بوده است. همينطور 
ســخت ترين مرحلــه پــرواز او عبور از 
فاصله 360متري 2تونلي بوده كه او آنها 
را پشت سر گذاشــت. او مي گويد: براي 
انجام 44ثانيه پرواز بيش از يك ســال 

برنامه ريزي و تمرين كردم.

 نخستين 
پرواز تونلي

گرينويچ

اخيرا كتابي از محمود كيانوش منتشر شده  با عنوان »بــردار اينها را بنويس، آقا!« كه صابرمحمدی
شامل خاطرات نويسنده و شــرح مراودات او با اهالي ادبيات ايران در 
فاصله سال هاي دهه40تا60 است. كيانوش در همان مقدمه مي نويسد 
كه آمده تا خشم فروخرده اش از »اثرات زشت و تهوع آور و برخاسته از 
فرومايگي و شبه روشــنفكري منحِط آميخته به جهل و خودفريبي و 
مردم فريبي عده اي از اهل قلم در زندگــي ادبي و مطبوعاتي« خود را 
فرياد كند. او معتقد است به خاطر پذيرفتن سردبيري مجله »سخن« و 
نيز نوشتن مقاله اي عليه جالل آل احمد، هر دو به سال1343، زمين و 
زمان با او دشمني كرده اند و نگذاشته اند تا حاال صدايش به گوش كسي 
برسد. كتاب سرشار حواشي بيهوده اســت اما نكات خواندني هم كم 
ندارد. ازجمله اينكه چه شــده محمود كيانوش نوگرا، به ســردبيري 
مهم ترين پايگاه سنت گرايان ادبيات در سنگر مطبوعات آن روزها يعني 
ســخن برســد. ماجرا از اين قرار بوده كه كيانوش يكــي از روزهاي 
تيرماه1343، به چهارراه مخبرالدوله رفته و در نبش كوچه رفاهي از در 
كتابفروشي انتشارات نيل داخل رفته و آنجا رضا سيدحسيني مترجم 

را ديده. او هم گفته كه پرويز ناتل خانلري مدير مجله سخن مي خواهد 
كيانوش را ببيند. او به دفتر سخن مي رود اما آنجا آنطور كه خود نوشته 
از رفتار ارباب مآبانــه خانلري به عنوان مدير مجله، كه ســردبيرش را 
»آهاي پسر، بيا ببينم« خطاب مي كرده، دلزده شده و خداحافظي كرده. 
جالب اينكه او چنــد روز بعد خودش رفته و آنجا نشســته بر صندلي 
سردبيري. كيانوش با سابقه سردبيري چهار شماره از مجله »صدف« و 
ســردبيري يك دوره فصلنامه »انتقاد كتاب«، مي شود سردبير جوان 
يكي از مهم ترين نشريات ادبي. اما او كه دوستاني از طيف نوگرا دارد، به 
قول خودش طرد مي شــود از جانب آنها كه چرا رفتــه اي به اردوگاه 
دشمن! كيانوش اما مي گويد خواسته با پرچم صلح به خاكريز دشمن 
برود و آرام آرام آنجا را فتح كند. ادبيات كيانوش نسبت به خانلري در 
نقل خاطراتش، ادبياتي چندگانه است؛ گاه با عرض ارادت است و گاه با 
تجهيز به همان تعريض هايي كه تقريبا نسبت به همه آدم هاي ادبيات 
ايران دارد. او مي گويد آرام آرام نوچه هاي خانلري را از دفتر سخن تارانده 
و خالف ميل باطني آقاي مدير، پاي رفقاي جوان و نوانديشش را به آنجا 

گشوده است.محمود كيانوش دى ماه گذشته درگذشت.

اينروايتامروزبهچهدردماميخورد؟

روش و استراتژي محمود كيانوش در همكاري با ناتل خانلري، روشي است كه در همه شئون همواره مناقشه برانگيز بوده است؛ همچنان برخي 

معتقدند بايد با اردوگاه مخالف مذاكره و دژهاي او را تسخير كرد و هنوز هم عده اي مي گويند بايد مدار قهر را برگزيد. عايدي كيانوش از سخن، 

نوگرايي و جوانگرايي در پيرانه سري هاي آن مجله است و البته آنطور كه خود نوشته، بايكوت از جانب بسياري از رفقايش. كدام مسير، درست 
است؟ همچنان بايد فكر كرد.

كودتايخزندهدرجبههسنتگراها
طرفين برخورد   پرويز ناتل خانلريـ  محمود كيانوش

نوع برخورد  نه چندان دوستانه صاحب امتيازـ  سردبير
محل برخورد    تهران، خيابان حافظ، پاساژ »زمرد«، دفتر مجله »سخن«

تاريخ برخورد   تيرماه 1343

چهره به چهره

خيلي وسيع و بي انتها. در داوودپنهاني تهران، بزرگ شده است؛ 
اين وسعت بي انتها چنان پيش رفته كه شمال و جنوب و 
شــرق و غرب آن نيز به شهرهاي ديگر رســيده است. از 
شهرهاي ديگر تا تهران راهي نيست؛ همه جا انگار تهران 
است. تهران در وســعت خود جاده ها و ساختمان ها را به 
يكسان بلعيده است. از كرج گذشته، از اتوبان ها گذشته، از 
شهريار و رباط كريم گذشته، از لواسان و دماوند هم گذشته 
است. تهران همين طور در حال رفتن است. چشم كه باز 
كنيم، از قله ها، از البرز هم مي گذرد. چشــم كه باز كنيم 
تهران مي رود به سمت كوير. تهران بي انتها در اين وسعت، 
در اين بيكران بودن چقدر شبيه شهري است كه دوست 
داشته ايم باشد؟ چشــم انداز آن از كدام جلوه خوشايند 
برخوردار است؟ در اين وسعت كي و كجا، به انتها  و در اين 
انتها، به سكون و آرامش مي رسد؟ تهران كي و برپايه چه 

منطقي از رفتن خسته مي شود؟ كي از بلعيدن شهرها و 
روستاها و مناطق ييالقي اطرافش دست برمي دارد؟ كي به 
شهري كه دوست داريم باشد، تبديل مي شود؟ تهران در 
وسعتش غمگين اســت و با دارا بودن اين درونمايه، لذت 
بــردن از اتوبان و بزرگراه و برج ها كار ســاده اي نيســت. 
بازگشتن به شهري كه دوســت داريم، به ايستادن و نگاه 
كردن و سكو ت نياز دارد؛ به اينكه بتوانيم براي چشم انداز 
پيش رو، منظري ترسيم كنيم. نامحدود بودن، گريختن از 
محدوده ديد و وسيع ترشــدن مســيرهاي ناآشناست. 
اينجاست كه قلمرو پرسه زدن هريك از ما در اين بيكرانگي 
محض، روزبه روز كوچك تر و كوچك تر مي شــود. آ ن قدر 
كوچك كه رفتن از خياباني به خيابان ديگر مثل حركت از 
شهري به شهر ديگر مي شــود. اين محدوديت انساني در 
قلمرو نامحدود، بازتاب ديگري هم دارد. اين بازتاب، چيزي 
جز غريبه بودن در شهر خود نيست. غربت در مكان آشنا، در 

خيابان هاي آشنا يعني نداشتن پيوند با محيط، با جغرافياي 
شهر و در نتيجه تأثيرات رواني و اجتماعي آن. چه كسي 
مي خواهد در شــهر خود، بيــن هم محله اي هــا و  بين 
همسايه ها غريبه باشد؟ چه كسي دوست دارد خيابان هاي 
شهرش را نشناسد، آدرس ها را نداند و مغازه ها و درخت ها 
برايش تداعي آشنايي نداشته باشد؟ چه كسي دوست دارد 
آواز پرنده هاي شــهر، برايش ناآشــنا باشــد؟ چه كسي 
مي خواهد از خانه تا بازار برود و رج به رج آجرهاي خانه ها و 
خيابان ها برايش غريبه باشد؟ ما براي آشنايي دوباره با شهر 
خود، با شهري كه مرز ندارد، به مرزي درون خود و مرزي در 
محدوده شهر خود نياز داريم؛ به بازسازي دوباره و ايستادن 
در پناه درختي كه كاشته ايم نياز داريم. اين شهر قرار نيست 
تا ابد به حركت خــود ادامه دهد، يك جــا كه نمي دانيم 
 كجاســت، به ســكوت و ايســتادن و به تماشا نشستن

نياز داريم.

نشستندرآرامششهر
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روح اهلل کريمی
خبرنگار

شــهر محالت در اســتان مرکزی، آرامیده در آغوش گل های 
رنگارنگ بود که همه گیری ویروس کرونا، بازار پر رونق »پایتخت 
گل ایران« را پرپر کرد. اسفندماه1398 که پای نحس ویروس 
کرونا به کشور باز شــد، تب این مهمان ناخوانده برجان بهشت 
گردشگران خارجی نشست و بهار گلستان های زیبای این شهر 

را خزان کرد.
گلخانه داران محالت مشــغول چیدن گل ها برای عرضه به بازار 
داخلی و خارجی بودند که بحران کرونا و محدودیت های اعمال 
شده، امیدشان را پژمرده کرد. دیگر نه قدم زدن در گلستان ها و 
تماشای گل و گیاه و درختچه های بی نظیر و رنگارنگ محالت 
برای گردشگران آرزو بود و نه برای گل کاران رمقی مانده بود که 
دسترنج شــان را دور بریزند. میلیون ها شاخه گل که با خروارها 
مشــکل پرورش یافته بودند، از گلزارهای این شهر بریده و دور 
ریخته شدند. محالت که »هلند ایران« لقب گرفته، 18ماه است 

که در تب خزان گل ها می سوزد.

ورشکسته شديم
»مریم زهره وند« که به همراه همسرش تحصیلکرده مهندسی 
کشاورزی هســتند و سال هاســت در گلخانه کار می کنند، از 
روزهای تلخ کرونایی می گوید: چند ماه زحمت کشیدیم و هزینه 
کردیم که در ایام عید نوروز بتوانیم ســودی کسب کنیم، اما با 
همه گیری ویروس کرونا، ترددهای بین استانی ممنوع و مرزهای 
کشور بسته شد. نه بازار داخلی داشتیم نه خارجی. 6گلخانه که 

شاید 100هزار گلدان داشت، از بین رفت. با زحمت طاقت فرسا و 
استرس زیاد، توانستیم محصوالت 6گلخانه دیگر را به عراق صادر 
کنیم، اما هرچه درآمد داشتیم را برای حقوق کارگران و اقساط 

بانکی و هزینه های گلخانه ها خرج کردیم.
»مجتبــی صباغــی« یکــی دیگــر از گل کاران محــالت که 
15هزارمترمربع گل خانه دارد، وضعیت این صنف را نابودکننده 
می داند و می گوید: قبل از همه گیــری ویروس کرونا 18کارگر 
داشــتیم که از صبح زود تا شب مشــغول به کار بودند. اکنون 
فقط 3کارگر داریم که اینها هم کار خاصی ندارند. بازار خارجی 
سال گذشته تعطیل بود. امسال که مرزها باز شد، امیدوار بودیم 
ضرر و زیان گذشــته را جبران کنیم، اما نوسان ارزی و افزایش 
قیمت نهاده ها، هزینه تمام شــده گل را افزایش داده و با موانع 
صادرات مواجه شده ایم. به عنوان مثال، هزینه فروش هر گلدان 
در قطر یا عمــان 30هزارتومان بود، اما تاجــران ترکیه ای این 

گلدان ها را با نصف قیمت عرضه می کردند.
او می افزاید: عــده ای از تولیدکننــدگان گل و گیاه در محالت 
ورشکسته و از این شغل خارج شدند. عده ای دیگر هم به گشایش 

در بازار امید بسته اند و منتظر بهبودی شرایط هستند.

