
زنگ تردید در بازگشایی مدارس 18 ماه  انزوا
 از ابتداي شيوع كرونا، سالمندان دچار تغييرات خلقي 

شده اند، ميزان افسردگي و بي حوصلگي در آنها باال رفته و 
همين مسئله، بيماري هاي زمينه اي آنها را تشديد كرده است

 سرعت بخشيدن به واردات واكسن، موضوع اصلي 
جلسه وزيرخارجه با فعاالن بخش خصوصي

از ابتداي شيوع كرونا، سالمندان به عنوان آسيب پذيرترين گروه معرفي شدند. بر 
اساس اعالم وزارت بهداشت تا پيش از آغاز واكسيناسيون دركشور،  73 درصد از 
فوتي هاي كرونا مربوط به افراد باالي 60 سال بود. حاال اما با واكسيناسيون جمعيت 
قابل توجهي از 60 سال به باال، ميزان مرگ و ابتال در   ميان آنها كاهش پيدا كرده، 

هر چند كه سويه هاي جديد همچنان در كمين اند. صفحه هاي 4 و12 را بخوانيد.

 ساكنان محلي، تاالب هاي چغاخور و گندمان
در كهگيلويه و بويراحمد را  احيا كردند

دولت و مجلس به نظر مشترك می رسند؟

 حذف یارانه هاي نقدي
در پرده ابهام

 مردم 2 تاالب را 
از خشكسالي نجات دادند

برخالف ساير تاالب های كشور،  در آخرين روزهای سال آبی، حال تاالب های دائمی 
چغاخور و گندمان در استان چهارمحال و بختياری خوب است. بخش عمده ای از 
سطح اين تاالب ها پر آب و محل رونق گردشگری و پرنده نگری در كشور شده است. 
اما چرا اين دو تاالب كوچک كوهستانی با گذشته نامساعدی كه داشته اند و شرايط 

خشکسالی كنونی همچنان زنده مانده اند؟ صفحه7 را بخوانيد.

 مديران استانی آموزش و پرورش در گفت و گو با همشهری می گويند دسترسی نداشتن تعداد زيادي از دانش آموزان  به سامانه شاد
ضعف امکانات بهداشتی و كمبود معلم  از بزرگ ترين مشکالت  آنها  در آستانه سال تحصيلی جديد  است

اشكان شاید 
در تهران
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 زائران 
به مرزهای عراق 

مراجعه نكنند

هر ســال زائران بســياري در روزهاي 
منتهي به اربعين حسيني با پياده روي 
خــود را به كربــال مي رســانند. بنابر 
آمارهاي موجود بيــش از 20ميليون 
نفــر در راهپيمايــي اربعيــن حضور 
مي يابند، اما طي 2سال گذشته شيوع 
بيماري كرونا اين گردهمايي ميليوني 
مسلمانان را دستخوش تغييراتي كرده 
است. سال گذشــته بنابر اعالم آستان 
حرم حضرت عباس)ع( در عراق، بيش 
از 14ميليون و ۵00هزار نفر در مراسم 
پياده روي اربعين در شهر كربال شركت 
كردند و رسانه هاي عراقي گزارش داده  
بودند كه اين مراســم بــا حفظ تدابير 
بهداشتي اجرا شــده است. صفحه6 را 

بخوانيد.

 بازنگری 
طرح تفصيلی به 
نفع عدالت شهری

 چرخش قضا 
به نفع زنان

 ترک بر چهره 
تاريخ اصفهان

تداوم خشكي زاینده رود از یك سو و استفاده بي وقفه از 
آب هاي زیرزميني باعث فرونشست گسترده در اصفهان شده  
كه  تهدیدي جدي براي آثار تاریخي این شهراست

كارشناسان بر ضرورت بازنگري 
قوانين باالدستي براي ايجاد امکانات 
در محله هاي كم برخوردارتهران 

تأكيد كردند

تهــران 3۵2محلــه دارد كه نزديک 
به 2۵درصد آنها در طبـقه بنـــدي 
منـاطـق كم برخوردار قرار مي گيرند. 
به عبارتــي مي توان گفــت كه 88تا 
90محلــه پايتخــت كشــور از نظر 
فضاي سبز، اماكن آموزشي، ورزشي، 
تفريحــي و گردشــگري، درمانــي، 
اداري و فرهنگي سرانه پاييني دارند.

صفحه8 را بخوانيد.

غالمحسين محســني اژه اي، رئيس 
دستگاه قضا از ضرورت تغيير برخي 
رويکردها، رفتارها و قوانين به نفع زنان 
خبر داد و بازنگري در اين حوزه را در 
جهت احياي اعتمــاد عمومي، موثر 

دانست. صفحه2را بخوانيد.

يادداشت

 آمريکا بعد از 20ســال حضور در 
افغانســتان خروج دردسرسازي 
از اين كشور داشت. آمريکايي ها 
به بهانه 11سپتامبر به افغانستان 
حمله كردند و هدف خود را رفع 
تروريسم از اين كشور دانستند اما 
حضور 20ساله آنها تروريسم را در اين كشور كاهش نداد و حتي 
باعث گسترش آن شد. همچنين توليد مواد مخدر در اين كشور 
افزايش پيدا كرد و زيرساخت جديدي نيز براي افغانستان فراهم 
نشد و ارتش گران قيمتي تشکيل شد كه در نخستين چالش بعد 
از خروج آمريکا به سرعت فروپاشيد. بنابراين، اين سؤال به وجود 
آمد كه داعيه آمريکايي ها بــراي هزينه 2.3تريليون دالري در 

افغانستان چه نتيجه اي براي مردم اين كشور داشت؟
اين حضور نه فقط در افغانستان بلکه در آمريکا نيز با ابهام هاي 
بسياري مواجه بود. دونالد ترامپ نيز يکي از شعارهاي خود را 
پايان دادن به جنگ هاي بي پايان آمريــکا اختصاص داده بود. 
آمريکا در دوران حضور خود از منابع معدني افغانستان استفاده 
كرد اما هزينه هاي حضــور نيروهاي آمريکا در اين كشــور با 

برداشــت هاي غيرقانوني از اموال مردم افغانســتان همخواني 
نداشــت. به دليل كمبود منابع انســاني و مادي، دولت آمريکا 
تصميم گرفت كه خروج فوري از افغانستان داشته باشد. البته 
اين خروج به نحوي طراحي شــد كه براي مردم افغانستان به 
چالش بعدي ديگري تبديل شد. آمريکايي ها كف راهبرد خود را 
در خروج،  فرار از مشکالت افغانستان مطرح كردند اما واقعيت 
اين اســت كه تالش كردند تا با خروج خود افغانستان آينده را 
به چالشــي براي ايران، چين و روســيه كه در همسايگي اين 
كشور قرار دارند تبديل كنند. از اين جهت يکي از سناريوهاي 
پيش روي آينده افغانستان كه نشانه هايي براي طراحي آمريکايي 

آن نيز وجود دارد ايجاد جنگ داخلي در اين كشور است.
تحليلگران براي آينده افغانستان 3سناريو پيش بيني كردند؛ 
سناريوی اول جنگ داخلي است. اين ســناريو به دليل اينکه 
محيط افغانســتان را به جايي براي رشــد نيروهاي خودسر و 
افراطي تبديل مي كنــد مي تواند براي ايران، چين و روســيه 
خطرناك باشد اما در راستاي منافع ملي آمريکاست. سناريوي 
دوم شکل گيري حکومتي مطلق از سوي طالبان است كه مطلوب 
نظر جمهوري اسالمي نيست. ســناريوي سوم ايجاد حکومت 
وحدت ملي و اشتراكي با حضور همه اقوام و مذاهب افغانستان 
اســت. هر چند در افغانستان سرشــماري جديد و مستندي 
وجود ندارد اما براســاس برآوردها حــدود 40درصد جمعيت 

اين كشور پشــتون، 30درصد تاجيک، 
20درصد هــزاره و 10درصــد نيز ازبک 

هستند. سنجش تطابق داشــتن يا نداشتن اين آمار با واقعيت 
به دليل عدم سرشماري امکان پذير نيست. 

 منافع ملي جمهوري اسالمي
در مسئله افغانستان چيست؟

ابوالفضل عمویي ؛عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس

ادامه در 
صفحه2

ضمیمه امروز همشهری استانی
      دانشنامه ای از معماری اسالمی

     فاصله  تولید و مصرف برق در آذربایجان شرقی

    داستان آتش    در نیستان انزلی

نگاه

در ايران تمامــي نقاطي كه امروز 
شهر يا آبادي است، نقاط مستعد 
زيســت بوده اند. اين نقاط يکباره 
پديد نيامده بلکــه در طول تاريخ 
درازآهنگ اين سرزمين نيز آباد 
بوده اند. اگر در آثار ادوار مختلف 
تاريخ ايران تأمل كنيم، درمي يابيم كه همه اين آثار درســت 
در نقاطي شکل گرفته اند كه مستعد زيستن بوده اند. به عبارت 
ديگر همه پهنه ايران قابل زيست نيســت براي مثال در كوير 
لوت يا كوه دماوند امکان زيستن وجود نداشته است. از ديرباز 
امکان زيستن چيزي بود كه شرايط طبيعي آن را مهيا مي كرد. 
در چند دهه اخير اســت كه تکنولوژي جديد امکان عدول از 
مقتضيات طبيعي را فراهم كرده. نتيجتا بنا به امکانات زندگي 
مدرن، توسعه شهري و مديريت منابع، اقدام به دخل و تصرف  
در محيط اين سرزمين برخالف طبع آن كرده ايم. طبيعي است 
كه اثرات خســارت بار آن پردامنه باشــد؛ يعني دشت ها دچار 
فرونشست مي شــوند و تنش آبي شکل مي گيرد. كشاورزي به 
مخاطره مي افتد و شهرها در تامين حياتي ترين نيازهاي خود 

همچون آب شرب به سختي مي افتند. تبعات اين رخدادها به 
آثار تاريخي نيز آسيب مي رساند؛ آب شرب اصفهان از سفره آب 
زيرزميني تأمين مي شد و براي همين همه خانه هاي تاريخي اين 
شهر چاه داشتند كه دسترسي به آب را فراهم مي كرد. اين سفره 
از جريان طبيعي رودخانه زاينده رود تغذيه مي شد. براي همين 
در مسير زاينده رود بندهايي ايجاد كرده بودند كه اين بندها، با 
كند كردن جريان رود، فرصت بيشتري براي نفوذ آب از بستر 
رودخانه به سفره  آب زيرزميني را فراهم مي كرد. اما امروز رفتار 
ما با زاينده رود مشابه لوله كشي آب در خانه ها شده؛ يعني اوقاتي 
آب در اين لوله جريان مي يابد و زماني نيز شير آب بسته است. اثر 
اين وضعيت حيات سفره آب زيرزميني اصفهان را مختل كرده 
و اليه اي كه سفره آب زيرزميني را تشکيل مي دهد، تحمل وزن 
اليه باالدستي را نمي كند و به تدريج شروع به نشست مي كند. 
روي سطح اين اليه هم اصفهان تاريخي قرار دارد؛ يعني چهارباغ 
عباسي، پل هاي تاريخي روي زاينده رود، مدرسه چهارباغ، كاخ 
چهلستون و هشت بهشت، مسجد جامع عباسي و بازار اصفهان 
و خالصه همه نفائسي كه چشم و چراغ ما است. همه اين آثار از 
فرونشست زمين در اصفهان تأثير مي گيرند. اين وضعيت تنها 
مختص اصفهان نيست؛ در همه اين سرزمين كه آثار تاريخي 
وجود دارد با مشکل فرونشست  مواجهيم. در مرودشت شيراز 
به دليل وجود چاه هاي عميق فرونشست زمين اتفاق افتاده كه 

همگي حاصل دخل و تصرفات ناآگاهانه 
نسبت به ســازوكارهاي زيست محيطي 

در سطح كشور است. اين وضعيت هم حاصل 70سال امتناع از 
توجه به  سرزمين است. 

ركورد تزریق روزانه واكسن شكسته شد
براساس اعالم مركز اطالع رســاني و روابط عمومي وزارت بهداشت، مجموع 

واكسن هاي كرونا، تزريق شده در كشــور به 30ميليون و338هزارو2۵4 دوز سالمت
رسيد. تا روز گذشته 19ميليون و982هزارو9۵4 نفر دوز اول واكسن كرونا و 
10ميليون و 3۵۵ هزار و 300 نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق 
شده در كشور به 30 ميليون و 338 هزار و 2۵4 دوز رسيد. همچنين طبق اعالم وزارت بهداشت 
از ظهر روز دوشنبه تا ظهر سه شنبه)24 ساعت( 884 هزار و 810 دوز واكسن كرونا تزريق شده 
است. افراد واجد شرايط براي تزريق واكسن حتما در سامانه salamat.gov.ir  ثبت نام كنند.

همچنين روز گذشته سامانه نوبت دهي واكسيناسيون براي افراد 4۵سال به باال باز شد. عالوه 
براين افراد 3۵سال به باال در 6استان جنوبي نيز مي توانند براي واكسيناسيون در سامانه ثبت نام 
كنند. رئيس مركز مديريت آمار و فناوري اطالعات وزارت بهداشت اعالم كرد: سامانه نوبت  دهي 
واكسيناسيون salamat.gov.ir  براي ثبت نام تمام افراد 4۵سال به باال )متولدين 13۵۵ و قبل 
از آن( باز است. كافي است با تلفن همراه يا كامپيوتر به اين سايت مراجعه و پس از انتخاب استان، 
ورود كد ملي و شماره تلفن همراه، شهر محل سکونت خود را انتخاب كنند. متولدين136۵ و  
قبل آن كه ساكن استان هاي بوشهر، خراسان جنوبي، خوزستان، سيستان و بلوچستان، كرمان 

و هرمزگان هستند نيز مي توانند براي واكسيناسيون به سامانه مراجعه كنند.
بهرام عين اللهي، وزير بهداشت هم روز گذشته با اعالم اينکه مقدار زيادي واكسن به كشور وارد 
شده است، گفت:» آمادگي داريم كه تمامي دانشجويان و خانواده هاي آنها را واكسينه كرده و 
كالس هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي را از اواسط مهرماه داير كنيم. امروزه ثابت شده كه انجام 
واكسيناسيون مهم ترين گام در كنترل بيماري كرونا است بنابراين روز گذشته در دانشگاه هاي 
علوم پزشکي و وزارت علوم اين كار شروع شده و اميدواريم به سرعت پيش برود. با توجه به 
سرعت واكسيناسيون طي روزهاي اخير اميدواريم شاهد موج ششم نباشيم و مشکالتي كه 
امروز با آن مواجه هستيم كاهش يابد. اگر كسي واكسن بزند شايد كرونا بگيرد اما مرگ وميرها 

را كاهش مي دهد و شدت بيماري را كنترل مي كند.«

چاره اي جز تغيير الگوي زیست 
نداریم

سيدمحمد بهشتي؛كارشناس فرهنگي
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تجمع مقابل سفارت پاكستان در تهران عليه طالبان 
همزمان با جلســه مجلس و ادامه ناآرامي ها در افغانستان تجمعاتي هم در تهران و 
مشهد در حمايت و عليه طالبان برگزار شــد. البته تجمع در تهران مقابل سفارت 
پاكستان برگزار شد و اتباع افغانستاني مقيم تهران در اعتراض به سياست ها و رفتار 
دولت پاكستان شعارهايي سردادند؛ چراكه گفته مي شود ارتش پاكستان در حمايت 
از طالبان مواضع نيروهاي جبهه مقاومت در پنجشير را بمباران كرده است. بر همين 
اساس در تجمع ديروز نيز تجمع كنندگان كه پالكاردهايي با تصاوير احمدشاه مسعود 
و احمد مسعود در دست داشتند، شعارهايي در مخالفت با طالبان و پاكستان و در 
حمايت از جبهه مقاومت ســردادند. اما ديروز تصاويري نيز از منطقه اي در مشهد 
منتشر شد كه نشان مي داد طرفداران طالبان مشــغول پخش كردن شيريني در 

حمايت از اين گروه هستند.

ث
مك

روي خط خبر

  حاج محمدی: 2مأمور خاطی اوين قبال تنبيه شده اند
رئیس سازمان زندان ها گفت: بسیاری از خطاهای فیلم های  زندان 

اوین پیش از انتشار یا درحال بررسی بود یا رسیدگی شده بود.
محمدمهدی حاج محمدی در توییتر نوشت: » گفته شده بسیاری از 
خطاهای فیلم های  زندان اوین پیش از انتشار، یا در حال بررسی بود یا 
رسیدگی شده بود. گرچه عصبانیت در محیط های کم تنش تر نسبت 
به زندان نیز دور از انتظار نیست، اما 2مامور خاطی در تصاویر که باهم 

درگیر شده اند، 2ماه قبل از انتشار فیلم ها تنبیه شده بودند.«

  موافقت  با برگزاری مجازی جلسات مجلس در موارد 
ويژه

سمیه محمودي، سخنگوی کمیســیون تدوین آیین نامه داخلی 
مجلس از تصویب جزئیات طرح برگزاری مجازی جلسات علنی در 

موارد خاص در نشست اخیر این کمیسیون خبر داد.
به گزارش تسنیم، او با بیان اینكه طرح برگزاری مجازی جلسات علنی 
مربوط به اصالح ماده یک آیین نامه داخلی مجلس اســت، گفت: با 
مصوبه نمایندگان امكان برگزاری مجازی صحن علنی در شــرایط 
خاص با رأی نمایندگان نیز برقرار و به امكان برگزاری جلســه در 
مكان های دیگر اضافه شد.  نماینده شهرضا با بیان اینكه در برگزاری 
نشســت علنی مجازی ضرورتی برای حضور وکالی ملت در صحن 
مجلس وجود ندارد، تصریح کرد: هیأت رئیسه مجلس درباره محل 
برگزاری تشخیص می دهد و نمایندگان نیز باید به آن رأی دهند؛ از 
این رو این امكان وجود دارد که نمایندگان در حوزه های انتخابیه نیز 

در جلسه حضور داشته باشند.