700 بهره بردار در تب کرونا
معیشــت هزاران خانــواده محالتی بــه بــازار گل و گیاه گره 
خورده است؛ نگرانی از بی جان شدن گلزارهای محالت از این نظر 
مهم است که این شهرستان کوچک بزرگ ترین شهرستان کشور 
ازنظر سطح زیرکشت گل و مهد پرورش گل و گیاهان زینتی در 
کشور است که ازنظر تنوع تولید گل هم رتبه نخست را از آن خود 
کرده است. این شهر پایه گذار گل کاری در کشور است و در توسعه 

این صنعت هم نقش مهمی ایفا می کند. آن طور که رئیس تعاونی 
گل و گیاه محالت می گوید، درحال حاضــر 700بهره بردار در 
بیش از 900هکتار از گلستان های این شهرستان مشغول فعالیت 
هستند. »ابراهیم علیپور« می افزاید: حدود 6هزارنفر به صورت 
مســتقیم و نزدیک به هزارو 500نفر نیز به صورت غیرمستقیم 
دراین حرفه فعال هستند. بیشترین تولیدات فعاالن این صنعت 
در تولید گل های شــاخه بریده، گل های باغچه ای و فضای سبز 
است. او با بیان اینکه محالت در تولید بعضی از گل ها مقام نخست 
کشور را داراست، ادامه می دهد: در صنعت گل و گیاه محالت هم 
تولیدکننده نمونه داریم و هــم صادرکننده نمونه. ارزش ریالی 
صادرات گل و گیاه به کشورهای خارجی حدود 24میلیون دالر 
است، اما در سال های 1399 و 1400 صادرات به صورت رسمی 
نبود، چون در زمینه برگشــت ارز حاصل از صادرات مشکالتی 

ایجاد شده است.

خسارت 42میلیارد تومانی
علیپور عنوان می کند: از زمان همه گیری ویروس کرونا، یکی از 
نخستین اقشاری که از این بحران آسیب دیدند، تولیدکنندگان 
گل وگیاه بودند. آنها از پاییز برای فروش شب عید برنامه ریزی و 
عملیات گل کاری را آغاز کرده بودند. همه گیری ویروس کرونا با 
چیدن و بارگیری گل ها همزمان شده بود و به دلیل قطع ارتباط 
بین استانی، حجم گسترده تبلیغات رسانه ای برای نخریدن گل و 
گیاه و بسته شدن آرامستان ها و گل فروشی ها، صددرصد گل های 
شاخه بریده، نشایی، فضای سبز و باغچه ای در گلزارهای محالت 
از بین رفتند. فقط مقداری گل های آپارتمانی در گلخانه ها باقی 
مانده بود که چون نیاز به تغذیه داشــتند، هزینه نگهداری آنها 

سرســام آور بود. او می گوید: موج دوم ضرر و زیان گلخانه داران 
زمانی اتفاق افتاد که تعدادی از تولیدکنندگان در بهمن ماه1398 
نشاها را کاشتند که شهریور سال گذشته به گل رسید، اما به دلیل 
همه گیری موج جدید ویروس کرونــا و محدودیت های اعمال 

شده، تولیدکنندگان با ضرر و زیان فراوان مواجه شدند.
به گفته رئیس تعاونــی گل و گیاه محــالت، گلخانه داران این 
شهرســتان در موج نخســت همه گیری ویروس کرونا حدود 
24میلیارد تومان و در مرحله دوم، 18میلیارد تومان خســارت 

دیدند.
علیپور می افزاید: تعدادی از فعــاالن این صنف، به ویژه جوانانی 
که با همه داشته های مالی و تسهیالت بانکی وارد این شغل شده 
بودند، به شدت متضرر شدند و برخی از آنان اکنون به عنوان کارگر 

در گلخانه های دیگر مشغول فعالیت هستند.
او با گالیه از حمایت دیرهنگام دولت از تولیدکنندگان گل و گیاه 
اظهار می کند: با اینکه گلخانه داران از نخســتین اقشار جامعه 
به حســاب می آمدند که پس از همه گیری ویروس کرونا آسیب 
دیدند، اما آخرین قشری بودند که در جدول اقشار آسیب پذیر از 
همه گیری ویروس کرونا قرارگرفتند. تعدادی از گلخانه داران در 
سامانه »کارا« ثبت نام کردند و به ازای هر کارگر، 12میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کردند، اما واحدهایی که یک میلیارد تومان 
خسارت دیدند، با وام چند میلیونی نمی توانند احیا شوند. البته 
از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، برای حدود 
40نفر از گلخانه داران به ازای هر تولیدکننده 50میلیون تومان 
تســهیالت کم بهره اختصاص یافت و بخش اندکی از مشکالت 

گلخانه داران برطرف شد.
علیپور گران شــدن نهاده ها را یکی از مشــکالت گلخانه داران 

می داند و می گوید: واردات نهاده ها ازسوی برخی افراد محدود 
انجام می شــود. واســطه ها هم این نهاده هــا را به موقع توزیع 
نمی کنند و به دلیل نوســان ارزی، تولیدکننــدگان گل و گیاه 
مجبورند نهاده ها را با قیمت باالتری خریداری کنند. پیشنهاد 
ما این اســت که تأمین و توزیع نهاده ها از طریــق اتحادیه ها و 

تعاونی ها انجام شود.

لغو برگزاری نمايشگاه
اینها درحالی است که نمایشگاه گل و گیاه که عالقه مندان زیادی 
دارد، امسال برای دومین سال پیاپی به دلیل همه گیری ویروس 
کرونا برگزار نمی شــود. »احمدرضا جعفری« رئیس اداره جهاد 
کشاورزی شهرستان محالت در گفت وگو با خبرنگارهمشهری 
این خبر را تأیید می کند و می گوید: نمایشگاه گل و گیاه باید در 
اردیبهشت ماه یا شهریورماه برگزار شود، اما با توجه به قرمزبودن 
وضعیت همه گیری ویروس کرونا در محالت و اســتان مرکزی، 

این نمایشگاه برگزار نمی شود.
او می افزاید: احتمال دارد مهرماه امســال نمایشــگاه سنگ در 
محالت برگزار شود. اگر این رویداد مهم اجرایی شود، می تواند 
برای برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در فرصت های بعدی راهگشا 
باشد. جعفری با اشــاره به اقدام های انجام شده برای کمک به 
گلخانه داران زیان دیده از قبیل اعطای تسهیالت، ادامه می دهد: 
خوشبختانه بانک های عامل اســتان و اداره های خدمات رسان 
مانند آب، برق و گاز برای مهلت دادن به گلخانه داران آسیب پذیر 
و اقســاطی کردن هزینه این خدمات همکاری خوبی داشتند و 
تولیدکنندگان گل و گیاه درحال تغییر شــیوه های بازاریابی و 

فروش محصوالت خود هستند.

4

مدیریت کشت محصوالت 
»آب دوست« در لرستان

3,2

زیرساخت های 
 درمانی کشور

 در آزمون کرونا

همه گیری ويروس کرونا در حدود 18ماه اخیر بار مضاعفی بر دوش حوزه بهداشت و درمان 
کشور گذاشته است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اين حوزه، سبب سرعت گرفتن 
فرسايش زيرساخت های موجود و همچنین توان کادر درمانی شده است. اين درحالی است 
که تا پیش از همه گیری ويروس کرونا نیز برخی از استان های کشور با کمبود زيرساخت ها 
و تجهیزات مناسب درمانی مواجه بودند. اگرچه درسال های اخیر اقدام های توسعه ای 
بسیاری در حوزه بهداشت  درمان کشور انجام شده و برای راه اندازی مراکز درمانی مجهز 

در دورترين نقاط استان ها نیز فعالیت های قابل توجهی صورت گرفته است...

 گلخانه داران محالت در استان مرکزی از زمان همه گیری ویروس کرونا
 تاکنون، حدود 42میلیارد تومان خسارت دیده اند
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بوشهر
بــا همه گیری ویــروس کرونا در کشــور، آخرین اســتانی که به 
نقشــه کرونایی اضافه شد، بوشــهر بود، اما آماده نبودن زیرساخت های الزم در 
بیمارستان ها و مرکز درمانی، ازجمله کافی نبودن امکانات تأمین اکسیژن و اتاق 
ایزوله، از مهم ترین مشکالتی بود که سبب سخت تر شدن مبارزه با ویروس کرونا 
شد. این وضعیت درحالی بود که درشــرایط عادی حدود 10درصد از تخت های 
بیمارستانی بوشهر به امکانات تهویه تنفســی مجهز بودند. با این وجود در سال 
دوم مبارزه با ویروس کرونا، هنوزهم برخی بخش های بیمارســتانی سامانه های 
تهویه ای مناسبی ندارند و فاقد ایمنی الزم برای  کادر درمان هستند. عالوه براینها، 
ضعف های موجود در زمینه توزیع عادالنه دارو درسطح استان از دیگر چالش های 
حوزه درمان بوشهر در روزهای سخت کرونایی است که مشکالتی را برای بیماران 
و خانواده های آنان به وجود آورده است. مشــکل اینجاست که با توجه به شرایط 
موجود، بخشــی از داروهای بیمارســتانی به ناچار در اختیار بخش خصوصی و 
داروخانه های ســطح شــهرها قرارگرفته که این موضوع زمینه ساز بروز برخی 
نابه سامانی ها در زمینه عرضه داروها شده است. کمبود متخصص عفونی و پرستار 
از دیگر چالش های اساسی این روزها در حوزه درمان در استان بوشهر به حساب 

می آید.

آذربایجانشرقی
آذربایجان شرقی ازنظر زیرساخت های درمانی یکی از بهترین استان های کشور 
محســوب می شــود به اســتان های همجوار نیز خدمات درمانی ارائه می دهد. 
بزرگ ترین مرکز درمانی شمال غرب کشــور در تبریز قرار دارد، اما با همه گیری 
ویروس کرونا زیرســاخت های درمانی استان، مانند بیشــتر نقاط کشور، دچار 
مشکل شده است. دراین میان مهم ترین چالش  درمانی استان در حوزه کمبود 
کادر درمانی به چشــم می آید، به گونه ای که بخشــی از کادر درمانی به ویژه در 
بخش خصوصی با همه گیری ویروس کرونا از ادامه کار دست کشیدند که همین 
موضوع فشار مضاعفی بر کادر درمان فعال استان وارد کرده است. این درحالی است 
که در حوزه های زیرســاختی، به ویژه در شهرســتان ها نیز آذربایجان شرقی با 
مشکالتی روبه رو اســت. با وجود اینکه عملیات اجرایی بیمارستان های آذرشهر 
و عجب شیر به پایان رسیده و مردم، خواستار تجهیز ســریع این بیمارستان ها 
هســتند، اما هنوز اقدام موثری دراین زمینه صورت نگرفته اســت. سال گذشته 
دستگاه های سی تی  اسکن به تعدادی از مراکز درمانی استان اختصاص یافت، اما 
شهرستان های شبستر، هشترود، ملکان و کلیبر فاقد این دستگاه ها هستند. یکی 
دیگر از چالش های جدی، کمبود دســتگاه های اکسیژن ساز است که قرار شده 

مسئوالن دولتی دراین زمینه اقدام کنند.

خراسانجنوبی
 کمبود پزشک در خراسان جنوبی مشکل دیروز و امروز نیست؛ سال هاست کمبود 
پزشک و متخصص گریبانگیر مردم استان است، به طوری که بخش قابل توجهی از 
مردم برای درمان بیماری خود باید راهی شهرها و استان های دیگر شوند. ازسوی 
دیگر محرومیت خراسان جنوبی سبب شــده برخی پزشکان تمایل زیادی برای 
خدمت رسانی دراین منطقه نداشته باشند. درتابستان که نزدیک به فصل تقسیم 
پزشکان متخصص در کل کشور است، این کمبود بیشتر به چشم می آید و در همه 
شهرستان های استان کمبود پزشک احساس می شود. خراسان جنوبی در سال 
جدید به بیش از 1۲0پزشک نیاز دارد که در خواست ها داده شده و بعد از ورود این 
تعداد پزشک، بخشی از کمبود ها رفع خواهد شد. سال گذشته ۸۲پزشک به استان 
اختصاص یافت که در ابتدا ۲0نفر و درنهایت 1۲پزشک در منطقه موردنظر حضور 
پیدا نکردند. براساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی استان، هم اکنون 1۲0پزشک 
متخصص و 10پزشک فوق تخصص در اســتان کمبود وجود دارد که در زمینه 
داخلی و عفونی این کمبود بیشتر احساس می شود. کمبود نیروی انسانی و اعتبار 
از مهم ترین مشکالت و چالش های پیش روی مراکز بهداشتی بوده و نیازمند توجه 
است. درحال حاضر بعضی از مراکز شبانه روزی بهداشت و درمان بیرجند به دلیل 

کمبود نیروی انسانی، به طورکامل فعال  نیستند. 

آذربایجانغربی
 کمبود تخت بیمارســتانی و کادر درمانی در آذربایجان غربی ۲چالشی است که 
در همه گیری ویروس کرونا خود را در استان نشان داده است. برهمین اساس در 
هفته های اخیر و همزمان با موج پنجم همه گیری ویروس کرونا حدود 3هزارتخت 
در بیمارستان های دولتی به بیماران کرونایی اختصاص یافت. ازسوی دیگر با وجود 
اینکه مراکز درمانی خصوصی دراستان چندان تمایلی به پذیرش بیماران کرونایی 
نداشتند، اما به دستور مسئوالن استان ۲0درصد از ظرفیت این بیمارستان ها نیز 
به بیماران کرونایی اختصاص پیدا کرده اســت. اینها درحالی است که میانگین 
تخت های بیمارستانی استان از سرانه کشوری پایین تر است و تنها ۲5بیمارستان 
دراین استان وجود دارد که حدود 6هزارتخت دارند، درحالی که جمعیت استان 
بیش از 3/5میلیون نفر است. در ماه های اخیر مرکز درمانی جامع زنان استان به 
بهره برداری رسید، اما نبود مرکز درمانی تخصصی کودکان یکی از اساسی ترین 
چالش های درمانی استان محسوب می شود. ازســوی دیگر کافی نبودن حقوق 
پرستاران و کادر درمانی، به ویژه در مراکز درمانی غیردولتی، سبب شده کمبود 
کادر درمان در استان محسوس باشد و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی از مدیران 
ارشد استان بخواهند پیگیری های الزم را دراین زمینه انجام دهند. گفتنی است 
در مناطق غربی استان و شهرهای کوچک کوهســتانی، کمبود مراکز درمانی و 

کادر درمانی جدی تر است.

همدان
براساس اعالم مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی همدان، این استان در شرایط فعلی 
ازنظر تأمین دارو، تجهیزات و اکسیژن مشکل ندارد، اما ازنظر نیرو با کمبودهایی 
مواجه است که با استفاده از نیروهای مراکز خصوصی، کارکنان دانشگاه، اعضای 
هیأت علمی و نیروهای جهادی، تاحدودی جبران می شــود. در حوزه درمان اما 
مشکل خاصی وجود ندارد و جز بخش های بیهوشی، عفونی و طب اورژانس، که 
به صورت مستقیم با وضعیت چالش آفرین همه گیری ویروس کرونا درگیرند، بقیه 
بخش ها مشکل خاصی ندارند. مشکل اصلی، کمبود تخت در شرایط فعلی است 
که با افزایش تعداد بیماران مبتال به ویروس کرونا، گریبان بخش درمان استان را 
گرفته است. به همین دلیل دانشگاه علوم پزشکی بخش بستری موقت راه اندازی 
و در بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان صحرایی برپا کرده و هالل احمر نیز در 
بیمارســتان بعثت، بخش درمان اضطراری راه اندازی کرده است. گفته می شود 
درشرایط کرونایی فعلی برای بیشتر شهرســتان ها دستگاه اکسیژن تهیه شده 
و 1۲0تخت جدید آی.سی.یو نیز اختصاص یافته است. همچنین تا 3ماه پیش 
شهرستان های رزن و کبودرآهنگ دستگاه سی. تی اسکن نداشتند، اما حاال این 

دستگاه در بیمارستان های این دو شهرستان نصب شده است.  

سیستانوبلوچستان
استان سیستان وبلوچستان باوجود محرومیت های موجود در حوزه های مختلف، 
اما ازنظر زیرساخت های درمانی با وجود کمبود ها، آنچنان از استان ها دیگر عقب تر 
نیست و در برخی حوزه ها مانند چشم پزشکی از استان های مطرح کشور است. 
ظرفیت استان در حوزه چشم پزشکی آنقدر باالست که بیماران کشورهای همسایه 
مانند افغانستان و پاکستان برای درمان به زاهدان می آیند. سیستان وبلوچستان 
به عنوان دومین استان پهناور کشور، دارای 3دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زابل 
و ایرانشهر است که همه شهرستان های استان را زیرپوشش درمان قرار می دهند. 
سوای دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز دیگری در استان دارای بیمارستان های 
مجزا هستند که در بخش درمان خدمت رسانی می کنند که شامل بخش خصوصی، 
ارتش، سپاه، تأمین اجتماعی و مراکز درمانی خیریه هستند. سیستان وبلوچستان 
همچنین دارای بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی است که نیاز مردم را را 
در رابطه با انواع بیماری ها رفع می کنند، با این وجود برخی شهرستان های استان 
همچنان بیمارســتان ندارند و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان های 
شهرستان های همجوار مراجعه می کنند. کمبود کادر درمان مهم ترین چالش  
بخش درمان در استان اســت. همچنین میزان محرومیت ها در حوزه دانشگاه 

علوم پزشکی ایرانشهر به مراتب بیشتر از سایر نقاط استان است.

اصفهان
 استان اصفهان بیش از هزارو 100مرکز بهداشتی و درمانی دارد که درحال حاضر 
به دلیل شــرایط قرمز کرونایی، به ویژه با همه گیری کرونای دلتا، با مشــکالتی 
ازجمله کمبود تجهیزات بیمارستانی و کمبود دارو روبه رو شده اند، چراکه پس از 
همه گیری ویروس کرونا منابع مالی بیمارستان ها به شدت آسیب دیده و ترازهای 
مالی بسیاری از آنها منفی و ازسوی دیگر با کمبود نیرو مواجهه شده اند. کمبود 
نیرو در مراکز درمانی به اندازه ای است که برخی مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی 
استان درخواســت همکاری با بازنشســتگان را ارائه کرده اند. در شهراصفهان 
فرسودگی برخی از ساختمان های مراکز درمانی و بیمارستانی اصفهان که بیش از 
30 تا ۴0سال عمر دارند و تاسیسات آنها به ویژه برق فرسوده است، معضل دیگری 
به حساب می آید و باید مراکز جدید جایگزین بیمارستان های با قدمت باال شوند. 
همچنین محله ها و مناطق مسکونی جدیدی در حاشیه اصفهان شکل گرفته که 
زمین مناســب و اعتبار دولتی برای راه اندازی مراکز بهداشتی در اختیار ندارند. 
هرچند پراکندگی مراکز بهداشــتی و درمانی در استان اصفهان تاحدود زیادی 
مطلوب است، اما  در تأمین کادر درمان دچار مشکل هستند و شهرستان فریدن 
در غرب استان، در زمینه برخورداری از زیرســاخت های درمانی، محروم ترین 

شهرستان استان به حساب می آید.

سمنان
 استان سمنان با ۲دانشگاه علوم پزشکی سمنان و شاهرود، پس از یزد و تهران، با 
سرانه ۲1۴تخت به ازای هر 100هزارنفر، سومین استان کشور ازنظر برخورداری 
از زیرســاخت های درمانی مناسب اســت و به همین دلیل در دوران همه گیری 
ویروس کرونا به صورت کلی با چالش کم تری مواجه شد. این درحالی است که به 
اعتقاد برخی از مردم سمنان، توزیع زیرساخت های درمانی دراین استان مناسب 
نیست. به همین دلیل در دوران همه گیری ویروس کرونا بعضی از مناطق استان 
با چالش هایی مواجه شــدند که دامغان یکی از آنهاســت. دراین میان میامی، 
محروم ترین شهرستان سمنان در زمینه برخورداری از زیرساخت های درمانی 
به شمار می رود که ۸۸درصد از جمعیت آن ساکن روستاها هستند. از آرادان نیز 
به عنوان یکی دیگر از مناطقی یاد می شود که در ســمنان با برخی کمبودهای 
زیرساختی در زمینه بهداشــت و درمان مواجه است. اما مشکل مهم دیگری که 
ساکنان برخی شهرستان های سمنان با آن مواجه هستند، دسترسی نداشتن به 
برخی خدمات درمانی تخصصی است که سبب می شود برای دریافت این خدمات 

از استان خارج شوند. 