  بررسي راه های توسعه روابط با همسايگان شمالی 
وزیران امور خارجه و نیرو در نشست مشترک، راه های توسعه روابط 
و همكاری ها با همسایگان شمالی و پیشنهاد هاي دستگاه ها درباره 

مشارکت رئیس جمهوری در اجالس شانگهای را بررسی کردند.
به گزارش ایرنا، جلسه مشــترک وزرای امور خارجه و نیرو )رئیس 
کمسیون مشترک ایران و تاجیكستان( و سایر دستگاه های ذیربط 
دولتی و اتاق بازرگانی ایران دیروز در وزارت امور خارجه برگزار شد. 
در این نشســت، آخرین تحوالت روابط جمهوری اسالمی ایران و 
همسایگان شمالی و راه های توسعه همكاری ها مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت. 

  آخرين خبر از مذاكرات ايران و عربستان 
سفیر کشورمان در بغداد با اشاره به نقش مهم نخست وزیر عراق در 
برگزاري 3دور قبلي مذاکرات ایران و عربستان گفت که دور چهارم 
این مذاکرات نیز برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا، ایرج مسجدي 
اشــاره اي به زمان و مكان دقیــق این گفت وگو نكــرد، اما گفت: با  
مستقر شدن دولت جدید   به ریاست سیدابراهیم رئیسي، دور چهارم 
گفت وگوهاي تهران و ریاض برگزار خواهد شد. مسجدي تأکید کرد: 
مصطفي الكاظمي، نخست وزیر عراق نقش مهمي در برگزاري 3دور 
قبلي مذاکرات میان ایران و عربستان داشت و تهران احساس خوبي 
نسبت به دور بعدي براي رسیدن به نتایج خوب دارد. سفیر ایران در 
بغداد در بخش دیگري خاطرنشان کرد: امنیت عراق با وجود نیروهاي 
آمریكایي محقق نخواهد شد و اخراج آنها مطالبه اساسي براي تحقق 

ثبات در عراق  و منطقه است.

  مي توانيم در هر پهنه آبي 
حاضر باشيم

فرمانده نیروي دریایي ارتش گفت: در همه 
پهنه هاي آبي جهان هروقــت که فرمانش دفاعی

صادر بشــود با اقتدار مي توانیم حضور پیدا 
کنیم. امیردریادار شهرام ایراني دیروز در اولین نشست خبري 
خود در مقام فرمانــده نیروی دریایی ارتش در تشــریح 
ماموریت هفتادوپنجمین ناوگروه نداجا اعزامي به شمال 
اقیانوس هند و بندر سن پترزبورگ روسیه، گفت: بزرگ ترین 
و تاریخي ترین رویداد نظامي در حوزه دریا توســط نیروي 
دریایي با اعزام ناوگروه رزمي متشكل از ناوشكن تمام ایراني 
سهند و ناوشكن   مكران با اقتدار و موفقیت به اتمام رسید و 
توانست ماموریتش را با پیمودن حدود 4۵هزار کیلومتر در 
اقیانوس ها و در مقابله با طبیعت خشن اقیانوس ها به اتمام 
برساند و به میهن مراجعت کند. فرمانده نیروي دریایي ارتش 
با بیان اینكه عبور از کنار ۵۵کشور در 3قاره جهان، ارسال 
پیام صلح و دوســتي به جهان بود، گفت: ایرانیان همیشه 
منادي صلح و دوستي بوده اند و به هیچ کشور و قومي تعدي 
نداشتند و امروز افتخار مي کنیم که توانستیم با شرایطي که 
به ما تحمیل شد، نشان دهیم که تحریم و تهدید هیچ گاه در 
برابر ایراني ها کارساز نیست و مي توانیم با اتكا به توان خودمان 
سدهاي بزرگ را پشت سر بگذاریم. وي در پاسخ به پرسشي 
مبني بر اینكه چه چالش هایي در مسیر ناوگروه7۵ وجود 
داشت، تصریح کرد: بزرگ ترین چالشي که براي ناوگروه7۵ 
ارائه شد این بود که ما خودباوري خودمان را اثبات کردیم. ما 
تنها کشوري هستیم که امنیت دریایي مان را به تنهایي تامین 
مي کنیم و این ناوگروه نیز بــدون تامین نیازمندي از هیچ 

کشوري به مسیر خود  ادامه داد.

  بخشــي از نشست مجلس 
دیروز پشــت درهاي بسته گزارش

آغاز شــد؛ جایي که سردار 
اسماعیل قآاني، فرمانده نیروي قدس سپاه 
قرار بود به نمایندگان گزارشي از آخرین 
تحوالت در افغانســتان را ارائه بدهد. در 
روزهایي که طالبان مدعي است پنجشیر 
یعني آخرین والیت باقیمانده را هم تصرف 
مي کند، امــا نیروهاي جبهــه مقاومت 
مي گویند که هنوز کنتــرل اوضاع را در 
دســت دارنــد. به گفتــه ســخنگوي 
هیأت رئیســه مجلس، ســردار قاآني در 
نشســت دیروز مطالب دقیق و مستندي 
مطــرح کــرده و تحلیلــي از وضعیت به 
نمایندگان ارائه داده است. پس از نشست، 
ســیدنظام الدین موســوي در جمــع 
خبرنگاران حاضر شد و کلیت این نشست 
را »خوب« ارزیابي کرد. موسوي توضیح 
داد: »در فحواي کالم سردار قاآني به این 
مهم پرداخته شــد کــه در درجــه اول 
همانطور که مقام معظم رهبري هم تأکید 

فرمودند ما تحوالت افغانستان را با دقت 
دنبال مي کنیم و آنچه بــراي ما از جهات 
مختلف مهم اســت، مردم افغانســتان و 
امنیت آنها و همچنین این رابطه تنگاتنگ 
دیرینه فرهنگي و دینــي میان مردم ما و 
مردم افغانستان است. ما نمي توانیم نسبت 
به تحــوالت کنوني بي تفاوت باشــیم و 
اتفاقات را رصد مي کنیم؛ چراکه براي ما 
مهم اســت در همســایه شــرقي ما چه 
مي گذرد.« البته دیگر نمایندگان مجلس 
نیز در ادامه نكاتي از نشســت غیرعلني با 
فرمانده نیروي قدس مطــرح کردند که 

مورد توجه قرار گرفت.

رأي مردم افغانستان براي ايران مهم 
است

موسوي در ادامه توضیح جلسه غیرعلني 
گفت: »براســاس فحواي سخنان سردار 
قاآني و همچنین براســاس گزارش هایي 
که از سایر دستگاه هاي مرتبط با سیاست 
خارجي ارائه شــده، مشــخص است که 

جمهوري اســالمي ایران کامال بر مسائل 
افغانستان اشــراف دارد. با توجه به روابط 
في مابیني که میان این دو کشــور وجود 
دارد، توجــه الزم را بــه اتفاقــات داریم. 
اینگونه نیســت که دستگاه هاي سیاست 
خارجــي، امنیتي و دفاعي ما نســبت به 
تحوالت کنوني غافلگیر شــده باشد.« به 
گزارش خانه ملت، موســوي تأکید کرد: 
»جمهوري اســالمي ایران هــم از منظر 
دیپلماتیک و هم دفاعــي آمادگي الزم را 
براي مواجهه با تحــوالت و اتفاقات دارد 
و تالش شــده منافع مردم افغانســتان و 
منافع مــردم ایران تا حد زیــادي در این 
تحوالت لحاظ شود.« موسوي به نشست  
گفت وگوهاي بین االفغاني در تهران اشاره 
کرد و گفت کــه اگر این جلســات ادامه 
پیدا مي کرد، شــاید برخي مسائل اخیر 
افغانستان به سمت و سوي دیگري سوق 
پیدا مي کرد: »اما متأسفانه آمریكایي ها بر 
دولت افغانستان فشار وارد کردند و مانع 
ادامه ابتكار عمل جمهوري اسالمي ایران 
و ادامه مذاکرات شــدند. برهمین اساس 
تحوالت به ســوي تحوالت میداني پیش 
رفت و در پایان شاهد سقوط دولت جدید 
بودیم.« ســخنگوي هیأت رئیسه مجلس 
اضافه کرد:  »بعد از این اتفاقات هم ابتكار 
عمل جمهوري اسالمي ایران براي تامین 
منافع مردم افغانســتان و مــردم ایران با 
روابط حســنه میان 2کشور ادامه خواهد 
داشت.« موســوي همچنین تأکید کرد: 
»براي جمهوري اسالمي ایران نظر و رأي 
مردم افغانستان مهم است. هر آنچه مردم 
افغانستان بپذیرند براي جمهوري اسالمي 
ایران مورد احترام بوده و از این روند دفاع 

مي کند.«

 بررســي حضور 20ســاله آمريكا در 
افغانستان

موســوي در ادامــه بــه نقــش مخرب 
آمریكایي ها در افغانســتان اشاره کرد و 
گفت: »آنهــا براي تامیــن امنیت خود و 
براي عدم  هزینه کرد بیشتر پس از عملكرد 
مخرب خود به طور غیرمســئوالنه از این 
کشور خارج شدند و در نتیجه افغانستان به 
نقطه صفر 20 سال پیش خود بازگشت.« 
سخنگوي هیأت رئیسه مجلس همچنین 
گفت: »اما این بار جمهوري اسالمي ایران 
به این حوزه اشراف کامل دارد و به صورت 
فعال با گروهي که اکنون در این کشــور 
غلبه پیدا کرده در تماس است و تالش دارد 
منافع ملت ایران و مردم افغانستان تامین 
شود.« طبق توضیحات علیرضا سلیمي، 
عضو هیأت رئیســه آماري هــم از حضور 
20ساله آمریكایي ها در مجلس مطرح شد. 
سلیمي در این زمینه گفت: »آمریكایي ها 
از 2دهه پیــش وارد منطقه غرب آســیا 
شدند و به رغم هزینه کرد بیش از 2300 
میلیارد دالر که 83 میلیارد دالر آن فقط 
براي تجهیز ارتــش بوده، دســتاوردي 
جز تلفات حدود 4800 نفــري که البته 

براساس آمار غیررســمي باالي 10 هزار 
نفر بوده، نداشتند.« براساس توضیحات 
سلیمي از این جلســه غیرعلني »آمریكا 
به دنبال این است که با راه اندازي جنگي 
داخلي در افغانســتان و دیگر کشورهاي 
منطقه تــداوم حضور نامشــروع خود را 

داشته باشد.« 

اهميت شيعيان افغانستان براي ايران
به گفته علیرضــا بیگي، نماینــده تبریز 
توجه به وضعیت شــیعیان در افغانستان 
یكي دیگر از نكات مطرح شده در گزارش 
فرمانده نیروي قدس بوده است. بیگي در 
این زمینه به مهر گفت: »به گفته فرمانده 
سپاه قدس، شــیعیان افغانســتان براي 
جمهوري اسالمي اهمیت زیادي دارند و 
ایران تالش دارد حل موضوع افغانستان از 
طریق جنگ نباشد و همه اقوام افغانستان 
در اداره کشــور سهیم باشــند.« علیرضا 
بیگي افزود: »ســردار قاآنــي تأکید کرد 
جمهوري اســالمي با نگاهــي مبتني بر 
منافع ملي خود، تحوالت افغانســتان را 
رصد مي کند و به سرنوشــت افغانستان 
عالقه مند است؛ به همین دلیل از ابتداي 

ورود شوروي به افغانستان به عنوان وظیفه 
دیني از مردم این کشــور حمایت کرد.« 
همچنین براساس توضیحات این نماینده، 
سردار قاآني در نشست دیروز تأکید کرد: 
»آنچه براي ما در افغانستان اهمیت دارد، 
این اســت که امنیت جمهوري اسالمي 
مخدوش نشود،. نقشــه آمریكا این است 
که ایران را با جهان اهل سنت درگیر کند؛ 
بنابراین جمهوري اسالمي باید به گونه اي 
عمل کند که امنیت ایران مخدوش نشود 
و آمریكا بــه اهداف خود دســت نیابد.« 
فداحسین مالكي، عضو کمیسیون امنیت 
ملي نیز خبر داد که نماینــدگان در این 
نشست ابهامات و ســؤاالت خود را مطرح 
کردند و ســردار قاآني به آنها پاسخ داد. 
طبق توضیــح مالكي در نهایــت نیز قرار 
شــد، مجلس، دولــت و نیروهاي نظامي 
کماکان همانطور که تا به امروز تحوالت 
افغانســتان را دنبال کردند مانند گذشته 

آن را رصد کنند. 
در چنین شــرایطي باید دیــد که آینده 
افغانستان با تســلط طالبان بر این کشور 
به کدام سو مي رود و ایران در این وضعیت 

چطور نقش آفریني خواهد کرد.

روايت جنگ و مقاومت افغانستان
سردار قاآني در جلسه اي غیرعلني با نمایندگان، سیاست تهران در قبال تحوالت سیاسي - اجتماعي 

کابل را تشریح کرد و گفت: ایران تالش دارد حل موضوع افغانستان از طریق جنگ نباشد 

بي سرانجامي 94درصد طرح ها و لوايح در بهارستان
در 1۵ ماه گذشته ۵60طرح و الیحه در مجلس به جریان افتاده اما تنها 34مورد از این شمار به قانون تبدیل شده است

 در قریب به یک سال و سه ماهي که 
از عمر مجلــس یازدهم مي گذرد بهارستان 

تا کنــون   ۵60 طــرح و الیحه که 
توسط هیأت رئیسه اعالم وصول شده است. تنها 34 
مورد منجر به تصویب شده یعني رقمي حدود 6 
درصد طرح ها و لوایح مورد بررسي در بهارستان به 
قانون بدل شــده اند و 94درصد موارد ســرانجام 
مشخصي نداشته اند.  این موضوع دیروز در نطق 
میان دستور نماینده آبادان در نشست علني دیروز 
بهارستان مورد اشاره قرار گرفت. محمد مولوي در 
شــرح این موضوع گفت:1۵ مــاه از عمر مجلس 
یازدهم مي گذرد، ۵60 طرح و الیحه اعالم وصول 
شده که 418 مورد آن طرح و 142 مورد آن الیحه 
است و خروجي آن 34 قانون مصوب مجلس بوده 
است و اگر بخواهیم به همین شكل به مسیر خود 
ادامه دهیم قطعا با مشكالت جدي مواجه خواهیم 
شد.  به گفته او در مجلس دهم 733 طرح و الیحه 
اعالم وصول شــد که ۵0۵ مورد آن طرح و 228 
مورد آن الیحه بود که خروجي آن تصویب 188 
قانون بود که تقریبا 2۵ درصد طرح ها و لوایح اعالم 
وصول شده را شامل مي شــود. نماینده آبادان در 
این باره گفت: مطابق قانون اساســي، مجلس دو 
وظیفه کالن یعني قانونگذاري و نظارت بر اجراي 
قانون و دستگاه هاي اجرایي را برعهده دارد. مبادا 
این مجلس انقالبي دچار برخي  آسیب ها شود. تورم 

تقنیني و رکود نظارت دو آسیب مجلس است که ما 
را از حل ابرچالش ها دور خواهــد کرد. وي افزود: 
همین که عنوان مي شود  چه مقدار طرح و الیحه 
وصول مي شود نشــان دهنده این است که فعال 
ابرچالش ها در حاشیه قرار گرفته است. آنچه امروز 
شاهد آن هستیم این است که کفه ترازوي طرح ها 
از کفه ترازوي لوایح ارسالي به مجلس سنگین تر 
است. مولوي همچنین هشدار داد که اگر مجلس 
انقالبي و دولت انقالبي اتفاق نظر نداشته باشند و 
حل این ابرچالش ها را در دستور کار قرار ندهند، به 

جرأت مي گویم که هر دو راه را گم کرده ایم.

  در قبال تعدد طرح ها و لوايح چه بايد كرد؟
 او ادامه داد: ما بایــد در برنامه هایمان تجدیدنظر 
کرده و نظارت هایمــان را افزایش دهیم، طرح ها 
را کاهش دهیم و مجلــس را با هماهنگي دولت، 
مجلسي الیحه محور کنیم. این موضوع به کیفیت 

کار مجلس کمک مي کند.
به زعم نماینده آبادان تنبلي و کم توجهي بعضي 
از دستگاه هاي اجرایي باعث شــد تا نمایندگان 
به خاطر مسائل و دغدغه هایشان به ارائه طرح روي 
آورند که این مسئله با هماهنگي مجلس و دولت 

حل خواهد شد.