یزد
خستگی کادر درمان، مهم ترین چالش درمانی استان یزد دراین روزهای سخت 
کرونایی است و مراکز درمانی با مشــکل کمبود پرستار برای استراحت دادن به 
نیروهای خود مواجه شده اند. برهمین اســاس هم بود که دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید صدوقی یزد در چند مرحله برای جذب پرســتاران جدید فراخوان داد، 
اما همواره کم تر از نیروی موردنیاز اعالم همکاری کرده اند. این درحالی اســت 
که استان درحوزه زیرساختی مشکالت کم تری دارد، چراکه ازنظر برخورداری 
از شــاخص های درمانی در رده های باالی کشــور جا گرفته و جزو استان های 
برتر محسوب می شود و مشــکل چندانی در زمینه تجهیزات و زیرساخت های 
درمانی وجود نــدارد. با این وجــود نمی توان  ادعا کرد عدالــت درمانی در همه 
شهرستان های اســتان یزد برقرار است، اما آنچه درســال های اخیر اقدام های 
خوبی در حوزه توسعه زیرساخت های درمانی استان انجام شده است. مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد معتقدند درحال حاضر زیرساخت های 
درمانی در شهرستان های کمترتوسعه یافته استان ازجمله بهاباد، خاتم و ابرکوه 
به نسبت جمعیت مناسب اســت، اما دراین حوزه برخی طرح ها انجام شده است 
تا زیرساخت ها تقویت شود. مجوز ساخت بیمارستان برای شهرستان خاتم نیز 

دریافت شده است.

گلستان
 دراستان گلستان تمرکز امکانات درمانی در مرکز و غرب استان بیشتر است. شرق 
استان شامل 7شهرستان گنبدکاووس، رامیان، آزادشهر، مینودشت، گالیکش، 
کالله و مراوه تپه اســت که بیش از نیمی از جمعیت استان دراین منطقه زندگی 
می کنند، اما ازمجموع 3هزارو 700تخت بیمارســتانی، هزارو 150تخت دراین 
مناطق وجود دارد؛ یعنی کم تر از یک سوم از مجموع تخت های بیمارستانی استان 
به این 7شهرســتان تعلق گرفته است. اگرچه در۲سال گذشــته افزایش ۲هزارو 
۲00 تخت جدید در گلستان در دســتورکار قرارگرفت، اما ۲شهرستان رامیان و 

گالیکش، با جمعیتی درحدود 150هزارنفر، همچنان فاقد بیمارستان هستند. 
بیمارستان 6۴تختخوابی شهرستان مراوه تپه نیز، که به صورت مشترک 

ازسوی دولت و بنیادعلوی ساخته شــد، هنوز تجهیز نشده است. 
نبود دستگاه های اکسیژن ساز و مخزن ذخیره اکسیژن یکی 

از عمده ترین مشــکالت حوزه درمانی گلستان در زمان 
همه گیری ویروس کرونا درسراســر استان بود که 

در یک سال اخیر تا حدودی رفع شده است. 
با این حال ســرانه پزشــک در استان 

به ویژه پزشک متخصص نیز در 
گلستان اندک است. 

خراسانرضوی
آموزش و پرورش و حوزه سالمت از بخش هایی به حساب می آیند که نمی توانند 
بدون همکاری سایر نهادها و مردم مسئولیت شان را به خوبی انجام دهند و اگر این 
حمایت ها از این دو بخش صورت نگیرد، قطعا با مشکل روبه رو خواهند شد. براین 
اساس حوزه سالمت در خراسان رضوی، نمی تواند بدون همکاری سایر نهادها و 
مردم مسئولیتش را به خوبی به انجام برساند. درحال حاضر برخی از شهرستان های 
خراسان رضوی مانند کالت، باخزر و درگز ازنظر برخورداری از پزشک متخصص 
با کمبود مواجه هستند. کمبود اقالم دارویی یکی دیگر از مشکالت مردم استان 
درحوزه درمانی است که ظرف ۲سال گذشته به باالترین حد خود رسیده است. 
کمبود دارو اکنون به یک چالش اساسی برای بیماران کرونایی نه تنها در مشهد و 

خراسان رضوی، بلکه در سطح کشور تبدیل شده است.

کرمان
موج پنجم همه گیری ویروس کرونا درکشور هنوز فراگیر نشده بود که وضعیت 
کرمان و برخی شهرستان های این استان قرمز شد و این موضوع خستگی روزافزون 
کادر درمان استان را به همراه داشته است، اما مشکلی که بر خستگی آنها می افزاید، 
پرداخت نشدن به موقع حقوق و تبعیضی اســت که دراین شرایط حساس میان 
پرستاران رسمی و شرکتی وجود دارد. پرســتاران کرمانی خواهان به روزشدن 
حقوق و مزایای خود هســتند؛ هرچند درمقابل ایثار آنان، بســیار اندک است. 
درچنین وضعیتی کمبود کادر درمانی در بیمارستان های استان کرمان محسوس 
است. این درحالی است که مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم می کنند 
1۹5نفر از نیروهای درمانی استان از ابتدای سال جاری به بیمارستان افضلی پور، 
که بزرگ ترین بیمارستان کرونایی کرمان حساب می شود، اعزام شده اند. برخی 
پرستاران کرمانی درگفت وگو با خبرنگارهمشهری کمبود شدید اکسیژن مرکزی، 
کمبود دستگاه های کمک تنفسی و کمبود داروهای بیهوشی را از دیگر مشکالت 
موجود در بیمارستان های استان می دانند که خدمات رسانی در مراکز درمانی را 

سخت تر کرده است.

اردبیل
همه گیری ویروس کرونا در اردبیل، بیش از هرچیز، مشــکل زیرســاخت های 
درمانی را دراین استان عیان کرد؛ هرچند تالش ها برای رفع این کمبودها ازسوی 
مســئوالن، مردم و خیران قابل توجه است. بیمارســتان های اردبیل در شرایط 
عادی ظرفیت کافی برای بستری بیماران در بخش آی.سی.یو را نداشتند و این 
کمبودها در زمان همه گیری ویروس کرونا بیش از پیش خود را نشان داد و برخی 
بیماران با وجود نیاز به بستری در بخش ویژه، همچنان در بخش عمومی بستری 
می شوند. درحال حاضر به دلیل افزایش بستری ها، بیمارستان های تخصصی دیگر 
مانند بیمارستان اطفال علی اصغر)ع( اردبیل نیز برای بستری بیماران کرونایی 
آماده شده اند و حتی یکی از مدارس اردبیل نیز برای این منظور تجهیز شده است. 
همچنین برای جبران کمبود کادر درمان با قراردادهای موقت، پرستارانی جذب 
شده اند تا کمک حال کادر درمان باشند. ازسوی دیگر بیمارستان های موجود در 
شهرستان های اســتان نیز هرچند به گفته مسئوالن، در وضعیت عادی مشکلی 
برای مداوای بیماران کرونایی نداشتند، اما با ورود به وضعیت بحرانی و پیک پنجم 

همه گیری ویروس کرونا، درگیر مشکالت زیادی شدند. دراین میان خلخال 
یکی از محروم ترین شهرســتان های استان در زمینه 

برخورداری از امکانــات مطلوب درمانی 
برای مداوای بیماران کرونایی 

محسوب می شود.

هرمزگان
براســاس اعالم مسئوالن دانشــگاه علوم پزشکی، این اســتان نه فقط در 

زمان همه گیری ویروس کرونا، بلکه از ســال های گذشــته با کمبود شدید تخت 
بیمارستانی مواجه است؛ معضلی که دولت را به تصویب طرح هایی باهدف افزایش 
۲هزار تخت دراین اســتان واداشته است. با این حال مشــکالت حوزه بهداشت و 
درمان این استان، به ویژه در مناطق شــرقی، فراتر از تخت های بیمارستانی است؛ 
در مراکز درمانی شهرستان های میناب، رودان، سیریک، جاسک و بشاگرد، نبود 
سامانه های سرمایشی و تهویه مطبوع به عمده ترین مشکل مراجعان و کادر درمانی 
تبدیل شده است. همچنین دراین منطقه مسافت های طوالنی میان مراکز درمانی 
به ویژه در حوزه روستاها و نبود وسایل نقلیه، دسترسی به امکانات درمانی را دشوار 
کرده است. در منطقه نوگین و گیشدان حتی یک مرکز درمانی و تشخیصی هم وجود 
ندارد. همچنین در منطقه بشاگرد با وجود ساخت بیمارستان، نبود نیروی متخصص 

شهروندان را به بیمارستان میناب می کشاند. همچنین بیمارستان های 
این اســتان به جز دربندرعباس، فاقد امکانات تشــخیصی 

کافی مانند سی.تی اسکن و آم.آر.آی هستند. اینها 
درحالی است که با شدت گرفتن همه گیری 

ویروس کرونا دراین استان، مشکالت 
ناشــی از کمبــود ونتیالتور و 

اکسیژن ساز، در کنار کمبود 
قابل توجــه تخت های 

نی  ســتا ر بیما
نیروهــای  و 

 ، متخصــص
پیش  بیش از 

به چشــم 
آمد.

همشهری در پرونده ویژه ای مهم ترین چالش های درمانی موجود و همچنین وجود یا فقدان عدالت درمانی 
درسطح استان ها را بررسی کرده است

زیرساخت های درمانی کشور در آزمون کرونا

همه گیری ویروس کرونا در حدود 18ماه اخیر بار مضاعفی بر دوش حوزه بهداشــت و 
درمان کشور گذاشته است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان این حوزه، سبب 
سرعت گرفتن فرسایش زیرساخت های موجود و همچنین توان کادر درمانی 
شده است. این درحالی است که تا پیش از همه گیری ویروس کرونا نیز 
برخی از استان های کشور با کمبود زیرساخت ها و تجهیزات 
مناســب درمانی مواجه بودند. اگرچه درسال های 
اخیر اقدام های توسعه ای بسیاری در حوزه 
بهداشت  درمان کشور انجام شده و 

برای راه اندازی مراکز درمانی مجهز در دورترین نقاط استان ها نیز فعالیت های قابل توجهی 
صورت گرفته است، اما بررسی های انجام شده ازسوی خبرنگاران همشهری در سراسر کشور 
نشان می دهد ضعف های زیرساختی در حوزه بهداشت و درمان در برخی استان ها همچنان 
پابرجاست؛ چالشی که همه گیری ویروس کرونا نیز به آن دامن می زند. درچنین شرایطی 
در پرونده پیش رو کوشیده ایم مهم ترین چالش های درمانی استان های مختلف کشور در 
حوزه کمبودهای زیرســاختی یا کادر درمانی و همچنین وضعیت پراکندگی امکانات این 
حوزه و میزان رعایت عدالت درمانی درسطح اســتان ها را مورد بررسی قرار دهیم که در 

ادامه می خوانید.
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خوزستان
استان خوزستان با وجود منابع عظیم نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، داشتن رودهای 
خروشان، ظرفیت های مرزی، قطب تولید محصوالت کشاورزی و نقش مهمی که 
در تولید و درآمد کشور دارد، عالوه بر محرومیت های بسیار در زمینه اشتغال، آب 
و توسعه شهری، در زمینه خدمات درمانی هم با کمبودهای بسیاری مواجه است. 
براساس اعالم مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی استان، 8شهر خوزستان بیمارستان 
ندارد و کالنشهر اهواز نیز 2هزار تخت بیمارستانی کم دارد.  کمبود خوزستان فقط 
در زمینه بیمارستان و تخت بیمارستانی  نیست، بلکه این استان ازنظر سرانه پزشک 
نیز جایگاه چندان خوبی ندارد و در رده های پایینی جدول قرار گرفته است. براساس 
آمار موجود، سرانه پزشک به ازای هر هزارنفر جمعیت استان، زیر یک است و با این 
رقم خوزستان در جایگاه بیست وسوم درمیان استان ها ایستاده است. کمبود نیروی 
پرستاری هم دراین استان به شدت احساس می شود، به طوری که خوزستان یکی 
از استان هایی است که کم ترین تعداد پرستار را نســبت به تخت دارد؛ به ازای هر 
یک تخت بیمارستانی، 0/68درصد پرســتار دراین استان وجود دارد. کمبودهای 
خوزســتان در حوزه درمان به ویژه پس از همه گیری ویروس کرونا خود را نشان 
داد و با اینکه 22۹پرستار، ۱2۴کمک پرستار و 6۵نیروی 
خدماتی به مجموعه بیمارســتان ها اضافه 
شده و تعداد پرستاران آی.سی.