چرخش قضا به نفع زنان
رئیس قوه قضاییه بر لزوم بازنگري و تغییر برخي رویكردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده تأکید کرد 

 غالمحسین محسني اژه اي، رئیس دستگاه 
قضا از ضــرورت تغییر برخــي رویكردها، قضايی

رفتارهــا و قوانین به نفع زنــان خبر داد و 
بازنگري در این حوزه را در جهت احیاي اعتماد عمومي موثر 

دانست.
او برنامه ریزي براي جلوگیــري از افزایش طالق و تبعات 
ناشــي از آن در کشــور را امري ضروري دانست و گفت: 
مجلس و دســتگاه قضا و نهادهایي همچون شوراي عالي 
انقالب فرهنگي باید به طور جدي درباره مســائلي چون 
حضانت، تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر 
پدر و مادري ناچار به جدایي و متارکه شدند، کمترین آسیب 
به زن و فرزندش وارد شود.  به گزارش میزان، محسني اژه اي 
که در نشستي با اعضاي کمیســیون اجتماعي مجلس 
سخن مي گفت با تأکید بر اینكه همه باید حامي حقوق و 
حافظ کرامت زنان باشند، بر لزوم بازنگري و تغییر برخي 
رویكردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده تأکید کرد 
و افزود: باید منزلت و عظمــت زن و کمک به زن به عنوان 
یک انسان داراي شرافت و جایگاه واال، سرلوحه کار همه 
دســتگاه ها قرار گیرد. وي گفت: تربیت فرزند هم به نوع 
تربیت پدر و مــادر و هم به جامعه گره خورده اســت، اما 
مسلماً رفتارهاي مسئوالنه یک مادر وظیفه شناس و آگاه به 
وظایف تربیتي بیشترین نقش را در شكل گیري شخصیت 
فرزند دارد.  او   اعتماد مردم را از مهم ترین سرمایه هاي نظام 
مردم ساالر دیني دانست و متذکر شد که اگر این سرمایه 
گرانبها و عظیم از دست برود، زیان بزرگي در پي خواهد 
داشت. محســني اژه اي با بیان اینكه جمهوري اسالمي 
نظامي برخاسته از متن و رأي مردم است و مشكالت بزرگ 
در کشور تاکنون با کمک مردم حل شده، تصریح کرد: امروز 
دشمن و بدخواهان تالش مي کنند اعتماد مردم به نظام و 
مسئوالن را خدشه دار کنند. وي حفظ سرمایه عمومي نظام 
را در گرو تكریم مردم و اعتماد به آنها و مشارکت دادن آحاد 
ملت در تصمیم گیري ها و امور مختلف حكومتي و شنیدن 
حرف مردم و گام برداشتن براي حل مشكالت آنها دانست 
و گفت: یكي از وظایف بسیار مهم ما در این شرایط این است 
که کارآمدي نظام را به اثبات برسانیم و امید و اعتماد مردم را 
افزایش دهیم تا توطئه ها و نقشه هاي دشمن خنثي و نقش 
بر آب شود. رئیس قوه قضاییه ادامه داد: یكي از نهادهایي که 
بیشترین رابطه را با اقشار مختلف مردم دارد مجلس است 
و یک نماینده از آغاز تا آخریــن روز خدمت با مردم حوزه 
انتخابیه خود و از طریق دیگر نمایندگان با همه مردم حتي 

در دورافتاده ترین شهرها و روستاها ارتباط دارد.

كميسيون اجتماعي به محرومان توجه ويژه 
داشته باشد

محسني اژه اي ادامه داد: کمیسیون اجتماعي 
مجلس با مهم ترین مسائل کشور و بخش 
قابل توجهي از مــردم خصوصاً محرومان و 

مظلومان که ولي نعمتان اصلي انقالب 
هســتند و با کســاني که شاید 

گرفتاري بیشــتري دارند، اما 
قدرت بیان و تــوان مالي 

براي پیگیري حقوقشان 
ندارند، ارتبــاط دارد و 
باید به آنها توجه ویژه 

داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا فرصت خدمت را بزرگ ترین نعمت خدا 
براي کارگزاران نظام دانست و گفت: امروز یک انسجام و 
همدلي بسیار خوبي براي خدمت رساني به مردم بین قوا 
شــكل گرفته که باید روزبه روز بیشتر شــود و هر چه در 
توان داریم خالصانه و بي منت بــه پاي مردم بریزیم و آنها 

را امیدوار کنیم.
محسني اژه اي افزود: شاید هیچ معروفي باالتر از گره گشایي 
از کار مردم و امیدبخشیدن به جامعه و هیچ منكري بدتر 
از این نباشد که حق کســي تضییع و به احدي ظلم شود 
و یا استقالل و آزادي هاي مشــروع و امنیت و عزت مردم 
خدشه دار شــود و اگر مي خواهیم نهي از منكر کنیم باید 

مانع از چنین رفتارهایي شویم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگري از سخنانش گفت: هر 
استاني عالوه بر امور کالن یک سري مسائل خاص خود را 
دارد که نمایندگان آن اســتان و مسئوالن قضایي و دیگر 
مسئوالن منطقه مي توانند در شوراي اداري یا نشست هاي 
مشترک این مسائل را احصا و براي آنها راهكار ارائه کنند و 

خود نمایندگان هم ضامن اجراي این تصمیمات بشوند.
رئیس قوه قضاییه به نقش مجلس در کارآمدي و مردمي 
شدن قوه قضاییه نیز اشــاره کرد و از نمایندگان 
مجلس خواست که با تأمین بودجه مورد نیاز و 
طرح مشكالت مردم و راه حل هاي آنها دستگاه 
قضــا را در فراهم کردن الزامــات اولیه کار و 
حسن انجام مأموریت ها و بهبود کارکردش 
یاري دهند. رئیس قــوه قضاییه با بیان اینكه 
دستگاه قضا به دنبال آن است که آنچه در توان 
دارد در خدمت به نظام و اقشــار ضعیف 
جامعه و همچنین ارتقاي رفاه و امنیت 
و سالمت مردم و تسكین  آالم آنها 
به کار گیرد، گفت که در این راه 
خطیر نیازمند همكاري 
و همراهــي دولــت و 

مجلس است.

چرا يك هتل در اراضي ملي 
ساخته مي شود؟

رئيس دستگاه قضا با اشــاره به آثار و بركات 
اجتماعي صلح و ســازش و لزوم استفاده از 
ظرفيت نمايندگان براي حل و فصل دعاوي 
گفت: گاهي اوقات حــرف يك مقام قضايي 
يا شــوراي حل اختالف به اندازه حرف يك 
نماينده كه در دل مردم هســت اثر ندارد و 
نماينده ها مي توانند نقــش مؤثري در ايجاد 

صلح و سازش داشته باشند.
محســني اژه اي همچنين با تأكيد بر مبارزه 
جدي با تغيير كاربري ها، گفت: وقتي يك هتل 
چند طبقه در اراضي ملي ساخته مي شود كه 
با آلونك ســازي تفاوت زيادي دارد، نشانگر 
آن است كه دســتگاه هاي مسئول ازجمله 
جنگلباني ، محيط زيســت ، منابع طبيعي ، 
شهرداري و حتي خود قوه قضاييه وظايف خود 
را به درستي انجام نداده اند كه يك برج فرضًا 
در كنار رودخانه جاجرود قد برافراشته و حاال 

بايد آن را تخريب كنيم.

ث
مك

منافع ملي جمهوري اسالمي در مسئله 
افغانستان چيست؟

به هر حال این تقســیم بندي در اجالس بن مورد توجه 
قرار گرفته بود و همین نسبت نسبي مدنظر تحلیل گران 
بین المللي است. بر این اساس هر حكومتي که در افغانستان شكل بگیرد باید 
شامل همه اقوام و مذاهب این کشور باشد تا بتواند منجر به ثبات شود. اما منافع 
ملي جمهوري اسالمي در مسئله افغانستان چیست؟ ابتدا باید تأکید کنم که 
تحوالت افغانستان با توجه خاصي در ایران رصد مي شــود. یكي از دالیل این 
حساسیت اشتراکات خاص مردم ایران با افغانستان است. زبان فارسي، تاریخ 
مشترک و هم کیش بودن اشتراکاتي اســت که باعث مي شود ایران نسبت به 
تحوالت افغانستان حساس باشد اما موضوعات خاصي نیز وجود دارد که جزو 
منافع ملي ایران به حساب مي آید. نخســتین و مهم ترین آنها امنیت مرزهاي 
شرقي جمهوري اسالمي است. تنش، درگیري و حرکت این وضعیت به سمت 
جنگ داخلي مي تواند به ناامني در داخل ایران و به ویژه در مرزها دامن بزند. در 
وضعیت ناامني افغانســتان، ایران با موج مهاجرت جدید از اتباع این کشور نیز 
مواجه مي شود. هم اکنون براساس برخي آمارها ســه و نیم میلیون نفر از مردم 
افغانستان در ایران حضور دارند و با وجود اینكه مردم ما این احترام را براي آنها 
قائل هســتند موج جدید مهاجرت توان داخلي ما را به چالش مي کشد. به این 
ترتیب یكي از خواسته ها نیز این اســت که موج جدید مهاجرت از مسیر ایران 
صورت نگیرد. موضوع دوم امنیت ملي ایــران بحث حفظ روند موجود تجارت 
بین ایران و افغانستان است. باید منافع اقتصادي مورد توجه قرار بگیرد. براساس 
برخي آمارها بین 3تا 4میلیارد دالر تجارت بین دو کشور جریان دارد که براساس 
نیازهاي اساسي مردم افغانستان اســت. حفظ این تجارت براي ایران و مردم 
افغانستان مهم اســت. موضوع دیگري که مورد توجه جمهوري اسالمي است 
حقوق اقوام شیعه و فارس زبان در افغانستان است. مردم شیعه و فارس زبان ها به 

ایران به عنوان حامي خود نگاه مي کنند و انتظار خاصي از ایران دارند. انتظار ما 
این است که دولت آینده افغانستان حقوق این اقلیت ها را مورد توجه قرار دهد. 
همه اینها منجر به این خواهد شد که سیاست جمهوري اسالمي در افغانستان در 
وهله نخست تالش براي ایجاد صلح و ثبات در افغانستان باشد. حفظ صلح و ثبات 
در افغانستان نیز برآمده از گفت وگوهاي گروه هاي مختلف افغاني است تا بتوان به 
دولت وحدت ملي دست پیدا کرد. جمهوري اسالمي با همه طرف هاي حاضر در 
افغانستان ارتباط دارد وگروه هاي مختلف جمهوریت و سران افغاني و طالبان به 
ارتباط با ایران اذعان دارند. این ارتباط باید فرصت خاصي براي جمهوري اسالمي 
فراهم کند تا بتواند میانجي معتبري باشد. به این ترتیب یک دور گفت وگو میان 
این گروه ها در تهران برگزار شد و پس از آن نیز ایران آمادگي خود را براي ادامه 
گفت وگوها اعالم کرد. بنابراین امیدوار هستیم که با ادامه مذاکرات و به نتیجه 
رســیدن آن، دولت وحدت ملي با توجه به حقوق همه گروه ها تشكیل شود و 

افغانستان به سمت ثبات حرکت کند.
نكته دیگر این است که خواسته ما براي پایان درگیري شامل همه مناطق این 
کشور از جمله پنجشیر هم هست. طرف هاي حاضر در پنجشیر اغلب تاجیک 
هستند؛ از احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود گرفته تا سایر افراد حاضر در 
این منطقه   از اقوام فارس زبان و تاجیک هســتند. جمهوري اســالمي از همه 
طرف ها خواســته تا به درگیري پایان دهند و به مذاکره روي بیاورند؛ چرا که 
مذاکره منافع همه طرفین را بهتر تامین مي کند. ایران از طالبان نیز خواسته تا 
از درگیري در پنجشیر اجتناب کنند و به گفت وگو با بزرگان و سران گروه هاي 
افغان روي بیاورند. از دید ایران نتیجه این گفت وگوها به شرطي که مورد تأیید 
مردم افغانستان باشــد دولت وحدت ملي خواهد بود. آنچه مورد پذیرش مردم 
افغانستان باشد نیز مورد پذیرش ایران خواهد بود. یكي از حساسیت هاي موضوع 
افغانستان این است که طرف هایي که مایل هستند به تنش مذهبي دامن بزنند و 
این تنش ها را به سوي جنگ داخلي پیش ببرند اخبار دروغیني در فضاي مجازي 
منتشر مي کنند. از این جهت توجه به صحت اخبار منتشر شده درباره تحوالت 

افغانستان اهمیت بسیاري دارد و باید به این موضوع توجه زیادي کرد.

ادامه از 
صفحه اول

سردار قاآنی، فرمانده نيروی قدس سپاه  در جلسه غيرعلنی مجلس نمايندگان را در جريان تحوالت افغانستان قرار داد
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   اجراي برنامه جاماندگان اربعين با هماهنگي ستاد كرونا
نايب رئيس شــوراي شــهر تهران ديروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مراســم اربعين گفت: 
»برنامه ريزي كشور عراق براي پذيرش 30هزار زائر ايراني است كه اين رقم در مقابل جمعيت ميليوني 
كه هر سال در اين مراسم شركت مي كنند، رقمي نيست و اميدواريم بتوانيم از طريق سازوكارهايي 
كه مغاير با دستورات ستاد ملي مقابله با كرونا نباشد، تعداد بيشتري از زائران در اين مراسم شركت 
كنند.« پرويز سروري اضافه كرد: »طبيعتا آنچه مشخص است اينكه امسال نمي توانيم حضور فعالي 
در عراق داشته باشيم و از اين رو بايد براي مراسم جاماندگان اربعين برنامه ريزي كنيم كه اين كار هم 

با هماهنگي ستاد مقابله با كرونا انجام مي شود.«

»جدا افتادگــي كالبدي ري 
سبب شده تا از مسير توسعه شورا

بازبماند.« شهردار منطقه 20 
دیــروز در جریــان ارائه گــزارش اقدامات 
انجام شده و چالش  هاي موجود در منطقه، 
این موضوع را در جلسه شورای شهر مطرح و 
تأكيد كرد كه با توجه به محدودیت منابع آب 
در كشور، حاشيه نشيني در تهران افزایش 
یافته كه این موضوع در ري به یك مســئله 
جدي تبدیل شده است و اگر مورد توجه قرار 
نگيرد، باعث تهدید موضوعات اجتماعي و 
فرهنگي و... مي شــود. در ادامه این جلسه 
نماینــدگان شــورا در كارگــروه مصوبه 
ســاماندهي دكل ها، آنتن ها و ایستگاه هاي 
ارتبــاط رادیویي در شــهر تهران و ســتاد 
توان افزایــي و حمایــت از فعاليت هــاي 
ســازمان هاي مردم نهاد شهر تهران معرفي 

شدند.
به گزارش همشــهري، نایب رئيس شوراي 
شــهر تهران در جلسه روز گذشــته ابتدا 
پيروزي غرور آفرین قهرمانان در بازي هاي 
پارالمپيك را تبریك گفت و سپس به حادثه 
17شهریور اشاره و عنوان كرد: »17شهریور، 
یادآور روز بزرگي در تاریخ كشور است؛ روزي 
كه حضور ميليوني مسالمت آميز مردم تهران 
در ميدان ژاله وقت با برخورد دژخيمانه اي از 
سوي طاغوت همراه شــد و مردم به خاك و 
خون كشيده شدند.« پرویز سروري در ادامه 
به ایثار بانوان در این واقعه هم اشــاره كرد و 
گفت: »آن روز در كنــار تلخي جنایتي كه 
صورت گرفت، بانوان در لحظه تيراندازي خود 
را به جلوي صفوف رساندند تا مانع شوند كه 
با این حركت صحنه هاي زیبایي از ایثار خلق 
كردند. در واقع نخستين شهداي ما همين 
بانوان قهرمان بودند كه بــراي پيام بزرگ 
انقالب و حفاظت و حراســت از ارزش هاي 
انقالب اسالمي به خون كشيده شدند و همه 

ما باید این رشادت ها را در یاد داشته باشيم.« 
نایب رئيس شوراي شــهر تهران در ادامه به 
ســالروز وفات  آیت اهلل طالقاني هم اشاره و 
عنوان كرد: »از ایــن روحاني مبارز با عنوان 
ابوذر زمان یاد مي شــود كه نخستين امام 
جمعه تهران و سمبل و نماد شوراها در انقالب 
اســالمي بــود. او از روز اول انقالب موضوع 
شوراها را در تمامي جلسات به جد مطرح كرد 
و معتقد بود شوراها یعني مشاركت اكثریت 
مردم در تصميم سازي  و تصميم گيري ها و 
اميدواریم ما هم در شورا بتوانيم در راستاي 

این هدف حركت كنيم و موفق باشيم.«

پايين بودن سرانه خدماتي
شــهردار منطقه 20 در جریان ارائه گزارش 
عملكرد، ابتدا گفت كه ري نگين درخشان 
در مســير جاده ابریشــم بوده اما امروز با 
چالش هایي مواجه است: »چالش هاي ري 
متفاوت از تهران است كه پایين بودن سرانه 
خدمات نمونه اي است كه مي توان ذكر كرد. 
البته چنين مواردي در سایر نقاط هم وجود 
دارد اما همجواري مناطق، سبب ساماندهي 
آنها مي شــود كه چنين اتفاقي در ري رخ 
نمي دهد. سنوات گذشته با وجود تخصيص 
بودجه، اندكي از مسائل برطرف و راه ها هموار 

شد اما برخي از مشــكالت همچنان باقي 
هستند.« فرهاد افشــار به برخي از مسائل 
مدیریتي هم اشاره و عنوان كرد: »ري زهكش 
آب هاي باالدست از سوهانك تا پایين دست 
است. قســمتي از این زمين ها براي كاشت 
برنج بود كه با توجه به آلودگي آب در منطقه، 
با دستور دادستاني مانع كشت در آنها شدیم. 
گســل هاي ري و خطوط برق فشار قوي در 
محله هاي ملك آباد و عالیي با 3هزار خانوار 
هم موارد خطرآفریني هستند كه باید مورد 

توجه ویژه قرار گيرند.«

رشد حاشيه نشيني در ري
افزایش حاشيه نشــيني در تهران و به ویژه 
ري یك مســئله جدي اســت كه به گفته 
افشــار ناشــي از محدودیت منابع آب در 
كشور اســت و اگر به آن توجه نشود، سبب 
تهدید موضوعات اجتماعــي، فرهنگي و... 
در ري مي شــود. تدوین برنامه نرم افزاري 
با عنوان »شــهروند« در حوزه پسماند هم 
مورد دیگــري بود كه شــهردار منطقه 20 

گزارش اقدامات انجام شده و چالش هاي منطقه 20 تهران دیروز توسط شهردار منطقه در صحن شورا ارائه شد

ری؛ نگين تهران در حاشيه
حمل و نقل

معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران خبر داد

 آمادگي ناوگان حمل ونقل
برای استقبال از مهر

اتوبوس هاي خرید جدید به چرخه فعاليت اتوبوسراني وارد خواهند 
شد. همچنين حدود 500اتوبوس را تا 15مهر یا اواخر مهر به امكانات 
حمل ونقل شهري اضافه شده و سایر اتوبوس ها تا  ماه مهر یا به كپسول 

گاز تجهيز یا نوسازي و بازسازي مي شوند.
به گزارش همشهري، سيدمناف هاشمي، معاون حمل ونقل و ترافيك 
شهرداري تهران دیروز از طریق ســامانه 1888 با شهروندان تهراني 
صحبت كرد و در جریان شــكایت هاي آنها قرار گرفت. ســيدمناف 
هاشــمي درباره ارتباط هاي مردمي تأكيد كرد: نزدیك به 230 پيام 
و تماس مستقيم شهروندان تهراني را پاسخ دادیم و نوسازي تاكسي، 
واگن مترو و اتوبوس از دغدغه شهروندان است. او درباره مخازن گاز 
اتوبوس ها و بازســازي آنها در ادامه گفت: طي توافقات شهرداري با 
وزارت كشــور  با دو كارخانه تامين مخــازن گاز اتوبوس ها به توافق 
رسيده و در حال ساخت مخازن هستند تا حدود 800دستگاه اتوبوس 
بخش خصوصي كه تاریخ مخازن گاز اتوبوس هایشان انقضا شده را وارد 

چرخه فعاليت اتوبوسراني كنيم. 

او افزود: قرارداد با ایران خودرو و شهاب خودرو تا سقف 200دستگاه 
اتوبوس نهایي و خریداري خواهد شد. شهرداري موافقت اوليه را تأیيد 
كرد و امروز و فردا قرارداد معاونت حمل ونقل و ترافيك شهرداري با 
ایران خودرو امضا و ابالغ خواهد شد. در همين راستا براي رفع كمبود 
راننده از شهردار سابق تهران مجوز اخذ شده بود. البته به مجوزهاي 
بيشتري نياز خواهيم داشت.  از سوي دیگر تا جایي كه ممكن است 

اتوبوس ها را به بخش خصوصي واگذاري خواهيم كرد.
او درباره اســتفاده از منابع دولتي براي نوســازي ناوگان حمل ونقل 
عمومي، گفت: سال گذشــته براي اورهال كردن اتوبوس ها از بودجه 
دولت اعتبار گرفته بودیم و از آن اســتفاده مي كنيــم و باید گزارش 
مصرف این بودجه را به سازمان برنامه و بودجه ارائه كرده و اعتبار بعدي 
را دریافت كنيم.40 درصد درآمد شهرداري از طرح ترافيك را به وام 
90ميليون توماني نوسازي تاكسي ها اختصاص خواهيم داد. این بودجه 

باید به موقع توسط معاونت مالي شهرداري پرداخت شود. 
همچنين دستور اختصاص حدود 50 ميليارد تومان جهت تهيه قطعات 
در اتوبوسراني را صادر كردیم. دو برابر این مبلغ نيز براي تهيه قطعات 
واگن هاي مترو تهيه خواهد شد تا واگن هاي گذشته را تا پایان مهر و 
آبان فعال كنيم. سيدمناف هاشمي به آمادگي حمل ونقل عمومي براي 
بازگشایي مدارس اشاره كرد و گفت: » از یك ماه گذشته سعي كردیم 
از هزینه هاي دیگر زده و ناوگان حمل ونقل عمومي را افزایش دهيم 
اما این بودجه نمي تواند تمام مشكالت را حل كند. اميدواریم حدود 
500 اتوبوس را تا 15 مهر یا اواخر مهر وارد چرخه كنيم. برخي از این 
اتوبوس ها نياز به كپسول گاز و نوسازي و بازسازي دارند كه تا مهر انجام 
خواهد شد و اتوبوس هاي خرید جدید نيز به چرخه فعاليت اتوبوسراني 

وارد خواهند شد« 
مناف هاشمي ادامه داد: طبق رأي دیوان عدالت اداري اتوبوس هاي 
داراي معاینه فني، فرسوده محسوب نمي شوند. این موضوع مي تواند 
اتوبوسراني را با مشــكل روبه رو كند و دیوان عدالت اداري مي تواند 
كمك كند تا اتوبوس ها را در چرخه فعاليت نگه داریم اما نمي توانيم با 

مشكالت فني جان مردم را به خطر بيندازیم.

سال89 به بعد اتوبوسي از طرف دولت به اتوبوسراني كشور 
ارائه نشده است

محمود ترفع، مدیرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه نيز 
در این جلسه گفت: »پاندمي كرونا حدود ۶7درصد كاهش مسافر و 
۶7درصد كاهش درآمد بر اتوبوســراني تحميل كرد. منقضي شدن 
تاریخ اعتبار مخازن گاز اتوبوس یكي از دالیل مهم تراكم مسافر است. 
حدود 800دســتگاه اتوبوس هاي گازســوز به دليل انقضاي مخازن 
گازسوز متوقف شده اند. خوشبختانه پيگيري هاي مدیران شهرداری از 
مؤسسه ملي استاندارد، وزارت صمت، كارخانه هاي توليد كننده مخزن 
گاز و كارخانه هاي خودروساز ظرف 15 روز گذشته به نتيجه رسيد. 
خوشبختانه منابع مالي جهت تعویض مخازن گاز اتوبوس ها تخصيص 
یافته اســت و تا یكي،دو ماه آینده مخازن گاز حدود 200دســتگاه 

اتوبوس نصب و به چرخه خدمت وارد خواهد شد. 
او تأكيد كرد: اتوبوسراني تهران تا ســال89 از دولت سهميه اتوبوس 
دریافت كرده است. این سهميه به شهرداري هاي كشور پرداخت شده 
است اما از سال89  به بعد اتوبوسي از طرف دولت به اتوبوسراني هاي 
سراسر كشــور ارائه نشده است. شــهرداري ها با توجه به منابع مالي 
محدود، اتوبوس خریداري كرده اند. ســال گذشته نيز 250دستگاه 
اتوبوس به ناوگان اتوبوسراني اضافه شد و در این هفته 175دستگاه 
اتوبوس به ناوگان حمل ونقل عمومي اضافه می شود. توقع از دولت این 

است كه به اتوبوسراني ها كمك كند.

مهدي اقراريان: منطقه 20 و حريم آن به دليل عدم ابالغ طرح راهبردي حريم پايتخت با چالش هاي 
بسيار جدي مواجه است. تفكيك اراضي كشاورزي با كاشت درخت و نهال و تبديل آن به باغ و 
باغچه، ساخت وساز غيرمجاز توسط نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي در حريم و رها شدن پروژه 
غيرهمسطح شهيد آويني، مواردي از اين چالش ها ست كه شهردار منطقه بايد شفاف پاسخ دهد 

چه اقداماتي انجام داده است؟
 زهرا شمس احسان: منطقه 20 با وجود پيشينه غني، بناهاي ارزشمند تاريخي، كوه  بي  بي شهربانو 
و تپه و نقش برجسته چشمه علي و... متأســفانه آنچنان كه شايسته نام و فرهنگ و تاريخ آن 
است، به افكار عمومي معرفي نشده و اين ظرفيت هاي عظيم گردشگري مغفول مانده است. در 
شرايط كنوني يكي از مهم ترين منابع درآمدي پايدار مديريت شهري كه به صورت مستقيم و 
غيرمستقيم بر فعال شدن اقتصاد شهر اثرگذار خواهد بود، حوزه گردشگري است كه بايد نسبت 
به اين بخش اهتمام الزم صورت بگيرد.  تعطيلي مراكز بهاران و گرمخانه ها و تعيين تكليف طرح 
پيرامون حرم مطهر عبدالعظيم حسني)ع(، مشكالت ديگری هستند كه براي رفع آنها چه كاري 

انجام شده است؟ 
نرگس معدني پور: سال ها مجموعه كوثر3 در منطقه فعال بود و 60زن سرپرست خانوار هم در آن 
كار مي كردند كه اخيراً در پي صدور اخطاريه از سوي شهرداري منطقه اين مجموعه تعطيل شده 

است. از شهردار تقاضا دارم در اسرع وقت اين موضوع را پيگيري كند.
علي اصغر قائمي: حوالي پروژه شهيد رستگاري، سايت دپوي زباله قرار دارد كه غيررسمي توسط 
زباله گردها ايجاد شده و زمين آن هم تصرف غيرقانوني است. شهرداري براي تعيين تكليف اين 

سايت چه اقدامي كرده است؟
عليرضا نادعلي: موضوع ماجراي مهاجران در قانون محل بحث اســت امــا با توجه به اينكه 
شهرداري وظيفه اداره كردن شهر را بر عهده دارد و بخشي از شهروندان تهراني به ويژه شهر ري را 
خانواده هاي مهاجران تشكيل مي دهند، اين سؤال مطرح است كه شهرداري چه خدماتي به اين 

گروه از شهروندان ارائه مي دهد؟
حجت االسالم سيدمحمد آقاميري:  آمار ارائه شــد كه 454هزار نفر در ري ساكن هستند اين 
يعني يك ميليون و 362هزار مترمربع فضاي سبز بايد اضافه شده باشد. اين در حالي است كه 
اگر ساكنان داخل محدوده را بيش از 387هزار نفر درنظر بگيريم، بايد يك ميليون و 161هزار 
مترمربع فضاي سبز  اضافه شده باشد. در گزارش ها از يك بوستان 80هكتاري صحبت شد كه 
مي شود 80هزار مترمربع و نيز تجهيز بوستان هايي كه از قبل بوده، لذا درخواست دارم برايمان 

بگوييد 3متر سرانه فضاي سبز چگونه محاسبه شده است؟
احمد صادقي: شهردار منطقه مي بايست به عنوان زبان مردم ري از انتقال صنايع مزاحم تهران به 
ري،  از  انتقال فاضالب تهران به ري، از صنايع آالينده سيمان و پااليشگاه و...  مي گفت. بايد در اين 
گزارش گفته مي شد كه به جهت تصميمات غلط، ري كه يك شهر تاريخي و مذهبي است، تبديل 

به يك شهر بي دفاع و بدون هويت تاريخي و مذهبي شده است.
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ناصرامانــي، عضــو 
كميســيون برنامه و 
بودجه در نطق پيش از 

دستور: 
مــا نماینده همــه مردم 
تهران هستيم از نزدیك ترین آنها به ما تا دورترین شان 
یعني حاشيه نشينان، آسيب دیدگان و توان یابان در 
مركز و جنوب شهر. چه آنان كه رأي داده و چه آنان 
كه رأي نداده اند، همه ساكنان این شهر از جنوب تا 
شمال و از شرق تا غرب از حق مساوي برخوردارند و ما 
نماینده و وكيل آنان هستيم و موظفيم به آنان پاسخ 
دهيم و چتر بي تبعيض خدمات مدیریت شهري را بر 
سر آنان بگسترانيم. شوراي ششم در مقطعي حساس 
و سرنوشت ساز كار خود را آغاز كرده و با چالش ها و 
مشكالت فراوان به ارث رسيده  بزرگي دست و پنجه 

نرم مي كند.
  در حوزه  مالي و اقتصادي عدم توازن بين بدهي ها و 
مطالبات شهرداري، تأمين منابع مورد نياز اداره  شهر و 
تكميل طرح هاي نيمه تمام را با مشكل مواجه كرده و 
درحالي كه بدهي هاي شهرداري مدعيان زیادي دارد، 
براي وصول مطالبات مدیریت شهري سازوكار تعریف 

شده و ضمانت  داري وجود ندارد.
  افزایــش عوارض یــا ماليات هــاي محلي ضمن 
نداشتن ضمانت اجرا و در شرایط معيشتي و اقتصادي 
فعلي مردم مــورد قبول این دوره مدیریت شــهري 

نخواهد بود.
  یأس و نااميدي در سطح شهر و شهروندان مشاهده 
مي شود؛ شهرونداني كه با وعده هاي بزرگ و اميد به 
یكپارچگي مدیریت شــهري، دولت و مجلس و حل 
مشكالت اساسي شهر به شوراي پنجم اعتماد كردند، 
در عمل خواسته هایشــان را محقق ندیدند و نتيجه  
آن را در كاهش مشــاركت مردم در انتخابات تهران 

شاهد بودیم.
  سيســتم حمل ونقل عمومي شــهر تهــران در 
بحراني ترین شرایط حيات خود قرار دارد و عمر مفيد 
ناوگان اتوبوسراني و مترو رو به پایان است و طي 4سال 
گذشته جز تعداد معدودي دســتگاه اتوبوس، هيچ 

كمكي براي افزایش ظرفيت حمل ونقل عمومي انجام 
نشده، بلكه تعداد اتوبوس ها و قطارهاي مترو به صورت 
مســتمر رو به كاهش بوده و نقصان داشــته؛ این در 
حالي است كه ما در آستانه مهرماه و شروع احتمالي 
سال تحصيلي جدید و افزایش فوق العاده تقاضاي سفر 

درون شهري هستيم.
وظایف تمام نهادهاي ذیربط براي اداره بهتر شهر و 

خدمت است كه به اجماع به آنها مي پردازم.
  به نظر مي رسد باید مجموعه نظام به ویژه قوه مجریه 
و مقننه، خصوصاً نمایندگان مــردم تهران و به ویژه 
رئيس مجلس از جایگاه نمایندگي مردم تهران و نيز 
ریاست قوه  مقننه و با توجه به تجربه موفق 12ساله 
در اداره و توسعه تاریخي شهر تهران در این چالش به 

كمك مدیریت شهري بشتابند.
  نوسازي بافت فرســوده  بيش از 4500هكتاري 
تهران با سياست هاي تشــویقي كه به مالكان امالك 
ریزدانه  این بافت هــا انگيزه  نوســازي مي داد، یكي 
از خواســته هاي مهم و جدي ســاكنان محروم این 

مناطق است.
  ناپایداري و ناایمن بودن شهر تهران و تاب آور نبودن 
در مقابل حوادث طبيعي و غيرطبيعي همچنان یكي از 
چالش هاي بزرگ شهر است. حادثه  كلينيك سينامهر 
در دوره مدیریت شهري سابق نشان داد كه ناایمني 
مخصوص یك دوره مدیریت شــهري و ســاختمان 
پالسكو نيست و تفاوتي ندارد كه چه تفكر سياسي شهر 
را اداره مي كند. اگر ساختمان ها ایمن سازي  نشوند، اگر 
اقدامات پيشگيرانه انجام نشود و اگر تجهيزات و نيروي 
انساني مهار و كنترل حوادث به موقع نباشد، عالج واقعه 

بعد از وقوع مصداق خواهد یافت.
عالوه بر شهر، شــهرداري تهران نيز با چالش هایي 

مواجه است كه برخي از آنها عبارتند از:
  نارضایتي كاركنان از مدیریت قبلي و شــكاف و 

فاصله بين كاركنان و مدیران ارشد.
  انتصابات سياسي بدون توجه به سابقه افراد به ویژه 
ورود برخي مدیران از بيرون ســازمان شهرداري كه 
متأسفانه عملكرد آنان نقش اساســي در نارضایتي 

كاركنان به جا گذاشته است.