یو هم ۱/۵برابر شده است،  
اما کمبودها هنوز 
باقی است.

چهارمحالوبختیاری
مجموعه بهداشت و درمان اســتان چهارمحال وبختیاری با در 
اختیار داشتن 2مرکز آموزشی - درمانی، 8بیمارستان، هزارو 8۱2 تخت فعال 
بیمارستانی، ۹8آمبوالنس پیش بیمارستانی)۱۱۵( و بیمارستانی و ۵۱آمبوالنس 
مراکز بهداشتی و امکانات تشخیصی به جمعیت بیش از ۹00هزارنفری این استان 
خدمات رسانی می کند که به گفته مســئوالن بهداشت و درمان، اگرچه متناسب 
با شرایط ایده آل نیست، اما توانســته تا حد زیادی جوابگوی نیاز استان در دوران 
همه گیری ویروس کرونا باشــد. ویروس کرونا از نیمه اسفندماه در چهارمحال و 
بختیاری همه گیر شــد و اکنون بعد از حدود ۱8ماه، با شــکل گیری پنج موج، 
چالش هایی جدی برای حوزه بهداشــت و درمان این اســتان ایجاد کرده است، 
به گونه ای که به گفته مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی استان، کمبود کادر درمانی از 
مهم ترین چالش های موجود است و کمبود زیرساخت ها مانند تخت بیمارستانی، 
هنوز نتوانسته به این اندازه چالش آفرین باشد. چهارمحال وبختیاری درحالی که 
۱0شهرستان دارد، اما تنها ۴شهرستان این استان دارای بیمارستان 
هستند و شهرستان های کوهرنگ، اردل، سامان، بن، کیار 
و خانمیرزا از وجود بیمارستان بی بهره مانده اند و 
به سبب محرومیت عمیق دراین مناطق 
و نبود امکانات رفاهی کافی، پزشک 
دراین مناطق ماندگاری ندارد 
و معموال پس از گذراندن 
دوره طرح خــود، در 
خــارج از اســتان 
فعالیت هایش را 
ادامه می دهد.

قم
حدود هــزارو 600تخت بیمارســتانی دولتــی و ۵00تخت بخش 
غیردولتی در استان قم فعال اســت. از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تاکنون 
2بیمارســتان نیمه تمام امیرالمومنین)ع( و مادر درمجموع با حدود ۴۵0تخت 
بیمارستانی در قم به بهره برداری رسیده و این شهر ازنظر زیرساخت های درمانی 
درحد سرانه کشوری است. البته اگر مراکز درمانی که قرار است تا سال۱۴0۴ به 
بهره برداری برسد، وارد چرخه درمان شوند سرانه تخت های بیمارستانی به عدد 
قابل قبولی می رسد و قم جزو استان های با برخورداری باال تلقی می شود. با این 
وجود، کهک و جعفرآباد به دلیل اینکه درسال جاری به شهرستان ارتقا یافته اند، 
هنوز از مراکز درمانی مجهزی برخوردار نیستند. مهم ترین چالش حوزه بهداشت 
و درمان استان، کمبود نیروی انسانی به ویژه در حوزه پرستاران است. این موضوع 
در زمان همه گیری ویروس کرونا که تعداد بیماران بستری افزایش یافت، بیشتر 
نمود پیدا کرد. کمبود هزارو۵00 پرستار در مراکز درمانی قم منجر به فشرده شدن 
نوبت های کاری و خستگی پرســتاران، اضافه کاری اجباری و درنهایت کاهش 
کیفیت خدمات پرستاری و نارضایتی مردم شده است. درحال حاضر با وجود اینکه 
از ظرفیت دانشجویان ترم های باال در مراکز درمانی قم استفاده می شود، اما بازهم 

کمبود پرستار محسوس است.

کرمانشاه
اســتان کرمانشاه ۱8بیمارســتان آموزشــی و غیرآموزشــی زیرنظر دانشگاه 
علوم پزشکی و 7بیمارســتان غیردانشــگاهی دارد که اکنون بیماران کرونایی 
در بیمارستان های »گلستان«، »فارابی« و »شهدا« بســتری هستند. البته در 
دیگر بیمارستان های استان نیز بیماران کرونایی بستری هستند. کمبود تخت 
بیمارستانی دراین روزهای سخت کرونایی، از مهم ترین مشکالت حوزه درمان 
دراستان اســت. ازطرفی درحال حاضر به دلیل افزایش بیماران کرونایی، کمبود 
اکســیژن و دیگر اقالم دارویی برای بیماران کرونایی محسوس است. هم اکنون 
بیش از 3هزارو 200تخت در ۱8بیمارستان دولتی زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی، 
2 بیمارستان خصوصی، 3بیمارستان نظامی و 2بیمارستان تأمین اجتماعی 
در استان کرمانشاه فعال است که از این تعداد، حدود هزارو 200تخت 
به بیماران کرونایی اختصاص یافته اســت. درحال حاضر ســرانه 
تخت بیمارستانی استان ۱/۴تخت به ازای هر هزارنفر جمعیت 
اســت که با اســتاندارد ها فاصله دارد. براســاس برنامه  
دانشــگاه علوم پزشکی ســرانه تخت بیمارستانی 
استان باید تا سال ۱۴0۴ به 2/27تخت به ازای 
هر هزارنفر جمعیت برســد؛ یعنی باید 
بیش از 2هــزارو200 تخت به 
بیمارستان های استان 

اضافه شود.

مرکزی
 درحال حاضر ۱6بیمارستان فعال در اســتان مرکزی وجود دارد که از این تعداد 
۱2بیمارستان دولتی، 2بیمارســتان خصوصی و 2بیمارستان مربوط به سازمان 
تأمین اجتماعی اســت که در بخــش کادر درمانی و زیرســاخت ها کمبودهایی 
وجود دارد. کمبود متخصص داخلی در اراك و شهرســتان های آشتیان، خنداب 
و کمیجان، کمبود متخصص بیهوشی در اراك )بیمارستان آیت اهلل خوانساری( و 
شهرستان محالت، کمبود متخصص عفونی در اراك و شهرستان های تابعه، کمبود 
متخصص جراحی در شهرستان کمیجان، کمبود متخصص زنان و زایمان در اراك 
و شهرستان فراهان و کمبود متخصص رادیولوژی در شهرستان محالت ازجمله 
چالش های استان مرکزی در بخش کادر درمان است. کمبود نیروی مامایی در مرکز 
آموزشی درمانی آیت اهلل طالقانی از دیگر مشکالت کادر درمانی استان مرکزی است. 
ازسوی دیگر همه اعتبارات ابالغی برای تعمیر و بهسازی، توسعه مراکز بهداشتی 
درمانی شهری و روستایی و پایگاه های اورژانس جذب شده و گام های مهمی برای 
افزایش کیفیت ســاختار فیزیکی و افزایش عمر مفید آنها برداشته شده است. در 
۵سال اخیر بیش از ۱2۵مرکز بهداشتی درمانی، خانه بهداشت و پایگاه بهداشتی 
افتتاح شده است. درحال حاضر در استان مرکزی 27۵خانه بهداشت فعال وجود 
دارد که درگیر فعالیت هایی اعم از مراقبت از بیماران کرونایی، پیگیری و رهگیری 
افراد درمعرض تماس با بیماران کرونایی، همکاری و نظارت بر رعایت پروتکل های 

بهداشتی در خاکسپاری افراد فوت شده براثر ابتال به ویروس کرونا و... هستند.

کهگیلویهوبویراحمد
کهگیلویه وبویراحمد رتبه چهاردهم ازنظر تعداد پزشــک بــه جمعیت را دارد، 
به طوری که دراین اســتان به ازای هر هزارنفر، ۱/2پزشــک وجود دارد. به دلیل 
جمعیت پایین استان، کمبودها چندان احساس نمی شود، اما با وجود همه اینها 
همچنان کهگیلویه وبویراحمد در همه حوزه ها، ازجمله دسترســی به خدمات 
درمانی به ویژه در زمینه پزشــک متخصص، کمبودهای زیــادی دارد. یکی از 
این کمبودها در زمینه پزشــک متخصص اطفال بود که فعال رفع شده اســت. 
کهگیلویه وبویراحمد ازنظر تخت بیمارستانی هم جایگاه خوبی ندارد، به طوری که 
براساس آخرین آمار موجود، سرانه تخت بیمارستانی دراین استان ۱/۱ به ازای 
هر هزارنفر است. براساس اعالم مسئوالن ارشد استان، برای رفع این محرومیت 
۵بیمارستان نرگســی گچســاران، ۱00تختخوابی دهدشــت، 2بیمارستان  
32تختخوابی بهمئی و دنا و بیمارستان لنده درحال ساخت است. عالوه بر کمبود 
نیرو و فضای درمانی، فرســودگی تجهیزات، مطالبات پرداخت نشده کارکنان 
و کمبود دارویی و تجهیزات بیمارســتانی هم از دیگر مشــکالتی است که در 

شهرستان های مختلف استان به چشم می خورد. 

زنجان
در استان زنجان با وجود اینکه از همان روزهای نخست همه گیری 
ویروس کرونا تجهیزات و فضاهای الزم برای درمان بیماران کرونایی فراهم شد، 
اما این روزها و در موج پنجم همه گیری ویروس کرونا، ظرفیت فضاهای پیش بینی 
شده پر شــده و دیگر جوابگوی حجم زیاد بیماران نیست. این درحالی است که 
مسئوالن حوزه بهداشــت و درمان زنجان می گویند برای ارائه خدمات درمانی 
بهتر به بیماران، »مدیریت تخت« انجام می دهند و مراکز بستری موقت راه اندازی 
شده است تا بیماران به آنجا مراجعه و برای دریافت داروها و تزریقات اقدام کنند. 
براساس اعالم مســئوالن حوزه بهداشت و درمان اســتان، تا لحظه تنظیم این 
گزارش، در پیک پنجم همه گیری ویروس کرونا، حدود هزارو ۵00نفر از خدمات 
بستری موقت استفاده کرده اند. همچنین سالن ورزشی »مادر و کودك« زنجان 
با ۴00تخت بــرای ارائه خدمات به بیماران کرونایی تجهیز و آماده شده اســت. 
مسئوالن می گویند کمبودی ازنظر زیرســاخت و امکانات وجود ندارد، اما وقتی 
تعداد بستری ها زیاد می شود، کیفیت خدمات از حد مطلوب موردانتظار پایین تر 

می آید.

البرز
 اســتان البرز همواره دچار ضعف زیرســاخت درمانی بوده است، به طوری که تا 
سه چهار سال  قبل از فقیرترین اســتان ها در حوزه درمانی بود؛ هرچند توجه به 
حوزه بهداشت و درمان استان درسال های اخیر بیشتر شده، اما با توجه به افزایش 
روزافزون جمعیت البرز، هنوز هم تا استانداردهای مطلوب فاصله زیادی وجود 
دارد، این فاصله و کمبود در ابتدای همه گیری ویروس کرونا بسیار مشهود بود و 
بسیاری از بیماران مبتال راهی پایتخت می شدند تا اینکه مسئوالن سعی کردند 
به تقویت زیرساخت های درمانی بپردازند. براساس اعالم مسئوالن مربوط، اکنون 
حدود۱0هزار تخت بیمارستانی برای بستری بیماران کرونایی وجود دارد. یکی 
دیگر از نقاط ضعف حوزه بهداشت و درمان البرز، تجمع امکانات در مرکز استان 
است، به طوری که شهرستان فردیس با 600هزارنفر جمعیت در جنوب این استان 
هنوز بیمارستان ندارند. عالوه براین، بخش بهداشت و درمان طالقان و چهارباغ 
نیز با کمبودهای درمانی قابل توجهی مواجه هستند. ساخت بیمارستان فردیس، 
به عنوان یک طرح ملی، حدود 8سال است که در دست اقدام قرار دارد و با وجود 
اینکه وعده داده شده بود در شــهریورماه ۱۴00 به بهره برداری برسد، این وعده 
هنوز محقق نشده است. ازسوی دیگر بیمارستان هشتگرد نیز پس از 20سال هنوز 

نیمه کاره مانده است.

کردستان
براساس اعالم مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در سال های اخیر حوزه 
بهداشت و درمان این استان تغییرات قابل توجهی داشته است که افزایش سرانه 
تخت بیمارســتانی و نیروهای کادر درمانی گواه این مدعاســت. درحال حاضر 
۱۵بیمارســتان دانشــگاهی درجه اول، ۴بیمارستان غیردانشــگاهی، 3هزارو 
۱۹2تخت مصوب، ۴00پزشــک عمومی، ۵۴0پزشک متخصص در رشته های 
مختلف، ۴0پزشک فوق تخصص، 3۵0دندانپزشــک عمومی و 3۵دندانپزشک 
متخصص و فوق تخصص در کردســتان مشــغول خدمت هســتند. همچنین 
درســال های اخیر در حوزه زیرســاخت های بیمارســتانی و تأمین تخت های 
موردنیاز، اقدام های مطلوبی دراســتان انجام شده اســت. برهمین اساس گفته 
می شود سرانه تخت بیمارستانی دراین استان از متوسط کشوری پیش افتاده و 
حدود یک دهم درصد باالتر رفت. درحال حاضر به ازای هر ۱00هزارنفر جمعیت 
در استان، 208تخت وجود دارد که از میانگین کشوری باالتر است. آمارها نشان 
می دهد به صورت میانگین درکشــور به ازای هر ۱00هزارنفر جمعیت، ۱3مرکز 
درمانی وجود دارد که این آمار در کردستان به ۱۵مرکز می رسد. بیمارستان های 
کوثر سنندج، سقز، ســروآباد، بانه و دهگالن تازه ساز اســت و شرایط مناسب 
زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان در استان سبب شد تا در زمان همه گیری 
ویروس کرونا، ازنظر فضای بیمارستانی و تخت های آی.سی.یو مشکالت کم تری 

وجود داشته باشد. 

لرستان
بررسی های انجام شــده نشــان می دهد از زمان آغاز همه گیری ویروس کرونا، 
بیشتر بیمارستان های لرســتان به امکانات بهتری مجهز شده اند و اکنون همه 
بیمارستان های این اســتان دستگاه اکسیژن ســاز دارند و تعداد این دستگاه ها 
در بعضی از بیمارستان ها به 2 و حتی 3دســتگاه نیز می رسد. قبل از همه گیری 
ویروس کرونا، بســیاری از بیمارســتان های لرستان دســتگاه سی.تی اسکن 
نداشتند، اما درحال حاضر بیشتر آنها به این دستگاه مجهز شده اند و حتی بعضی از 
بیمارستان ها 2دستگاه سی.تی اسکن دارند. عالوه براین در هر شهرستان استان، 
حداقل یک بیمارستان ویژه بیماران کرونایی و یک بیمارستان برای بیماران عادی 
اختصاص یافته است و نیازی به مراجعه به بیمارستان های مرکز استان نیست. 
با این وجود شاخص »نســبت تخت به جمعیت« در برخی شهرستان ها مانند 

کوهدشت و نورآباد کم تر ازحد استاندارد است. 

قزوین
 قزوین در بخش زیرســاخت های بیمارستانی جزو ۴اســتان رتبه پایین کشور 
است، به طوری که در چندســال اخیر صرفا یک بیمارســتان دولتی در قزوین 
تأسیس شده است. 60درصد از تخت های بیمارســتانی در قزوین دولتی است. 
برهمین اساس ساخت، بهسازی و توســعه بیمارستان ها از نیازهای اساسی این 
استان به حســاب می آید و هنوزهم برخی پروژه های مهم بیمارستانی، ازجمله 
طرح الحاقیه بیمارستان شهیدرجایی و ساخت بیمارستان 700تختخوابی قزوین 
تکمیل نشده است. ازسوی دیگر »نسبت کادر پرســتاری به تخت بیمارستانی 
موجود« یکی از شاخص های ملی برای سنجش کیفیت مراقبت های پرستاری 
اســت که آمار قزوین دراین حوزه از میانگین کشــوری پایین تر است. درچنین 
شرایطی اگر ساخت بیمارستان 700تختخوابی قزوین محقق شود، این شاخص 

در قزوین اصالح و وضعیت این استان از میانگین کشوری بهتر می شود. 

مازندران
 مازندران در دوران همه گیری ویروس کرونا و به ویژه درموج پنجم، یکی از 
استان هایی بود که بیشترین فشار بر زیرساخت های درمانی آن وارد شد و 
تقریبا همه ظرفیت های درمانی این استان برای مدتی درگیر ارائه خدمات 
به بیماران کرونایی شد. این استان با داشتن 2دانشگاه علوم پزشکی، حدود 
۴هزارو۵00 تخت بیمارستانی دولتی و خصوصی دارد و ازنظر ارائه خدمات 
بیمارستانی هم یکی از استان های با وضعیت مناسب محسوب می شود و 
حتی از استان های مستعد گردشگری ســالمت به حساب می آید. وجود 
زیرســاخت هایی مانند مرکز فوق تخصصی جراحی قلب باز شمال کشور، 
بیمارستان فوق تخصصی کودکان امیرکال، مرکز تخصصی کاشت حلزون 
در بابل، به عنوان قطب کاشت حلزون استان های شمالی و چندین مرکز 
درمانی شــاخص دیگر و همچنین انجام عمل های جراحی فوق تخصصی 
و خاص در برخی بیمارســتان های این استان، سبب شده زیرساخت های 
درمانی مازندران کارآمدی بیشتری نسبت به بسیاری از استان ها داشته 
باشــند. اما در برخی مراکز درمانی ازجمله بیمارستان های غرب استان، 
کمبود کادر درمان به ویژه پزشکان متخصص و فوق تخصص در سال های 
اخیر همواره از انتقادهای مسئوالن و مردم این مناطق بوده است. در برخی 
شهرستان های شرقی و مرکزی اســتان مانند گلوگاه، نکا و سوادکوه نیز 
تقاضای گسترش زیرساخت های درمانی وجود دارد. مسئوالن بهداشت 
و درمان اســتان معتقدند درصورتی که پروژه های نیمه کاره درمانی این 
استان تکمیل شود، بخش مهمی از نیازهای این استان برطرف خواهد شد.

ایالم
یکی از چالشــهای مردم ایالم که سال هاســت با آن دســت به گریبان 
هســتند، کمبود مراکز درمانی و نداشتن بیمارســتان است. بیمارستان 
376تختخوابی شهر ایالم که ســال۱388 کلنگ زنی شد، پس از ۱2سال 
به دلیل کمبود اعتبار هنوز تکمیل نشده اســت. این درحالی اســت که با 
راه اندازی این بیمارســتان بخش بزرگی از مشــکالت درمانی مردم رفع 
می شود. این بیمارستان که در سال های اخیر روند کندی داشته، اگرچه 
درحال حاضر باالی ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما هنوز دارای نواقص 
زیادی است و امکانات درمانی نیز هنوز درآن مستقر نشده است. مشکالت 
کلی ابنیه ای و تأسیسات مربوطه ازقبیل تکمیل نبودن سامانه برق، سامانه 
دفع فاضالب، ســامانه تأمین آب گرم و موتورخانه، سامانه تهویه، سامانه 
گرمایشی و سرمایشی، محوطه سازی، فقدان تجهیزات فنی از قبیل نبود 

تخت کافی و تجهیزات و آسانسور و نظایر آن از نواقص بیمارستان است.

خراسانشمالی
خراسان شــمالی در چند ســال اخیر تحوالت خوبی در حوزه بهداشت 
و درمان داشــته، اما بازهــم نیازمند توجه بیشــتر برای ارتقای ســرانه 
فضای فیزیکــی دانشــجویان، افزایش تعداد تخت های روانپزشــکی در 
بیمارستان ها و ساخت مراکز اورژانش شهری و سوله مدیریت بحران است. 
فرسودگی و ضعف زیرســاخت ها و نیز کمبود نیروی انسانی، از مهم ترین 
چالش های درمانی در استان خراسان شــمالی محسوب می شوند. غالب 
بیمارستان های این  استان ازنظر ســاختمانی قدیمی و فرسوده هستند 
و کمبود نیروی انسانی نیز یکی از مهم ترین مشکالت بیمارستان هاست. 
البته ساخت چندین بیمارستان در ســال های اخیر از قبیل بیمارستان 
امام حســن)ع( بجنورد، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شیروان و بیمارستان 
مانه و سملقان زمینه ساز ارتقای شاخص های بهداشت و درمان و نزدیکی 
به شاخص های کشوری شد، اما این شاخص هنوزهم تا رسیدن به جایگاه 

مطلوب فاصله  دارد.