رئيــس ســازمان رفــاه، خدمــات و مشــاركت هاي 
اجتماعي شــهرداري تهران از واكسيناســيون حدود 
500نفر از مددكاران خبر داد و گفت: »همچنان پيگير 
واكسيناســيون مددجویاني كه در مددســراها حضور 

دارند، هستيم.«
به گــزارش همشــهري، ســازمان رفــاه، خدمات و 
مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران 700مددكار 
دارد كه به گفته سيدمالك حســيني 400مددكار در 
بخش گشت و گرمخانه ها و 300نفر هم در بخش اجرایي 
فعاليت مي كنند. او با انتقاد از عملكرد وزارت بهداشت در 
واكسيناسيون مددكاران گفت: »از ابتداي اپيدمي كرونا 
مكاتباتي با وزارت بهداشت انجام شــد مبني بر اینكه 
بعد از كادر درمان، مددكاران در سازمان ها و نهادهاي 
مختلف ازجمله سازمان رفاه و بهزیســتي، در اولویت 
واكسيناســيون قرار گيرند كه متأسفانه توجهي به این 

امر نشد.« به گفته این مقام مسئول در 2هفته گذشته با 
مشاركت شهرداري تهران حدود 90درصد از مددجویان 
واكسينه شده اند. او ادامه داد: »با تالش شهرداري تهران 
حدود 500نفر از مددكاران واكسيناســيون شده اند و 
پيگير واكسيناسيون مددجویان هستيم كه اميدواریم با 
همكاري وزارت بهداشت دولت سيزدهم هرچه سریع تر 
این امر محقق شــود.« به گفته رئيس ســازمان رفاه، 
خدمات و مشاركت هاي اجتماعي افراد كارتن خواب و 
معتاد مي توانند ناقل بيماري باشند و از این رو رسيدگي 
به وضعيت آنها كمك به جامعه است. سيدمالك حسيني 
همچنين با بيان اینكه از موج چهارم تا كنون حدود 80نفر 
از مددجویان مبتال به كرونا شده اند، تأكيد كرد: »تصور 
اینكه معتادان و كارتن خواب ها به كرونا مبتال نمي شوند، 
درست نيست و به هر حال این افراد مي توانند ناقل باشند 
و براي جلوگيري از اپيدمي در جامعه باید واكسيناسيون 

آنها هرچه سریع تر انجام شــود.« به گفته او، هم اكنون 
حدود 1400تا 1500مددجو در مددسراهاي شهرداري 
حضور دارند كه وزارت بهداشت با یك برنامه ریزي و عزم 

جدي مي تواند طرح واكسيناسيون آنها را انجام دهد.

  كاهش كمك هاي معيشتي و رفاهي به كاركنان و 
حتي پيش بيني منبع درآمد براي شهرداري از محل 
افزایش فرانشيز بيمه درماني كاركنان و بازنشستگان.

  تعطيلي ستاد ســاماندهي تعاوني هاي مسكن و 
عدم اســتفاده از ظرفيت هاي قانوني بــراي خانه دار 

كردن پرسنل و حل مشكل مسكن آنان.
  بي اعتبار كردن دفترچه درمانــي كاركنان و لغو 

قرارداد با بسياري از مراكز پزشكي و درماني.
  تضعيف سازمان بازنشســتگي شهرداري و قطع 

كمك هاي معيشتي و سبدهاي حمایتي آنان.
  ادغــام و انحــالل معاونت هاي منابع انســاني، 
برنامه ریزي و توسعه شــهري بدون توجه به تبعات 
اجتماعي و رواني آن براي كاركنان و مدیران این دو 
مجموعه و انحالل اداره كل ایثارگران كه نقش اساسي 
در رسيدگي به مشكالت این قشر چه در شهرداري و 

چه در شهر تهران داشت.
  عزل و كنار زدن و خانه نشين كردن تعداد زیادي از 
كاركنان و مدیران به بهانه اصولگرا بودن و عدم رعایت 
شأن اجتماعي و حتي قطع حق و حقوق و مزایاي آنان.

یكدستي در تفكر بدون درنظر گرفتن مصالح مردم 
تجربه ناموفقي است كه باید با بررسي عملكرد شورا و 
مدیریت شهري پنجم اجازه ندهيم آن تجربه ناموفق 
و تلخ براي ما تكرار شود؛ زیرا یكدست و همفكر بودن 
شوراي پنجم درون خود از یك طرف و توهم حمایت 
از طرف دولتي كه همفكر و هم ليست شوراي قبلي 
بود، از طــرف دیگر نه تنها كمكي به حل مشــكالت 
تهران نكرد كه پس از مدتي شــورا تبدیل به شركت 
سهامي گروه هاي سياسي تشــكيل دهنده آن شد و 
هر یك از آنها به دنبال سهم خواهي و تقسيم مناصب و 
موقعيت هاي مدیریت شهري براي گروه خود بودند و 
یكي از وظایف اصلي شوراي شهر كه نظارت بر عملكرد 
شهرداري است را به فراموشي سپردند و طي 4سال و 
انتخاب 4شهردار و سرپرست حتي یك سؤال جدي 
هم از شــهرداران خود در جهت منافع مردم و انجام 
وظيفه نمایندگي طرح نكردند. مــا نباید در دام این 

توهم بيفتيم و این تجربه تلخ را تكرار كنيم.

شفافيت را واقعي و نه نمايشي اجرا كنيم 
موضوع مهم دیگري كه در سياســتگذاري شوراي 
ششــم باید مــورد توجه قــرار گيرد، شــفافيت و 

پاسخگویي است؛ باید به مردم گزارش دهيم كه براي 
افزایش كيفيت زندگي شهري آنان چه مي كنيم و چه 
تصميماتي مي گيریم؟ ما وكيل مردم هستيم و قرار 
اســت از حق آنان دفاع كنيم و باید مرتب با موكلين 
خود در ارتباط باشيم، جلسات شورا باید علني باشد و 
اصحاب رسانه حضور داشته باشند و مردم را در جریان 
بحث ها و مسائل مورد گفت وگو در شورا قرار دهند. بنا 
نيست تصميمات اساسي مانند دوره  قبل در جلسات 
هم اندیشي اتخاذ شده و در جلسات علني، نمایش و 
ادایي از دمكراسي و شفافيت در منظر و مقابل رسانه ها 
به اجرا گذاشته شود. موضوع شفافيت كه در دوره قبل 
راه اندازي شد، اقدام قابل تقدیري است كه هر چند 
خروجي ملموسي نداشــت، اما بنيان كار درست و 
ضروري گذاشته شد كه باید در این دوره شورا توسعه و 
عمق یابد و خروجي قابل دركي براي همه مردم به ویژه 
كارشناسان و نخبگان حوزه مدیریت شهري تهران 
داشته باشد. در اواخر دوره قبل مدیران شهري تالش 
كردند كه افشاگري رسانه ها در زمينه  پول پاشي براي 
تبليغ اقدامات نشده را به سایت شفافيت منتسب  و 
آن را از حيض انتفاع خارج كنند. اكنون در آستانه  آغاز 
به كار دوره جدید مدیریت شــهري با حضور شهردار 
محترم تهران جناب آقاي دكتر زاكاني كه روح حاكم 
بر برنامه ایشان شفاف سازي است، چنين خطري در 

این دوره امكان عملي نخواهد یافت.

تهران و مشكالتش 
مطمئناً شوراي ششم هم با موانع و محدودیت هایي 
مواجه است كه یكي از آنها نداشتن تعریف مشترك 
و واحد از كلمه و مفهوم تهران اســت. مــا با تكرار و 
گویش كلمه تهران با 3مفهوم كامــاًل جدا و متمایز 

روبه رو هستيم.
  تهــران به عنوان یك كالنشــهر همچون ســایر 
كالنشهرهاي كشور از قبيل مشهد، تبریز، اصفهان، 
شيراز و سایر مراكز اســتان هاي بزرگ كه جمعيت 
بيش از یك ميليون نفر دارند و پهنه جغرافيایي وسيع 

و حاشيه نشيني، وجه مشترك آنان است.
  تهران به عنوان پایتخت و مركز كشــور جمهوري 
اســالمي ایران كه مركز همه تعامــالت اقتصادي، 
فرهنگي، سياسي و آموزشي كشــور است و به دليل 
متمركز بودن سياستگذاري و اجرا و تكيه بر اقتصاد 

نفتي- رانتي چشم همه مردم ایران به این شهر دوخته 
شده و بار سنگيني را بر ساكنان تهران تحميل مي كند 
و هزینه هاي زیــادي را براي مدیریت شــهر ایجاد 

كرده است.
  تهران به عنوان منطقه شــهري بزرگ از دماوند تا 
اسالمشــهر و كرج و حتي در برخي تعاریف تا استان 
قزوین كه دشت وســيعي را در برگرفته و 20درصد 
جمعيت كشور در آن متمركز شده و نگين این دشت 
تهران ناميده شده و همه شهرهاي اقماري انباشته از 
جمعيت آنها نيز چشم به تهران دارند و براي اشتغال و 
درآمد و جایگاه اجتماعي خود تهران را به عنوان مقصد 

انتخاب مي كنند.
متأسفانه در چند دهه گذشته این سه مفهوم متفاوت 
روي هم قرار گرفته و در اجرا ادغام شــده و بار همه 
مسائل بر دوش ساكنان شهر تهران نهاده شده است. 
هزینه و تبعات سنگين پایتخت بودن تهران با سایر 
اركان نظام است؛ به همين علت است كه در گذشته 
بحث انتقال پایتخت از تهران مطرح شده و در بسياري 
از كشــورها پایتخت هاي متعدد سياسي، فرهنگي، 
اقتصادي - آموزشي از مركز كشور تفكيك و به صورت 
مستقل اداره مي شوند. هزینه هاي زیست محيطي – 
فرهنگي و اجتماعي و ترافيكي و سایر تبعات منطقه 
شهري تهران براي ساكنان كالنشهر تهران نيز همين 
حكم را دارد و مرزبندي حتي در حوزه هاي شهرسازي 
و خدمات شــهري با وجود تعریف حریم شهر تهران 
در طرح جامع، در عمــل وجود ندارد و درگيري هاي 
مناطق واقع در حریم شهر با واحدهاي تابع استانداري 

تهران گواه این مسئله است.

تشكيل كميته  رصد و اصالح وحدت و پايداري شورا 
ما شــوراي اصولگــرا، انقالبي و یكپارچه هســتيم 
كه براي خدمــت آمده ایم. اختالف نظر و داشــتن 
دیدگاه هاي كارشناســي متفاوت طبيعت هر جمع 
انساني و نخبگاني است، اما مهم این است كه اصول 
و مباني و هدف ما یكي است و بنده به عنوان یكي از 
اعضاي این جمع منادي جدي وحــدت و پایداري 
شورا هستم و پيشــنهاد مي كنم كميته ویژه اي در 
شورا تشــكيل شــود تا چالش هاي احتمالي را كه 
پایداري و وحدت شورا را تهدید مي كند، مرتب رصد 

و اصالح كند.

موظف به ارائه گزارش به مردم هستيم

در توضيح اجمالــي آن، گفت: »این برنامه 
مي تواند به یك الگو در شــهر تبدیل شود؛ 
چرا كــه از یك ســو ســبب رضایتمندي 
50درصد شهروندان مي شود و از سوي دیگر 
هزینه هــاي پســماند را 30درصد كاهش 
مي دهد.« افشــار در ادامه توضيحاتي هم 
درمورد اپليكيشن تســلي خاطر )توانایي 
آگاه ســازي  ۶0 تا 70درصدي شهروندان 
در مواقــع بحرانــي را دارد( و ظرفيت هاي 
گردشگري، تفریحي و تاریخي ري، ارائه داد.

حلقه اتصال جنوب و شرق
در حوزه حمل ونقل منطقه 20 حلقه اتصال 
جنوب تهران به شرق اســت. افشار با بيان 
این مطلب گفت: »هم اكنــون حدود 10 تا 
12 درصد از حمل ونقل عمومي منطقه ریلي 
)خطوط مترو( است كه پيش بيني مي شود 
این ميزان به 25درصد افزایش یابد.« به گفته 
او، ساكنان شهرهاي اقماري مانند ورامين، 
باقر شهر و كهریزك از ایستگاه هاي متروي 

ري استفاده مي كنند.

مددجويان مددسراها در نوبت واكسيناسيون
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نزول يك درصدي بورس
شتاب نزولي شاخص كل بورس در مبادالت دیروز 

بيشتر شد

روند نزولي بورس، دیروز براي سومين روز متوالي ادامه  بورس
یافت و با افت یك درصدي شــاخص، شــتاب نزولي 
شاخص بيشتر شد. به نظر مي رســد افت قيمت دالر 
ازجمله دالیل نزول شاخص بورس بوده است، با این حال تحليلگران 
تنش هاي سياسي منطقه اي را هم در افت شاخص بي تأثير نمي دانند.

به گزارش همشــهري، روند صعودي شاخص كل بورس تهران كه از 
خرداد ماه امسال شروع شــده بود، هفته قبل متوقف شد و شاخص 
كل بورس تهران با رسيدن به محدوده یك ميليون و 600هزار واحد 
با نزول مواجه شد. تحليلگران تكنيكال بر این باورند كه این محدوده 
یك محدوده مقاومت براي شاخص بورس محسوب مي شود و چنانچه 
شاخص كل هفته قبل از این منطقه عبور كرده بود، مسير رشد شاخص 
تا 2ميليون و 100هزار واحد هموار مي شد. با این حال شاخص بورس 
تهران نتوانست از این محدوده عبور كند و با وجود آنكه از ابتداي خرداد 
40درصد رشد كرده بود، از یكشنبه هفته قبل با نزول مواجه شد. در 
مبادالت هفته جاري اما رشد شاخص بورس در ابتداي هفته اميدواري 
را براي تداوم رشد شاخص افزایش داد اما از یكشنبه شاخص كل بورس 
تهران دوباره با نزول مواجه شد و چشم انداز تداوم رشد شاخص كل 
بورس كمرنگ تر شد. این روند نزولي در مبادالت دیروز هم ادامه یافت 

و با نزول یك درصدي، شتاب روند نزولي شاخص بورس بيشتر شد.

نوسان دالر
تحليلگران بر ایــن باورند كه افت قيمت دالر از محــدوده 28هزار و 
300تومان تا 27هزار تومان یكي از دالیل نزول قيمت دالر است. روز 
دوشنبه هم قيمت دالر تا سقوط به كانال 26هزار تومان پيش رفت و 
به نظر مي رسد دولت سياست هاي ارزي تازه اي را براي جلوگيري از 

رشد قيمت دالر در پيش گرفته است.
به لحاظ بنيادي بين شاخص بورس و قيمت دالر همبستگي وجود دارد 
و نوسان هاي قيمت دالر به سرعت بر شاخص بورس تأثير مي گذارد. 
به زعم كارشناسان بخشي از دالیل رشد بازار از خرداد ماه تا هفته قبل 
مربوط به رشد قيمت دالر بود و حاال كه جلوي رشد قيمت دالر گرفته 
شده است، سهام شركت هاي صادرات محور كه بخش بزرگي از بازار 
سهام را در اختيار دارند، با نزول مواجه شده و منجر به افت شاخص ها 
شده اند. حسين عبدي یك كارشــناس بازار سرمایه، نزول شاخص 
بورس را یك استراحت مقطعي تحت تأثير نوسان هاي قيمت ارز دانست 
و گفت: قيمت سهام شركت هاي بورس در روز هاي گذشته به دليل رشد 
قيمت دالر با افزایش مواجه شدند اما حاال كه قيمت دالر با افت مواجه 
شده، سهام این شركت ها نيز با اصالح روبه رو شده و اصطالحا وارد دوره 
استراحت شده اند، اما این استراحت مقطعي است. به گفته او با توجه 
به آنكه سهام شركت هاي بزرگ وارد دوره استراحت شده اند، فرصت 

تازه اي پيش روي شركت هاي كوچك براي رشد به وجود آمده است.
مهدي حاجي غالم سریزدي یك كارشــناس دیگر بازار سرمایه هم 
در این باره گفت: تا قبل از انتخابات ریاست جمهوري، مسائلي مانند 
خوش بيني تحليلگران نســبت به نتيجه نهایي مذاكــرات برجام و 
درنظر گرفتن نرخ دالر كمتر از 20هزار تومان، در ارزشگذاري قيمت 
سهام تأثيرگذار بودند و منجر شدند سهام شركت ها پایين تر از ارزش 

ذاتي شان مبادله شوند.
او افزود: بعــد از برگــزاري انتخابات و تعيين دولــت جدید به دليل 
حمایت هاي صورت گرفته از بازار، ثبات در قيمت هاي جهاني، رشد 
مداوم نرخ ارز و نيز انتظارات تورمي شكل گرفته ناشي از كسري بودجه 
دولت، شاهد رشد قيمت سهام و شاخص بورس بودیم. او با بيان اینكه 
نوسان هاي شدید قيمت ارز یكي از ریســك هاي بازار سرمایه است 
تأكيد كرد: به غير از نرخ ارز مسائل دیگري از نتایج مذاكرات هسته اي، 
اصالح قيمت هــاي جهاني، قيمت گذاري دســتوري به خصوص در 
فوالد و سيمان، تغيير احتمالي نرخ خوراك شركت هاي پتروشيمي، 
ریسك هاي سياسي ناشي از تحوالت منطقه اي و نيز مبادالت تجاري 
با همسایگان به خصوص افغانســتان ازجمله ریسك هاي فعلي بازار 
سرمایه هستند كه مي توانند بر روند فعلي معامالت بورس تأثيرگذار 

باشند.

تحوالت سياسي
با وجود اثر نوســان هاي قيمت ارز به نظر مي رسد عوامل دیگري نيز 
در نوسان قيمت ارز تأثير داشــته اند. برخي خبر ها نشان مي دهد كه 
زمزمه هاي افزایش نــرخ بهره اوراق بدهي بر معامالت ســهامداران 
حقوقي تأثير داشــته و منجر به كاهش تقاضا از ســوي سهامداران 
حقوقي شــده اســت. با این حال برخي تحليلگران بر این باورند كه 
تحوالت سياسي در منطقه ازجمله افغانستان هم بر معامالت بورس 

تأثير داشته است.
سهيل كالهچي، یك كارشناس بازار سرمایه در این باره گفت: یكي از 
اتفاقاتي كه ظرف روز هاي گذشته شاخص بورس را تحت تأثير قرار داده 
اتفاقات رخ داده در افغانستان است. غافل از آنكه چه گروه یا جناحي 
در افغانستان یا دیگر كشورهاي همسایه به قدرت مي رسند، تنش در 

كشور هاي همسایه، اقتصاد ایران را تحت تأثير قرار خواهد داد.
او با بيان اینكه بخشــي از صادرات ایران به افغانستان انجام مي شود 
توضيح داد: ممكن اســت ایجاد چنين ناآرامي هایــي منجر به بروز 
برخي از مشــكالت در حوزه صادرات ایران شــود. به گفته او اثر این 
اتفاق در بلندمدت در كشور نشان داده خواهد شد و به مراتب عملكرد 
شركت هاي صادرات محور حاضر در بورس و روند معامالت این بازار را 

تحت تأثير قرار مي دهد.
او درباره ســایر عوامل اثرگذار بر بازار ســهام گفت: همســو با سایر 
ریسك هاي بازار ســرمایه ازجمله تحوالت منطقه اي و نوسان هاي 
قيمت ارز، موضوع دیگري كه مي تواند بازار سهام را تحت تأثير قرار دهد 
موضوع برجام و نتيجه مذاكرات هسته اي است. او افزود: با احياي برجام 
نرخ ارز به صورت هيجاني نزول خواهد كــرد و این موضوع به صورت 
موقت منجر به افت شاخص مي شود. با این حال سهامداران باید این 
موضوع را مدنظر داشته باشند كه تأثير نتيجه برجام در بازار موقتي 
است و ممكن است معامالت بازار سهام براي مدتي محدود تحت تأثير 

چنين اتفاقي در كشور قرار بگيرد.

حسين اميرعبداللهيان، وزیر امور خارجه روز گذشته ميزبان نمایندگانی از  كالن
پارلمان بخش خصوصي ایران بود و از زبان ميهمانان شنيد كه دیگر فرصتي 
براي آزمون و خطا نيست. این دیدار را مي توان گفت وگویي بين مردان ميدان 
اقتصادي با مرد شــماره یك دســتگاه دیپلماســي خارجي ایران توصيف كرد. همزمان 
سيدابراهيم رئيسي، رئيس جمهور از تغيير سياست هاي تجاري ایران خبر داد و اعالم كرد: 
سياست هاي وارداتي با هدف جلوگيري از ورود بي رویه كاالهاي داراي مشابه داخلي بازنگري 

و رویكرد دستگاه ها از واردات محوري به صادرات محوري اصالح خواهد شد.
به گزارش همشهري، وزیر امور خارجه در نخستين نشست هم اندیشي با اتاق ایران تأكيد 
كرد كه این وزارتخانه در حمایت از نقش و مشاركت دهي هرچه بيشتر بخش خصوصي در 
مراودات با كشورها عزم جدي دارد. اميرعبداللهيان، بخش خصوصي را موتور محرك روابط 
ميان كشــورها، و حلقه هاي تجاري و اقتصادي را عاملي كمك كننده در پایایي سياست 
خارجي و مقّوم آن ارزیابي كرد و بر عزم وزارت خارجه در حمایت از نقش و مشاركت دهي 

هرچه بيشتر بخش خصوصي در مراودات با كشورها تأكيد كرد.
او همچنين تأمين واكســن كرونا را از اولویت هاي باالي وزارت خارجه ذكر و اقدامات این 
وزارتخانه در شتاب دهي به تأمين واكسن مورد نياز كشورمان در روزهاي گذشته را تشریح 

كرد و گفت: از همكاري بخش خصوصي در این زمينه استقبال مي كنيم.

مطالبات بخش خصوصي از دستگاه ديپلماسي
رئيس اتاق ایران، جلسه هم اندیشي را نخستين ابتكار و جلسه برگزارشده وزارتخانه هاي 
دولت سيزدهم با بخش خصوصي ذكر كرد و آن را مهم و نشانگر نگاه پررنگ وزارت خارجه 
به فعاليت هاي بخش خصوصي دانســت. همچنين او خواهان تداوم برگزاري متناوب این 

نشست در ماه هاي آینده شد.
غالمحسين شافعي در این دیدار با بيان اینكه سال ها تجربه اميرعبداللهيان در موقعيت هاي 
مختلف سياســت خارجي، انتظارات فعاالن اقتصادي را از او باال برده است، گفت: همه ما 
اعتقاد داریم كه دیگر فرصتي براي آزمون  و خطا و عدم  پاسخگویي در كشور وجود ندارد. 
حركت هاي جدید، اميدهاي تازه اي آفریده و من تصور مي كنم در سایه دلدادگي واقعي همه 
دســت اندركاران، چه بخش خصوصي و چه بخش دولتي مي توان امكان توفيق داشت. او 
تأكيد كرد: یكي از تفاوت هاي مهم ایران با كشورهاي توسعه یافته این است كه متأسفانه در 
كشور ما هميشه اقتصاد هزینه سياست شده، درحالي كه در كشورهاي توسعه یافته عكس 
این موضوع حاكم است. شافعي خطاب به اميرعبداللهيان گفت: ما اميدواریم حاال كه بحث 
توسعه اقتصادي اولویت كشور است و اقتصاد به عنوان مسير اصلي كشور انتخاب شده، شما 
این رابطه نامتعادل را به تعادل برسانيد. بسياري از فعاالن اقتصادي ما در بند برخي مسائل 

سياسي هستند و گرفتار شده اند؛ درحالي كه در ایجاد این اشكاالت هيچ نقشي نداشته اند.
او تأكيد كرد: فعاالن اقتصادي نشان دادند كه در بدترین شــرایط راه عبور از تحریم ها را 
مي شناسند. ما نمونه هایي داریم كه فعاالن اقتصادي قطعاتي را در اوج تحریم وارد كرده اند 

كه اصاًل از راه هاي معمول امكان پذیر نبود.
شافعي گفت: از وزارت خارجه ممنونيم كه در سفرهاي خارجي بحث توسعه اقتصادي را 
دنبال كرده است. این دیدار را هم به فال نيك مي گيریم؛ هرچند ما دیدارهاي خصوصي با 

وزراي قبلي خارجه هم داشتيم اما این دیدار جمعي براي نخستين بار اتفاق افتاده است.
او با تأكيد بر اهميــت موافقتنامه  هاي تجــارت ترجيحي و آزاد گفت: متأســفانه تعداد 
موافقتنامه هاي ایران با كشورهاي خارجي خيلي كم است. از وزارت خارجه و وزارت صنعت 
انتظار داریم به سمت توسعه این موافقتنامه ها با كشورهاي هدف حركت كرده و تعداد این 
موافقتنامه ها را افزایش دهند. در این صورت صادركننــدگان مي توانند با هزینه كمتري 

صادرات خود را انجام دهند.
تشــكيل كميته مشــترك بين وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق 
بازرگاني، صنایع، معادن و كشاورزي ایران، درنظر گرفتن جایگاه واقعي براي بخش خصوصي 
در كميسيون هاي مشترك همكاري هاي اقتصادي، تداوم چنين جلسات هم اندیشي و حضور 
رئيس اتاق در جلسات شوراي معاونين وزارت امور خارجه به  تناسب موضوعات اقتصادي 
مطروحه و در اولویت قراردادن موضوعات مرتبط به ساماندهي پایانه هاي مرزي و تحكيم 
زیرساخت هاي كشور كه ارتقادهنده صادرات كشور باشد، از دیگر مباحث مطروحه در خالل 
جمع بندي ارائه شده از سوي امير عبداللهيان وزیر امور خارجه كشورمان در این نشست بود.

   تغيير ريل تجارت خارجي
خبر ديگر اينكه رئيسي، رئيس جمهور ديروز سه شــنبه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي 
دولت بر ضرورت ريل گذاري براي جهش صادرات غيرنفتي تأكيد كرد و گفت: رويكرد دستگاه ها 
در عرصه هاي مختلــف اقتصادي، به ويــژه در بخش هاي توليد غــذا و دارو، بايد از رويكرد 
واردات  محوري به داخلي كردن توليد كاالها و گسترش صادرات غيرنفتي اصالح شود. در اين 
جلسه سياست هاي تجاري و ارزي مرتبط با توســعه صادرات و مديريت واردات مورد بررسي 
قرار گرفت و وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي موظف شدند براي 
ايجاد عزم ملي و هماهنگي در راستاي رفع موانع توليد و حمايت از توليد كاال در داخل به ويژه 
در زمينه توليد لوازم خانگي، برنامه ريزي و اقدامات الزم را به عمل آورند. همچنين مقرر شد در 
سياست هاي وارداتي با هدف جلوگيري از واردات بي رويه كاالهايي كه داراي توليدات مشابه 

داخلي هستند، بازنگري شود.

گفت وگوي بخش خصوصي با وزیرخارجه

فرصت آزمون و خطا نيست
صاحبان صنایع مســتقر در  گزارش
شــهرك صنعتي اشتهارد 
استان البرز مي گویند قطعي 
برق این شــهرك تبعيض آميز و مشكوك 
است و تقریباً هر روز بين 6تا 12ساعت توليد 
را متوقف مي كند. در دوره بي برقي، سهميه 
انرژي صنایع جيره بندي شد و تقریباً همه 
صنایع در همــه مناطق كشــور طعم تلخ 
خاموشي هاي برنامه ریزي شده و غيرمترقبه 
را چشيدند، اما صنعتگران شهرك صنعتي 
اشتهارد مي گویند وضعيت قطعي برق در 
این شهرك در مقایسه با سایر شهرك ها و 
مناطق صنعتي تبعيض آميز و البته مشكوك 
است؛ به گونه اي كه توليد را در این شهرك 

زمينگير كرده است.
به گزارش همشهري، از اظهارات صنعتگران 
اشتهاردي چنين برمي آید كه پيگيري هاي 
انجام شده براي اصالح رویه خاموشي هاي 
بلندمدت در این شــهرك بي نتيجه بوده و 
حتي حضور كارخانه هاي غذایي و دارویي و 
به خصوص خط توليد واكسن كرونا در این 
شهرك نيز نتوانسته است به بهبود وضعيت 

تأمين برق آن كمك كند.
 

معماي خاموشي هاي طوالني
كمبود برق در مقایسه با مصرف باالي انرژي 
در فصل گرما، وزارت نيرو را بر آن داشت تا با 
هماهنگي وزارت صنعت و سایر دستگاه ها، 
قطعي برق صنایع را با برنامه مشــخص و 
منظم به منظور تأمين برق مشتركان خانگي 
و عبور از بحران در دســتور كار قرار دهد. 
ســواي از غائله فوالد و ســيمان كه در  ماه 
گذشته و با نخســتين قطعي برق صنایع 
بزرگ فوالدي و ســيماني رخ داد، ســایر 
صنایع كوچك تر نيز از خســارت ناشي از 
خاموشــي هاي مكرر گالیه مند شدند كه 
مقرر شــد این موضوع نيز با منظم كردن 
خاموشــي ها و تقســيم آن ميان مناطق 
مختلف مرتفع شود. آنگونه كه صنعتگران 
شهرك صنعتي اشتهارد واقع در استان البرز 
به همشــهري مي گویند، این برنامه ریزي 
تقریباً به صورت كشوري انجام شده و اغلب 
شهرك ها و مناطق صنعتي با تعطيلي یك 
روز در هفته یا قطعي 5ساعته برق در 2روز 
هفته برق در برنامه عبــور از بحران كمبود 
برق همــكاري مي كنند، اما در شــهرك 
صنعتي اشتهارد به طرز عجيبي برق صنایع 
به صورت روزانه 6تا 12ساعت قطع مي شود 
و هيچ مرجعي نيز پاســخ شفافي براي این 

وضعيت ارائه نمي دهد. برخي از صنعتگران 
شــهرك صنعتي اشــتهارد در گفت وگو با 
همشــهري مي گویند كه همكاران آنها در 
سایر شهرك هاي صنعتي استان البرز و سایر 
استان ها، در كل هر هفته یك روز یا 2نوبت 
5ساعته مشمول خاموشي هستند و اختالل 
چنداني در روند توليد آنها ایجاد نشده است؛ 
درحالي كه از اول خــرداد تاكنون، صنایع 
شهرك صنعتي اشتهارد در اكثر روزها طعم 
بي برقي را چشيده اند و گویي كل كمبود برق 

استان باید از این شهرك تأمين شود.

بيكاري پنهان در خاموشي صنايع
یكي از فعــاالن حــوزه ریخته گــري در 
شهرك صنعتي اشــتهارد با انتقاد نسبت 
به قطعي تبعيض آميز برق در این شــهرك 
به همشــهري مي گوید: از مجموع هزار و 
380واحد صنعتي موجود در این شهرك، 
حدود هزار واحد مشغول فعاليت هستند، اما 
به دليل قطعي طوالني مدت و مكرر برق در 
ساعات طالیي توليد، عمالً ظرفيت توليد آنها 
به نصف كاهش پيدا كرده و نيروي كار آنها 
عماًل در این ساعات بيكار هستند. او با اشاره 
به هزینه هاي غيرمترقبه خاموشــي براي 
صنایع، مي افزاید: هزینه بيكاري نيروي كار 
در ساعات طالیي توليد وضعيت واحدهاي 
صنعتــي را نامســاعد كــرده؛ چراكه برق 
اضطراري صنایع كوچك، توان پشتيباني از 
توليد را ندارد و از نظر اقتصادي نيز استفاده 
از آن به دليل قيمت باالي گازوئيل و هزینه 
نگهداري مقرون به صرفه نيست. از این رو، 
صنایع در كل دوره قطعي برق با كارگران كه 
طبق برنامه در كارخانه حاضر مي شوند هيچ 
كاري نمي توانند انجام دهند و باید حقوق و 
حق بيمه آنها را طبق مســئوليت قانوني و 
اجتماعي بپردازند. این صنعتگر مي گوید: 
تاكنــون در واحدهاي صنعتي اشــتهارد، 
تعدیل نيروي كار انجام نشده و تمایلي هم 
براي این كار وجود ندارد؛ چراكه این نيروي 
كار هم جزو سرمایه واحدهاي صنعتي است، 
اما با اســتمرار قطعي تبعيض آميز برق در 
این منطقه، صنایع به سمت ورشكستگي 
سوق پيدا كرده اند و برخي از فعاالن به دنبال 
تعطيلي كامل كسب وكار خود هستند كه 
بيكاري كارگران هم از تبعات آن اســت. او 
با اشــاره به اینكه صنایع دارویي و غذایي 
نيز در این شهرك فعاليت مي كنند و حتي 
توليد واكسن كرونا نيز در این شهرك انجام 
مي شــود، مي افزاید: حتي اگر كسب وكار 

صنعتگران شــهرك صنعتي اشتهارد براي 
مســئوالن اســتاني اهميتي ندارد، الاقل 
براي ســالمت جامعه، باید ماجراي قطعي 
برق این شهرك اصالح شود نه اینكه رویه 
تبعيض آميز و مشكوك قطعي طوالني مدت 

برق ادامه پيدا كند.