فارس
استان فارس، به عنوان یکی از قطب های درمانی کشور، از زیرساخت های 
خوبی درایــن حوزه برخوردار اســت و رصــد و پایش مراکــز درمانی و 
بیمارســتان های فارس ازســوی تیم ارزیاب معاونت درمان دانشــگاه 
علوم پزشکی برای بهبود خدمت رسانی به بیماران و ارزیابی شیوه خدمات 
درمانی به مراجعان به صورت مداوم انجام می شــود. بــا این حال کمبود 
پزشک متخصص و شلوغی بیمارستان نورآباد ممسنی، یکی از مشکالت 
جدی مردم و رفع آن از مطالبه های اصلی آنان است. به گفته مسئوالن این 
شهرستان، بیمارستان ممسنی هم جمعیت این شهرستان و هم شهرستان 
رستم را زیرپوشش درمانی و پزشکی دارد و همین دلیل عامل شلوغی این 
بیمارستان است. مسئوالن همچنین از افزایش ظرفیت این بیمارستان از 
۹6تخت به ۱3۹تخت سخن می گویند، اما به این نکته نیز اشاره می کنند 

که با این وجود، نیاز است که نیروی بیشتری به بیمارستان اضافه شود.

گیالن
استان گیالن 8مرکز آموزشــی درمانی در رشــت، ۹63خانه بهداشت، 
۹۹مرکز بهداشتی درمانی شهری، 288پزشک خانواده فعال و هزارو66۱ 
بهورز فعال دارد. یکی از مهم ترین مشــکالت گیالن، قدمت باالی بیشتر 
بیمارستان های اســتان است که بعضا ۵0سال از ســاخت آنها می گذرد. 
همچنین پراکندگی دانشــکده ها در ســطح شهر رشــت و عدم اجرای 
مناسب طرح تحول نظام سالمت، از بزرگ ترین چالش های حوزه سالمت 
گیالن در بخش عمرانی است. هرچند در یک ســال اخیر، پیگیری برای 
بهبود زیرســاخت های درمانی و تجهیزات پزشــکی تشخیصی و تسریع 
در روند اجرای پروژه های طرح تحول نظام ســالمت و همچنین پیگیری 
ساخت و تکمیل پروژه های درمانی ســایت الکان از مهم ترین اقدام های 
دانشگاه علوم پزشکی استان در ســطح کالن بوده است، اما کافی نیست. 
درحال حاضر ســاخت بیمارســتان 3۵0تختخوابی جایگزین پورسینا و 
ساخت دانشکده پزشکی سایت الکان از بزرگ ترین پروژه های نیمه تمام 
درمانی است که قرار شده ظرف سه چهار سال آینده به بهره برداری برسد.
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  لزوم برخورد با نانواهای متخلف 
فروش سهمیه آرد ازسوی برخی نانوایی هایی از موضوع هایی که گالیه شهروندان کرجی را 
به همراه داشته است. از ســال های قبل بعضا این مسأله مشاهده می شد، مدتی است به دالیل 
متعدد و ازجمله ضعف نظارت ازسوی نهادهای مسئول، فروش سهمیه آرد شدت یافته. برخی 
اوقات دیده می شود که بعضی از نانواها با پایین آوردن کیفیت نان و کاهش مشتری یا کاهش 

ساعت پخت و پز، زمینه را برای این کار فراهم می کنند.
سهیل زاده از کرج

   امید به رفع مشکالت سیستان وبلوچستان
سفر اخیر رئیس جمهوری به استان سیستان وبلوچستان، درحالی که زمان زیادی از تشکیل 
دولت سیزدهم نگذشته است، نوید خوبی به مردم این استان برای رفع مشکالت شان است. 
امیدواریم مصوبات این سفر به درستی و در سریع ترین زمان ممکن ازسوی مسئوالن دولتی 
استانی و کشوری اجرا شود تا شاهد تحقق ثمرات این سفر باشیم. مردم رنج کشیده این خطه 

در انتظار خدمت رسانی مناسب تر ازسوی مسئوالن هستند.
محمد بلوج زهی از زاهدان

صدای همشهری

 سه شنبه 16 شهریور 1400 
شماره 8308 

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.

نمایی زیبا از کالنشهر تبریز-عکس: هادی درخشان

براساس آمار اداره کل جهاد کشاورزی، حدود 60درصد از کشاورزان لرستانی 
الگوی کشت محصوالتی مانند برنج و سیب زمینی را رعایت کرده اند

ري
شه

هم
س: 

عک

مدیریت کشت  محصوالت  »آب دوست« در لرستان

کاختاریخی»شهرستانک«احیامیشود
مسئوالن اداره کل میراث فرهنگی استان امیدوارند با مشارکت بخش خصوصی، مجموعه کاخ ناصری درالبرز 2ساله نوسازی و به مجموعه اقامتی تبدیل شود

زهرا اشرف زاده
خبرنگار

 آب و هوای مطبوع روســتای »شهرســتانک« در دل البرز، 
ناصرالدین شاه قاجار را هم وسوسه کرد تا زمانی را درآن ماندگار 
شود. حدود 142سال قبل به دستور شاه عمارتی بزرگ دراین 
روستا ساخته شد؛ عمارتی که روزگاری از مشهورترین کاخ های ییالقی دوره  
قاجار بود، اما پس از ترور ناصرالدین شاه و پایان سلطنت وی، به حال خود رها 
و با انقراض سلسله قاجار، وضعیت کاخ ناصری با مرور زمان به مراتب بدتر شد 
و آن عمارت زیبا با پنجره های ارسی اش، ویران و دیوارهای عمارت به دفتر 

خاطرات گردشگران تبدیل شد.
مجموعه کاخ ناصری در شهرستانک 24سال قبل ثبت ملی شد و می توانست 
به یکی از قطب های گردشــگری اســتان  تبدیل شــود، اما با وجود اینکه 
در دوره هایی حتــی به بخش خصوصی واگذار شــد تا مرمت و بازســازی 

شود، وضعیت عمارت نه تنها 
تغییری نکرد، بلکه 

تخریب بیشتر شد.
اما امســال به همت اداره کل میراث فرهنگی و صندوق احیا و بهره برداری 
از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور، سرمایه گذار جدیدی مرمت را برعهده 
گرفته اســت و خبرهای خوبی از احیای مجموعه به گوش می رســد. امید 
می رود این بار به همت سرمایه گذار جدید، اداره کل میراث فرهنگی البرز و 
همراهی مردم منطقه شهرستانک، بتوان کاخ را به دوران شکوهش بازگرداند 

و درجهت رونق گردشگری استان از آن بهره گرفت.

احیای کاخ تا 2سال آینده 
مدیر طرح بازسازی و مرمت کاخ ناصری عالقه شخصی به میراث فرهنگی 
و تاریخی را ازجمله دالیل ســرمایه گذاری دراین بخــش عنوان می کند و 
به خبرنگارهمشهری می گوید: بیش از 15سال است که در منطقه شهرستانک 
اقامت دارم و بیشتر عالقه شــخصی به این اثر فاخر که در گذشته شکوه و 
عظمت داشته و اکنون تخریب شده، باعث شد دراین طرح سرمایه گذاری 

کنم. از طرفی این مجموعه ظرفیت باالیی در بخش گردشگری دارد.
»امیرحسین شیرازی« درباره آخرین وضعیت بازسازی این مجموعه اظهار 
می کند: کار مرمت از اردیبهشــت ماه آغاز و دیوارکشی های داخلی و 
بیرونی انجام شده است و تا قبل از فصل سرما سقف های اصلی اجرا 
می شود. زمان بندی اجرای طرح 36ماهه است، اما اگر مشکل 
خاصی پیش نیایــد، امیدواریم 2ســاله بتوانیم عملیات 

عمرانی را به پایان برسانیم.
 وی ادامه می دهد: مجموعه بــا رویکرد فرهنگی، 
درمانی، اقامتی و پذیرایی ساخته خواهد شد و ما 
به دنبال این هستیم که عمارت به دوران شکوه و 
عظمت خود بازگردد، اما دراین مسیر نیازمند 
همراهی بخش دولتی و مردم محلی هستیم و 
اگر این همراهی اتفاق نیفتد، امکان موفقیت 

طرح وجود ندارد.
شیرازی عنوان می کند: خوشبختانه بخش 
دولتی مانند اســتانداری، اداره کل میراث 
فرهنگی و صنــدوق احیــا و بهره برداری از 
بناهای تاریخی و فرهنگی کشــور همراهی 
خوبی با ما داشــته اند، اما جامعه محلی نقش 
مهم تری دارد. با توجه به اینکه سرمایه گذاران 
قبلی هربار ســاخت مجموعــه را نیمه کاره رها 
کرده اند، مردم دید مثبتی نســبت به این موضوع 

ندارند.
وی می افزایــد: از طرفی این منطقه فقط یک مســیر 
دسترســی دارد و برخی گمان می کنند احیای مجموعه 
به باغ ها و وضعیت روســتا ضربه می زند، اما باید تالش کنیم 
به این باور برســند که این یک طرح ملی و محلی اســت و احیای 

مجموعه زمینه ساز رونق روستا خواهد شد و می تواند روستای خالی از سکنه 
شهرستانک که در گذشته 3مدرسه و 3مسجد داشت را به دوران رونق خود 

بازگرداند و سبب اشتغال زایی در منطقه شود.
شیرازی درباره اینکه امکان بازدید از مجموعه وجود دارد یا نه، اضافه می کند: 
باتوجه به اینکه بنا سست اســت و امکان ریزش وجود دارد، فعال این امکان 
وجود ندارد. البته عالقه مند بودیم مردم بیایند و روند مرمت را نیز ببینند، 

اما تا زمانی که امنیت گردشگران تأمین نشود، نمی توان این اجازه را داد.

تبدیل کاخ شهرستانک به مجموعه اقامتی
مدیرکل میراث فرهنگی البرز نیز درباره آخرین وضعیت کوشک ناصری یا کاخ 
شهرستانک می گوید: کاخ ناصری پس از دوره قاجار رها شده و سقف طبقه 
دوم آن در دوران پهلوی فرو ریخته اســت تا اینکه درسال1348 در اختیار 
ســازمان تربیت بدنی قرار گرفته و از آن برای اردوهای کوهنوردان استفاده 
شده است که آنها برای استفاده طبقه دوم را کامل تخریب کرده اند و سقف 

محافظ روی آن اجرا می کنند.
»فریدون محمدی« می افزاید: درسال1377 این اثر در فهرست آثارملی قرار 
می گیرد و میراث فرهنگی کار احیا و آواربرداری آن را آغاز می کند و قسمتی 

از مجموعه آواربرداری می شود، اما کار نیمه کار می ماند.
وی اظهار می کند: حدود یک دهه پیش کاخ ناصری ازسوی صندوق احیا و 
بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شــد، اما 
پیمانکار این بخش نتوانست به تعهدهای خود عمل کند. بنابراین برکنار شد 
و سال گذشته طی مناقصه ای،  سرمایه گذار جدید طرح را به دست گرفت تا 

اقدام های الزم برای بهره برداری مناسب از این فضای تاریخی به عمل آید.