ابهام در قطعي برق اشتهارد
صنعتگــران اشــتهاردي مي گویند: هيچ 
مرجعي در اســتان البرز پاسخ روشني در 
مورد تبعيض در قطعي برق شهرك صنعتي 
اشتهارد نمي دهد و مســئوالن استاني نيز 
در اظهارات خود به مســائل عمومي نظير 
خسارت خاموشي به صنایع بسنده مي كنند. 
پيش از این تســنيم نيز در اواسط تيرماه با 
انتشار جدول خاموشي 6ساعته در شهرك 
صنعتي اشتهارد، از بي نتيجه بودن پيگيري 

این اتفاق خبر داده بود. همچنين فرماندار 
اشتهارد كه به گفته صنعتگران این منطقه، 
در ماه هــاي اخير بارها در جریان مشــكل 
قطعي برق تبعيض آميز شــهرك صنعتي 
اشتهارد قرار گرفته است، روز 21مرداد در 
حاشــيه بازدید از تصفيه خانه فاضالب این 
شــهرك، فقط به اظهار نگراني صنعتگران 
اشــتهاردي از قطعي برق كفایت كرده و از 
پيگيري رفع این مشــكل در سطح استان 
و كشور از ســوي اســتاندار خبر داده بود؛ 
درحالي كه فعاالن صنعتي شهرك صنعتي 
اشتهارد مي گویند كارشان در قطعي مكرر 
برق از نگراني گذشته و عمالً زمينگير شده اند 
و حاال بيش از هر چيز دنبال پاسخ این سؤال 
هســتند كه چرا قطعي برق در این شهرك 
باید متمایز از سایر شــهرك ها و به صورت 

روزانه باشد.

گزارش همشهري از اعتراض صنعتگران اشتهاردي به تبعيض در قطعي برق

خاموشي هاي مشكوك در شهرك صنعتي اشتهارد

حذف یارانه هاي نقدي قوت مي گيرد و به نظر  یارانه
مي رسد رایزني هاي اوليه بين دولت و مجلس 
آغاز شــده و همزمان تعدادي از نمایندگان 
مجلس تصميم دارند تا با امضاي طرحي مهم تصميم گيري 
درباره حذف انواع یارانه را به رفراندوم بگذارند. گزینه دیگر 
روي ميز تصميم گيري، حــذف یارانه نقدي 7دهك جامعه 
متوسط و ثروتمند و اضافه كردن بر دریافتي 3دهك پایين 
درآمدي است. این در حالي است كه سخنگوي كميسيون 
تلفيق بودجه مجلس مي گوید: هنوز هيچ طرحي براي حذف 
یارانه هاي پنهان و آشكار در مجلس اعالم وصول نشده چرا 
كه هرگونه بحث درباره یارانه ها نياز به كار كارشناسي دقيق و 

لحاظ نظر مردم دارد.
به گزارش همشهري روز گذشته یكي از نمایندگان مجلس 
از جمع آوري امضــا براي برگزاري رفرانــدوم جهت حذف 
یارانه هاي آشــكار و پنهان خبر داد و گفت: با توجه به اینكه 
ساالنه رقم بسيار باالیي یارانه نقدي پرداخت مي شود، بنده 
براساس اصل59 و ماده36 قانون همه پرسي تقاضاي برگزاري 
رفراندوم به منظور حذف یارانه هاي آشكار و پنهان و پرداخت 
مستقيم به مردم را مطرح كرده ام. ابوالفضل ابوترابي تأكيد 
كرد: تاكنون این تقاضا توسط 22نفر از نمایندگان امضا شده؛ 
این در حالي اســت كه براي اعالم وصول، به 100امضا نياز 
دارد و براي تصویب آن باید دست كم دوسوم نمایندگان به 
آن رأي مثبت بدهند. او مي گوید: دهك هاي اول و فقير فقط 
1/2درصد از یارانه انرژي استفاده مي كنند؛ درحالي كه این 

مقدار براي دهك هاي دهم و مرفه 25درصد است.
عباس گودرزي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس تصریح 
كرد: براساس گزارش ســازمان برنامه و بودجه در سال98، 
حدود 900هزار ميليارد تومان یارانه انرژي به افراد داده شده 
كه سهم دهك اول كه اقشار مستضعف و كم درآمد هستند 
تنها 1/2درصد و ســهم دهك دهم 25درصــد از كل یارانه 
پرداختي به بنزین كشور است؛ در بخش گاز نيز شاهد همين 
وضعيت هستيم به گونه اي كه دهك دهم 15درصد و دهك 
اول 5درصد از كل یارانــه گاز را مصرف مي كند. این نماینده 
افزود: دولت باید نسبت به حذف یارانه هاي آشكار و پنهان و 
پرداخت به صورت مستقيم و كارت اعتباري به مردم اقدام كند.

كميته مشترك تشكيل مي شود
همزمان با این اظهارنظرها و درحالي كه سخنگوي كميسيون 
تلفيق بودجه مجلــس، مي گوید هنوز طرحــي براي این 
منظور تقدیم هيأت رئيســه مجلس نشده، سيدمحمد رضا 
ميرتاج الدینــي، نایب رئيس كميســيون برنامــه و بودجه 
مجلس از تشكيل كميته مشترك ميان دولت و مجلس خبر 
داد و گفت: كار نظارتي مجلس هم این اســت كه بسترها و 

زمينه هاي فساد و رانت را از ميان ببرد و تمام این موضوعات 
در جلسه مشترك دولت و مجلس بررسي خواهد شد.

 وي هدف از تشكيل این كميته را اصالح نظام یارانه اي، حذف 
بسترها و و زمينه هاي رانت در اقتصاد ازجمله اصالح تامين 
ارز 4200توماني در كشــور اعالم و تصریح كرد: كميسيون 
برنامه، بودجه و محاســبات مجلس، متولي تشــكيل این 
كميته شده و به زودي با حضور نمایندگاني از وزارتخانه ها و 

كميسيون هاي مجلس كار خود را آغاز خواهد كرد.
وي با اشاره به اعضاي این كميته اظهار كرد: پيشنهاد شده، 
وزراي اقتصادي دولــت، بانك مركزي و ســازمان برنامه و 
بودجه نماینده اي ثابت در حد معاونت  و از كميســيون هاي 
اقتصادي مجلس 2نماینده در این كميته حضور داشته باشند 
و همچنين از بخش  خصوصي براي معرفي نمایندگان خود 
دعوت به عمل خواهد آمد. ميرتاج الدیني تصریح كرد: یك 
بازه زماني 3ماهه براي كار بررسي این كميته درنظر گرفته 
شده تا بعد از بحث و بررسي هاي الزم درخصوص موارد ذكر 
شــده، خروجي مورد توافق مجلس و دولت در قالب طرح، 
الیحه و یا بودجه1401 ارائه شــود. او با تأكيد براینكه نظام 
یارانه اي كشور متأســفانه یك توقف 10ساله داشته است، 
بيان كرد: گام اول نظام هدفمندي یارانه ها 10ســال پيش 
برداشته شــد و اكنون باید با انجام بررسي ها اصالحات الزم 
درخصوص نحوه اجراي آن انجام شود. یارانه پنهان بيش از 
بودجه عمومي دولت بوده و از سوي دیگر ارز 4200توماني به 
اندازه 10سال پرونده فساد براي قوه قضایيه ایجاد كرده است 

و باید بستر این مفاسد از ميان برداشته شود.

دولت چه مي گويد
هرچند هنوز هيچ مقام دولتي نسبت به تصميم تعدادي از 
نمایندگان براي اصالح قانــون هدفمندي یارانه ها و اصالح 
قيمت حامل هاي انرژي، واكنش نشان نداده، اما اظهارنظر 
چند روز پيش وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعي نشان مي دهد 
كه گفت وگو هایي بين این وزارتخانه با اعضاي كميســيون 

دولت و مجلس به نظر مشترك می رسند؟

حذف يارانه هاي نقدي در پرده ابهام

   شيطنتي به نام خاموشي احتمالي
جداي از اينكه صنعتگران شهرك صنعتي اشــتهارد نسبت به تبعيض آميز بودن قطعي مداوم و 
طوالني مدت برق در اين شهرك معترض هستند، انتشار برنامه خاموشي  صنايع با عنوان »خاموشي 
احتمالي« را نيز شــيطنت آميز و البته يك بازي حقوقي مي دانند كه دست صنايع براي پيگيري 
خسارت هاي ناشي از قطعي برق را مي بندد؛ به عنوان مثال، در برنامه خاموشي اعالم شده براي 
شهرك صنعتي اشتهارد در هفته سوم شهريور )از 13تا 18شهريور( اعالم شده است كه مناطق 
صنعتي و حتي مسكوني اشتهارد »كل روزهاي هفته« از ساعت »12تا 19« با خاموشي احتمالي 
مواجه خواهند شد. در اين وضعيت به دليل شرايط خاص اغلب صنايع شهرك اشتهارد عماًل بدون 
قطعي برق نيز بايد فعاليت ها متوقف شود؛ چراكه خطوط توليد اغلب صنايع اين شهرك بايد قبل 
از قطع برق، از مدار خارج شوند و موارد اوليه اي در آنها باقي نماند؛ در غيراين صورت، با خاموشي 
يكباره آنها حين فعاليت هم حجم قابل توجهي از مواداوليه هدر مي رود و هم خسارت هاي سنگيني 
به تجهيزات خطوط توليد وارد خواهد شد. با اين تفاصيل، حتي اگر برق صنايع اشتهارد در ساعت 
اعالمي قطع نشود، صنايع قادر به فعاليت در اين بازه زماني نيستند و بايد تا زمان اطمينان از جريان 
مستمر برق، خطوط توليد خود را خاموش نگه  دارند. نكته ديگر اينكه برخي از خطوط توليد در 
صنايع اشتهارد به خصوص خطوط توليد لوله هاي پلي اتيلن و فوالد و صنايعي نظير ريخته گري، 
راه اندازي دوباره شان بعد از قطعي برق تا چند ساعت به طول مي انجامد و عماًل صنايع بايد زمان 

بيشتري نسبت به قطعي برق بيكار و معطل بمانند.

   فرجام يك طرح پردردسر و هزينه زا
قانون هدفمندي يارانه ها با گذشت بيش از يك دهه اكنون به كالف سردرگم تبديل شده و بسياري از اهداف اين قانون به گفته مركز 
پژوهش هاي مجلس از جمله عادالنه كردن نظام توزيع يارانه ها، افزايش كارايي اقتصادي، افزايش رفاه با پرداخت نقدي، كاهش زمينه 
قاچاق سوخت، كاهش هزينه هاي دولت، شفافيت پرداخت يارانه نقدي و حفظ محيط زيست محقق نشده است. بازوي تحقيقاتي 
مجلس پيش از اين در گزارشي از تخلفات فراوان در اجراي اين قانون پرده برداشته و اعالم كرده بود: تركيب مقرر در اين قانون براي 
مصارف درآمدها ازجمله اختصاص 50درصد براي كمك به خانوارها، 30درصد سهم توليد و 20درصد جبران هزينه هاي دولت در 
هيج يك از سال هاي89تا1400 رعايت نشده؛ به نحوي كه در اجرا پرداخت يارانه هاي نقدي حدود 90درصد از كل مصارف اين قانون را 
به خود اختصاص داده و تنها 5درصد از اين منابع به توليد و البته سالمت داده شده است. اكنون دولت و مجلس در آستانه يك تصميم 
سخت قرار دارند و بايد ديد نتيجه اراده و تصميم مشترك آنها چه خواهد بود؟ تجربه نشان داده كه طرح ايده هايي چون رفراندوم، 
هم پرهزينه است و هم ممكن است با پاسخ منفي مردم به ويژه در شرايط تورمي مواجه شود و گره نهايي را شايد بتوان در قالب اليحه 

بودجه1401 باز كرد كه پي ريزي آن از هم اكنون آغاز شده است.

صنعتگران شهرك صنعتي اشتهارد مي گويند خاموشی های اين شهرك 3 تا 5 برابر ساير 
شهرك های صنعتی كشور است.

اجتماعي مجلس صورت گرفته و به احتمال زیاد ماموریت به 
كميسيون یادشده سپرده شده تا طرحي را به مجلس تقدیم 
كند. حجت عبدالملكي، وزیر تعــاون، كار و رفاه اجتماعي 
پيش تر گفته بــود: یارانه آنهایي كه متمول تر هســتند به 
شرطي كه بتوانيم شناســایي كنيم، كاهش پيدا مي كند یا 
قطع مي شود و آنهایي كه متوسط هستند یارانه هاي بيشتري 
مي گيرند. او با بيان اینكه یارانه 45هــزار توماني اثر رفاهي 
خاصي ایجاد نمي كند، گفت: به دنبال رفع تبعيض در پرداخت 
یارانه هستيم. عبدالملكي درباره اینكه آیا با افزایش یارانه ها 
موافق هســتيد؟ گفت: قطعا این یارانه ها كه االن پرداخت 
مي شود خيلي اثر رفاهي ویژه اي ندارد و پارسال هم مصوب 
شد یارانه هاي معيشتي و یارانه هاي دیگري پرداخت شود، 

اما تبعيض در پرداخت یارانه ها دیده مي شود.

دولت بر سر دوراهي
اجراي قانون هدفمندي یارانه هــا آن هم به صورت ناقص از 
ابتدا تاكنون و تعلل دولت ها و مجالس گذشته اكنون دولت 
و مجلس كنوني را بر سر دوراهي دشواري قرار داده و ارزش 
واقعي یارانه هاي پرداختي به شهروندان هم در نتيجه تورم و 
كاهش ارزش پول ملي به شدت افت كرده است. سيدابراهيم 
رئيســي قول داده كه از ابتداي آذرماه امسال طرح جدیدي 
را براي افزایش قدرت خرید مردم به اجــرا گذارد. به گفته 
رئيس جمهور، با اســتقرار كامل مدیریــت زنجيره تأمين 
كاالهاي اساسي، نيازهاي مردم با اطمينان و قيمت مناسب 
تأمين خواهد شــد و براي خانوارهاي 5دهــك اول كارت 
اعتباري معيشت صادر مي شود. براساس برنامه اعالم شده به 
ازاي هر یك از اعضاي خانوار در 3دهك اول 200هزار تومان و 
2دهك بعدي 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. از سوي دیگر پيشنهاد دیگر حذف یارانه نقدي 
طبقه متوسط و باال و اضافه كردن بر ميزان واریزي به حساب 
شــهروندان كم درآمد اســت كه شناســایي و حذف افراد 
برخوردار، هم پيچيده و هم ممكن است پرهزینه به ویژه براي 
دولت جدید ایران باشد. در چنين وضعيت، ریل گذاري جدید 
بر سر قطار هدفمندي یارانه ها نياز به مشاركت و تصميم واحد 

دست كم بين مجلس و دولت دارد.
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   تأثير سياست هاي غلط بر شيوع رنگ رساني مركبات
رئيس اتحاديه باغداران كشور برداشت زود هنگام و رنگ آوري مركبات را اشتباه بزرگي دانست كه اكنون در كشور رايج شده  و گفت: با وجود ممنوعيت 
عرضه مركبات رنگ آوري شده در ميدان مركزي ميوه و تره بار، بايد در سطح خرده فروشي نيز عرضه اين اقالم مصداق محصوالت قاچاقي تلقي و به دليل 
كيفيت پايين و قيمت غيرواقعي با آن برخورد شود. شادلو با بيان اينكه از بين رفتن بخشي از مركبات در سال گذشته به دليل سياست هاي غلط دولت را 
علت برداشت نارنگي و پرتقال نارس و شيوع رنگ رساني اين اقالم دانست و افزود: در سال گذشته با وجود توليد مناسب سيب و پرتقال، وزير وقت صمت 
از دي تا فروردين ماه صادرات اين اقالم را متوقف كرد و با از بين رفتن اين اقالم به كشاورزان ضربه زد. وارد كردن تنش به بازار سيب و مركبات با ممنوعيت 
صادرات سيب و پرتقال توسط معاون وقت بازرگاني داخلي وزير صمت در اسفند ماه سال گذشته تكميل و موجب از بين رفتن سيب و پرتقال موجود در 
انبارها و وارد شدن آن به چرخه صنايع تبديلي با حداقل قيمت شد. او افزود: اما اين توجيه درستي نيست كه اگر قبال با سياستگذاري هاي غلط، كشاورزان 
متضرر شده اند، اكنون ميوه هاي نارس را كه قند مناسب ندارد، بفروشند تا با رنگ رساني به بازار عرضه شود. همچنين معموال پرتقال هاي والنسيا در مناطق 
جنوبي و نوار خزري از ابتداي سال تا تير ماه برداشت مي شود اما عرضه پرتقال تامسون پيش از موعد زيانبار است و نارنگي تخم ژاپني نيز از شهريور تا مهر، 
نارنگي انشوي ساري در مهر و آبان و در ادامه نارنگي يافا و بژ محصول نوار خزري و  سپس نارنگي بم به بازار مي آيد. به گفته رئيس اتحاديه باغداران جلوگيري 
از رنگ رساني اينگونه مركبات نارس در مراكز سورتينگ بر عهده وزارت جهادكشاورزي و در سطح بازار برعهده وزارت صمت و ساير دستگاه هاي نظارتي 
مانند تعزيرات حكومتي است و نبايد رفع تكليف شود. او افزود: رنگ رساني مركبات نارس از نظر اخالقي، علمي و اقتصادي منطقي نيست، گرچه رنگ آوري 
در مورد مقدار قابل توجهي از مركبات توليدي صورت نمي گيرد و حداكثر 5 تا 10درصد از توليد 3ميليون تني نارنگي و پرتقال يعني 200 تا 300هزار تن را 

در بر مي گيرد اما ميزان واقعي عرضه اين نوبرانه هاي بي كيفيت تابع اقبال مشتريان و نياز بازار است.