فرایند بازسازی
محمدی ادامه می دهد: کاخ ناصری از زمانی که در فهرســت آثارملی ثبت 
شد، 2مرتبه مرمت شــده اما با توجه به اینکه حجم تخریب باالست، نمود 
نداشته است. اکنون دوباره برنامه بازسازی کاخ آغاز شده و حداکثر تا 2سال 
آینده 70 تا 80درصد بنا در قالب یک مجموعه اقامتی و گردشگری کشور احیا 
می شود. واگذاری بنا به بخش خصوصی مدت زمان محدودی دارد و همیشگی 

نیست و همه اقدام ها با نظارت اداره کل میراث فرهنگی انجام می شود. 
وی تصریح می کند: حدود 80درصد از کاخ ویران شــده و تنها قســمتی از 
بنای میانی باقی مانده است. همچنین سقف شیروانی مجموعه کاخ ناصری، 
قاجاری نیست و باید تعویض شود. قســمتی از برج و باروی اطراف کاخ نیز 
باقی مانده، اما حمام ها تخریب شده اند و از 7حوض هم تنها یک حوض سالم 

مانده است.
محمدی اضافه می کند: بخش خصوصی براســاس نقشه و طراحی قدیمی، 
در ابتدا 7حوض ناصری را مرمت خواهد کرد. در ادامه 2حمام بزرگ، سپس 
دیوان خانه و در پایان اصل کاخ بازسازی می شود. به مردم اطمینان می دهیم 
پس از پایان مرمت کاخ ناصری، به یکی از زیباترین مجموعه های گردشگری 

کشور تبدیل خواهد شد.

فاطمه کاظمی
خبرنگار

زخم خشکسالی بر پیکر زیست بوم ایران روز به روز درحال عمیق تر 
شدن است و آثار و نشانه های آن را در استان های مختلف می توان 
مشاهده کرد. براین اساس سال هاست که انجام اقدام های مقابله ای 
در دســتورکار نهادهای مختلف قرارگرفته و هریک می کوشند گام های موثر 
درمسیر رفع بحران خشکسالی در کشور بردارند؛ هدفی که به نظر می رسد بروز 
برخی هم پوشــانی ها در عملکرد دســتگاه های مربوط تحقق آن را سخت تر 

می کند.
تغییر الگوی کشت در استان های مختلف کشور، یکی از فعالیت هایی است که 
در مهار بحران خشکسالی می تواند نقش محوری ایفا کند، اما نبود هماهنگی 
کافی درمیان دســتگاه های مســئول تحقق اهداف ازپیش تعیین شده را با 
دشواری مواجه کرده است؛ درحالی که وزارت جهادکشاورزی مسئول تدوین 
و اجرای برنامه های کالن و الگوهای کشت مناطق مختلف کشور است، وزارت 
نیرو مسئول تعیین و پرداخت حق آبه  کشاورزان است. ازسوی دیگر سازمان 
حفاظت محیط زیست نیز مسئول پیشگیری از تخریب زیست بوم کشور است.

براین اساس به نظر می رسد بروز برخی ناهماهنگی ها در فعالیت های تعدادی از 
دستگاه های مربوط کار را دراین حوزه بیش ازپیش سخت کرده است؛ چالشی 
که در زمینه تعیین الگوی کشت و جلوگیری از کشت محصوالت آب دوست در 
مناطقی از استان لرستان قابل مشاهده است. این درحالی است که مسئوالن 
لرستانی می کوشــند با تقویت همکاری ها، انسجام بهتری به مدیریت مصرف 

آب کشاورزی دراین استان ببخشند.

هشدار درباره کاشت سیب زمینی
چندی پیش کارشناسان شرکت آب منطقه ای لرستان به همراه کارشناسان 
اداره کل جهادکشاورزی این اســتان با حضور در منطقه »پل هرو و ایوشان« 
شهرســتان خرم آباد به کشــاورزان این منطقــه، به دلیل بحــران کم آبی و 

خشک سالی، درباره کاشت سیب زمینی هشدار دادند.
کارشناســان این اداره ها معتقدند با توجه به کاهش شــدید حجم آب ســد 
»ایوشــان« و نبود امکان تأمین آب برای این اراضی، کشــاورزان این منطقه 
باید الگوی مصوب کشــت را رعایت و برای پیشــگیری از واردآمدن خسارت 
به کشاورزان پایین دست، از برداشت آب به وسیله الکتروموتورهای غیرمجاز 
خودداری کنند، چراکه درصورت رعایت نکردن الگوی کشــت و عدم اجرای 
مصوبه کشت نکردن محصوالت آب دوست، با متخلفان براساس قانون برخورد 

خواهد شد.

برداشت آب ازسوی کشاورزان غیربومی
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان لرســتان دراین باره به همشهری 
می گوید: به دلیل کاهش شدید بارندگی ها و در نتیجه کاهش دبی رودخانه ها و 
چشمه ها، در جلسه شورای حفاظت آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان، 
محدودکردن کشت گیاهان آب دوست مصوب و با توجه به استفاده از منابع آب 

زیرزمینی، کشت این گیاهان در برخی شهرستان ها ممنوع اعالم شد.
»داریوش حسن نژاد« می افزاید: اما در منطقه سد ایوشان که چند سالی است 
آبگیری شده و به دلیل اجرانشدن شــبکه، آب آن به پایین دست رها می شود، 
امسال با وجود خشکسالی، تعدادی از کشاورزان غیربومی و دالالن منطقه ای، 
اقدام به اجاره اراضی اهالی کرده اند و در فصلی که زمان کشت هیچ محصولی 

نیست، اقدام به کشت سیب زمینی در سطح وسیع کرده اند.
وی عنوان می کند: از طرفی سطح آب ســد ایوشان، روز به روز درحال کاهش 
اســت و آبی برای آبیاری این محصوالت وجود نــدارد. درنهایت آبی که برای 
مصارف زیست محیطی و حق آبه های پایین دســت رها می شود، ازسوی این 

افراد و به وسیله الکتروموتورها برداشت می شود.
حســن نژاد ادامه می دهــد: در راســتای پیشــگیری از خشک شــدن این 
محصوالت، شــرکت آب منطقه ای به همراه کارشناســان جهادکشاورزی به 
این منطقه مراجعه و درباره وضعیت موجود به آنها هشدار داده اند تا اگر آبی به 

محصوالت شان نرسید، گالیه مند نشوند.

وضعیت کشت  محصوالت آب دوست
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرســتان درباره وضعیت کشت محصوالت 

آب دوســت در لرســتان نیز عنوان می کند: از آغاز ســال جاری که موضوع 
خشکسالی جدی تر شد، با تشکیل کارگروه های الزم و هماهنگی با فرمانداران، 

جلسه هایی برگزار شد و به افکارعمومی در زمینه خشکسالی هشدار دادیم 
و برای اینکه مردم خسارت نبینند، از طریق ارسال پیام کوتاه، چاپ در 

جراید و اطالع رسانی از طریق صداوسیما، نسبت به شرایط موجود 
هشدار دادیم تا از کشت محصوالت آب دوست خودداری شود. 

حسن نژاد می افزاید: برخی از کشاورزان این هشدار را جدی گرفتند و محصوالت 
آب دوســت نکاشــتند. برای مثال در پایین دست »بیرانشــهر« در شهرستان 
»چگنی«، با وجود خشک شدن بخشی از زمین هایشان، از کشت های آب دوست 
خودداری کردند و سطح کشت آنان نسبت به سال های گذشته، خیلی کم تر است.

وی ادامه می دهد: براساس الگوی کشــتی که اداره کل جهاد کشاورزی اعالم 
کرده است، در برخی نقاط کشاورزان مجاز بودند 40 تا 50درصد زمین هایشان 
را به کشت محصوالتی مانند برنج و سیب زمینی اختصاص دهند و 60درصد 

کشاورزان این الگو را رعایت کردند.

قوانین مربوط به آب ضعیف است
حســن نژاد درباره وضعیت منابع آبی لرســتان نیز می گوید: دبی چشمه ها و 
مکان هایی که از منابع آب ســطحی و به صورت فصلی سرچشمه می گیرند، 
بســیار پایین آمده، اما شــرایط تا به حال مدیریت شده است. در 
حوزه کشاورزی شهرستان های دورود و ازنا، آب نوبت بندی 
شده است. در باغ های شهرستان پلدختر نیز با نوبت بندی 
صورت گرفته، تا به حال مشــکل چندانــی دراین زمینه 

نداشته ایم.
وی تصریح می کند: در زمینه آبیاری باغ های بروجرد 
مشکالتی وجود داشــت که درحال مدیریت 
موضوع هستیم و اجازه برداشت از چاه های 
اجاره ای برای باغ ها صادر شــده و آب با 
تانکر به باغ های این منطقه می رسد. در 

خرم آباد نیز با وجود کاهش جدی آب رودخانه ها و صفرشدن خروجی برخی از 
آنها، مصرف آب مدیریت شده است.

حسن نژاد با بیان اینکه بیشترین مشــکل ما در شهرستان چگنی است، ادامه 
می دهد: دراین شهرستان، بخش هایی از رودخانه  این شهرستان خشک شده و 
در بخش های شالیکاری شده شرایط خوبی نداریم. باید برای احشام این منطقه 
تدابیرالزم اندیشیده شود، چراکه با ادامه وضع موجود باغ های این منطقه در 

ماه های پایانی سال حتما دچار مشکل خواهند شد.

ضرورت تطبیق منابع آبی و الگوهای کشت
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اســتان درباره اظهار می کند: با وجود تأکید 
همه دستگاه های استان، ازجمله اداره کل جهادکشاورزی)که براساس ماده13 
قانون تشکیل این وزارت خانه، مسئول توزیع آب در شبکه های روستایی است( 
درباره ممنوعیت کشت برنج در شهرستان چگنی و هشدار به کشاورزان، برخی 
این موضوع را رعایت نکردند و با کشت برنج، این منطقه بیش از پیش در حوزه 

تأمین آب کشاورزی دچار مشکل شده است.
حسن نژاد می افزاید: باید در مبانی و الگوی کشت تجدیدنظرهای الزم صورت 
گیرد. منابع زیرزمینی صرف کشاورزی می شود و این خطر بزرگی برای کشور 
به حساب می آید. باید منابع آبی و کشاورزی باهم تطبیق داده شوند و شرایط 

مدیریت شود.
وی تأکید می کند: قوانین و مقررات برخورد با نوع کشــت و در کل کشــت و 
برخورد با متخلفان حوزه آب ضعیف است. البته ماده45 قانون »توزیع عادالنه 
آب« دراین زمینه صراحــت دارد، اما روند پیگیری درســت پیش نمی رود و 

مشکالت زیادی دراین زمینه به وجود آمده است.
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