گزارش ورزش و فعالیت های ورزشی از اولین 
ممنوعیت هــای دوران کرونا بود و این 
تعطیلی در کنار زیانی که به سالن های 
ورزشی و استخرها وارد کرد، بازار لوازم ورزشی را نیز با 
رکودی سنگین مواجه کرد. باشــگاه های ورزشی به 
دلیل تجمع و تماس نزدیــک مراجعان، کانون کرونا 
تلقی می شــد و طبیعی بــود که در کنــار تعطیلی 
مسابقات ورزشی، آنها هم به توقفی طوالنی مدت در 

فعالیت شان ناگزیر شوند. 
بخشــی از مردم بعد از خروج از شوک کرونا تحرک و 
ورزش در منازل را برگزیدند و بســته به توان مالی به 
خرید وسایل ورزشی کوچک و بزرگ برای سرگرمی و 
تحرک خود و فرزندانشان روی آوردند تا بتوانند بدون 
نیاز به باشگاه در منزل یا طبیعت به ورزش بپردازند. 
این خریدها بعد از اولین تعطیالت کرونایی در ســال 
99 بازار لوازم ورزشی را کمی تکان داد اما زیان ناشی 
از تعطیالت پی درپی واحدهای صنفی بیش از آن بود 
که با این خریدها جبران شود. منیریه، راسته فروش 
وسایل ورزشی تهران، این روزها هم مثل تمام روزهای 
یک سال و نیم گذشته خلوت ترین روزهای عمر خود 
را سپری می کند و بازار لوازم ورزشی به گفته کسبه و 

فروشندگان در رکود مطلق است. 

تعطيل نمی كنيم
کم تردد بودن بازارها و خیابان ها در گرمای این روزهای 
تهران چیز عجیبی نیست اما خلوتی میدان منیریه، 
این راسته پرطرفدار و جوان پسند خیابان ولی عصر در 
بعدازظهری نیمه ابری زیادی توی ذوق می زند. خیز 

پنجم کرونای دلتا مدتی  اســت به قله رسیده و مردم 
سعی می کنند کمتر در اماکن پرازدحام تردد کنند. در 
طبقه همکف پاساژی در گوشه شمال شرقی میدان، 
شــمار ترددکنندگان بیشــتر از انگشتان یک دست 
نیست؛ مشــتری  های مرددی که ویترین ها را تماشا 
می کنند و امیدوارانه وارد فروشگاه می شوند اما اغلب 

با دست خالی از مغازه خارج می شوند.
 مغازه دارهــا هــم یــا در تنهایی خود سرشــان به 
موبایلشان گرم است، یا مغازه را رها کرده اند و دو به 
دو یا بیشتر، با هم به صحبت نشسته اند. نه انگیزه ای 
برای گفت وگو با خبرنگارها دارند و نه امید چندانی 
به بهتر شدن شرایط. »همه دنیا برگشته اند سر کار و 
زندگی شان، ما هنوز اول راهیم، مردم نه جرأت بیرون 
آوردن بچه هایشــان از خانه را دارند و نه پولی برای 
خرید وسایل و لباس ورزشی، ما ته اولویت های خرید 
هم نیستیم.« کالفگی از تعطیلی های مکرر مهم ترین 
گالیه آنهاست. از آخرین تعطیلی شان کمتر از یک ماه 

می گذرد.
 می گویند  مشــتری اگر هم بخواهد چیزی بخرد در 
چنین شــرایطی به بازار نمی آید چون فکر می کند 
مغازه ها تعطیلند در حالی که ما بــا ضرر و زیانی که 
تابه حال داشته ایم دلیلی برای تعطیلی و خانه نشینی 
نداریم. »رضا« که فروشگاه لوازم بوکس دارد، فروش 
کنونی مغازه اش را ۵ درصد فروش 2 ســال پیش هم 
نمی داند، این در شرایطی است که او به دلیل  تخصصی 
بودن مغازه اش، مشــتری های دائمی خود را دارد و 
وضعیتش در مقایســه با دیگر همکارانش بهتر است. 
می گوید: »شرایط امروز بازار به هیچ عنوان با سال های 

عادی قابل قیاس نیســت اما برای فصل تابستان به 
معنای واقعی فاجعه اســت، چراکه تا پیش از کرونا 
تابستان فصل فعالیت های ورزشــی بود و خانواده ها 
برای بچه ها لباس و وسیله ورزشــی تهیه می کردند 
اما این دومین تابستانی است که باشگا ه ها تعطیلند و 

کاسبی ما هم راکد است.«
در فروشگاهی دیگر کفش اسکیت و لوازم جانبی آن را 
قیمت می کنم؛ 2 میلیون و 300 هزار تومان. »مهران« 
که خود هم صاحب مغازه اســت و هم فروشنده، در 
جواب این سوال که در روز معموال چند دست کفش 
اسکیت می فروشد، می گوید: »اگر بتوانیم هر دو روز 
یک جفت بفروشــیم خدا را شــکر می کنیم، گاهی 
می شود چندین روز فروشــی نداریم یا فروشمان در 
حد کاله ایمنی و دیگر لوازم جانبی اســت.« به گفته 
او، کف قیمت کفش اسکیت تا 2 سال پیش ۵00 هزار 
تومان بود و باالترین نرخ هم 2 میلیون تومان اما امروز 
ارزان ترین کفش اسکیت مغازه او بدون لوازم جانبی 
یک میلیون و ۵00 هزار تومان است که تا ۵ میلیون 

تومان هم باال می رود.

پرفروش ها و كم فروش های دوران كرونا
گشــتی در مغازه های منیریه و گــپ و گفت با چند 
فروشــنده نشــان می دهد توپ، راکت بدمینتون، 
دمبل های سبک و البته کفش اسکیت از جمله وسایلی 
هستند که در دوران کرونا فروش به نسبت بهتری در 
مقایسه با دیگر اقالم داشــته اند. به گفته مغازه داران، 
در دوران کرونا تعطیلی باشگاه های بدن سازی، تقاضا 
برای دستگاه های بدن ســازی خانگی را نیز افزایش 

با نزدیک شــدن به فصل پاییز، بازار عرضــه نارنگي و  بازار
پرتقال هاي رنگ آوري شده با گاز اتیلن و مواد شیمیایي 
به نام مرکبات نوبرانه و با قیمت هاي نجومي نیز داغ تر 

شده است.
به گزارش همشهري، رشد هزینه تمام شده تولید و افزایش نرخ تورم در 
شرایطي موجب باال ماندن قیمت میوه هاي تابستاني شده است که با 
نزدیک شدن به فصل عرضه مرکبات، برخي افراد سودجو با رنگ رساني 
پرتقال و نارنگي نارس، این اقالم را به نام نوبرانه با قیمت هاي باال عرضه 
مي کنند؛ سودجویاني که از عالقه برخي مردم به خرید و استفاده از میوه 
و مرکبات نوبرانه هر فصل اطالع داشته و اقدام به عرضه اینگونه اقالم 
مي کنند. این در حالي است که رنگ آوري این اقالم با استفاده از برخي 
مواد شیمیایي با گاز اتیلن عالوه بر افت کیفیت و طعم و مزه این مرکبات، 
سالمتي مصرف کنندگان را به خطر انداخته و زمینه زیاندهي کشاورزاني 
را فراهم مي کند که به دلیل نداشتن نقدینگي و بدهي، ناگزیر به برداشت 
زودهنگام و فروش این اقالم روي آورده اند. مرکباتي که براي رنگ رساني 
راهي مراکز سورتینگ شده و خارج از چرخه رسمي و مشخص عرضه 
میوه و مرکبات از طریق برخي میوه فروشي ها یا فروشندگان سیار به نام 

نارنگي و پرتقال هاي نوبرانه با نرخ چند برابري عرضه مي شوند.
اینگونه مرکبات اغلب فاقد طعم و مزه واقعي یا خشــک و ترش بوده و 
عالوه بر نارضایتي خریداران از کیفیت آن، به گفته برخي کارشناسان 
به دلیل برداشت زودهنگام و استفاده از مواد شیمیایي در رنگ آوري، 

غیربهداشتي بوده و براي سالمتي مصرف کنندگان زیانبار است.

 ممنوعيت ورود مركبات رنگ آوري شده به ميدان مركزي ميوه 
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با بیان اینکه برخي افراد سودجو نارنگي 
و پرتقال هاي رنگ آوري شــده با گاز اتیلن را به بازار عرضه مي کنند، 
گفت: بازار میدان میوه و تره بار به هیچ وجه اجازه ورود چنین میوه هایي 
به این مرکز را نخواهد داد اما سودجویان از راه ها و در مکان هاي دیگر 
نسبت به فروش این اقالم اقدام مي کنند و اگر وزارت بهداشت و وزارت 
جهادکشاورزي که مسئولیت کشاورزي و سالمت مردم را برعهده دارند 

به موقع ورود نکنند، در این تخلفات شریک خواهند بود.
مصطفي دارایي نژاد  افزود: مسئوالن وزارتخانه هاي بهداشت و درمان و 
جهادکشاورزي به هوش و به گوش باشند، برخي افراد براي سودجویي 
و مطامع شــخصي خود نارنگي و پرتقال را از باغدار خریداري کرده، 
زودتر از موعد مقرر از روي درخت چیــده و براي اصالح ظاهر، آن را با 

فشار گاز اتیلن رنگ آوري کرده و در بازار داخلي و کشورهاي همسایه 
عرضه مي کنند.

او افزود: متأسفانه برخي از سودجویان ، نارنگي را زودتر از موعد از درخت 
برداشت و براي رنگ آوري و کامل شــدن قند، آن را در گرمخانه ها با 
فشــار گاز اتیلن رنگ آوري مي کنند و به بازار مي فرستند. دارایي نژاد  
افزود: گرچه رنگ پوست نارنگي و پرتقال بر اثر فشار گاز اتیلن از سبز 
به نارنجي و زرد تغییر مي کند اما متأسفانه درون این مرکبات به طور 
طبیعي رشد نمي کند و ورود گاز اتیلن به میوه باعث ضربه به سالمتي 
مردم مي شود. او افزود: چیدن مرکبات نارس از درخت و رنگ رساني و 
عرضه آن به بازار، سود هنگفتي براي سودجویان دارد؛ اما در درازمدت 
زیان هاي بي شماري به بازار داخلي و خارجي و همچنین سالمتي مردم 
وارد مي کند. رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با اعالم اینکه باید پرتقال 
از ابتداي آذر ماه و نارنگي در ابتداي مهر ماه از روي درخت چیده شود، 
گفت: سودجویان زودتر از موعد نســبت به چیدن نارنگي در شهریور 
به جاي آبان ماه اقدام کرده و در گرمخانه ها نارنگي را با گاز اتیلن و پرتقال 

را با مواد شیمیایي رنگ آوري مي کنند.

دود رنگ رساني مركبات در چشم مردم
نایب رئیس خانه کشــاورز در گفت وگو با همشــهري بــا بیان اینکه 
رنگ رساني به مرکبات به خصوص نارنگي انجام مي شود، گفت: متأسفانه 
علت این امر سودجویي برخي دالل هاي خارج از شبکه تولید است که 
با این اقدام خود به تولید ضربه زده و مــردم را از مزه مرکبات خوب و 
با کیفیت محروم مي کنند. این افراد کیفیت مرکبات را از بین مي برند، 

مرکباتي که بدون رنگ و مزه و با قیمت باال عرضه مي شود.
عنایت اهلل بیاباني  افزود: این اقدامات از عهده تولید کنندگان بر نمي آید 
و به سادگي مي توان با این تخلفات برخورد کرد، چراکه عرضه کنندگان 
مرکبات رنگ آوري شــده افرادي محدود و قابل شناسایي هستند. او با 
بیان اینکه با نزدیک شــدن به فصل پاییز، رنگ رساني به مرکبات نیز 
تازه شروع شده، عده اي منافع  زیادي برده و مردم و کشاورزان متضرر 
مي شوند، افزود: آمار دقیقي از میزان رنگ آوري مرکبات نداریم اما در 
بین 7 استان کشور که مرکبات تولید مي شود، رنگ آوري این محصوالت 
در استان هاي شمالي مانند مازندران و گیالن  یا استان هاي اطراف تهران 
صورت مي گیرد. بیاباني با اشاره به اینکه نظارت بر همه تولیدات بخش 
کشاورزي بر عهده وزارت جهادکشاورزي اســت اما متولیان سالمت 
مانند وزارت بهداشت و سایر دستگاه هاي نظارتي نیز وظیفه برخورد با 
این دزدي آشکار را دارند، گفت: اکنون برخي مردم به دلیل نوبرانه بودن 
و آزمایش کردن نســبت به خرید اینگونه محصوالت بي کیفیت اقدام 
مي کنند اما  توصیه مي کنیم تا از خرید مرکبات رنگ آوري  شده خودداري 

کنند؛ چراکه این اقالم عالوه بر قیمت هاي نجومي، سالمتي آنها را به خطر 
انداخته و دود این کار به چشم بخش هاي تولید و صادرات کشور مي رود.
او با بیان اینکه امسال از نظر تولید نارنگي، پرتقال و کیوي نه تنها کمبود 
نداریم بلکه مي توانیم به کشورهاي همســایه صادر کنیم، افزود: در 
استان تولید مرکبات داریم که امسال در برخي  شهرهاي کوهپایه اي   7
سرمازدگي موجب کاهش تولید شده، اما در سایر مناطق کشور وضعیت 
تولید مرکبات خوب بوده و پیش بیني تولید بیش از 3میلیون تن پرتقال 

و نارنگي و حدود 300 تا 400هزار تن کیوي را داریم.

گرم تر شدن بازار رنگ آوري مركبات
نایب رئیس خانه کشــاورز با بیان اینکه قبال مرکبات تا این حد رنگ و 
عمل آوري نمي شد، گفت: اما امسال شرایط بسیار متفاوت است چرا که 
فقر و مشکالت تولید کنندگان موجب شده تا این رویه افزایش یابد و 

تولید کنندگاني که دچار تنگناي مالي هستند، مجبور به فروش مرکبات 
نارس به دالل ها شده و آنها نیز از این شرایط سوءاستفاده مي کنند.

بیاباني  افزود: در حالي حدود ۵میلیون تن مرکبات تولید مي کنیم که 
روسیه ساالنه ۵00هزار تن از این اقالم را وارد مي  کند و دولت باید به 
تولید کنندگان وام بدهد نه اینکه با چشم بستن به اینگونه تخلفات، راه 
خیانت به منافع ملي را باز بگذارد. او افزود: شناسایي این افراد متخلف 
به سادگي امکان پذیر است، خانه کشاورز در همه روستا ها، شهرستان ها 
و اســتان ها عوامل اجرایي دارد و مي توانند این متخلفان را شناسایي 
کنند اما متأســفانه اصل موضوع فدا شــده تا تولید کننده کم درآمد 
ساکت بماند و منافع ملي به خطر بیفتد. مي توانند یقه میوه فروش را 
گرفته و پیگیري کنند که از چه کســاني مرکبات رنگ آوري شــده را 
خریداري کرده است. بیاباني با اعالم اینکه رنگ آوري مرکبات نارس 
در توان کشاورز نیست و در مراکز سورتینگ میوه و انبارهاي مخصوص 

کرونا و گرانی، فروش پوشاک و لوازم ورزشی را تا 9۵ درصد کاهش داد

گزارش همشهري از افزایش عرضه خارج از فصل برخي مرکبات با قیمت هاي نجومي:

كاسبی در حد صفر

فريب نوبرانه بودن مركبات رنگ آوري شده را نخوريد

 سير و ليموترش
گران ترين محصوالت فرنگي ميادين 

براســاس تازه ترین نرخنامه سازمان مدیریت میادین  تره  بار
شــهرداري تهران، ســیر، لیموترش، هویج و بامیه، 
گران ترین محصوالت فرنگي در میادین میوه و تره بار 
تهران محسوب مي شوند. به گزارش همشــهري، براساس تازه ترین 
نرخنامه ســازمان میادین میوه و تره بار شــهرداري تهران، بیشــتر 
سبزیجات و محصوالت صیفي و فرنگي پرفروش عرضه شده در میادین 
قیمت زیر 10هزار تومان دارند و 9محصول در این مراکز خرید با قیمت 

باالي 10هزار تومان عرضه مي شوند. 
براساس این نرخنامه، اسامي و قیمت سبزیجات و صیفي جات باالي 
10هزار تومان در میادین میوه و تره بار به این شــرح است: سیر هر 
کیلوگرم 22.۵00تومان، لیموترش هر کیلوگــرم 1۵.700تومان، 
هویج هر کیلوگرم 14.۵00تومان، بامیه هر کیلوگرم 14.۵00تومان، 
ســبزي پاک کرده هر کیلوگرم 13.800تومان، کاهوي فرانســوي 
هر کیلوگرم 12هزار تومان، فلفل شیرین ســوزني هر کیلو 12هزار 
تومان، لوبیا سبز هر کیلو 11.۵00تومان و گوجه گیالسي و زیتوني 
هر کیلوگرم 11هزار تومان. در بخش میوه ها نیز با وجود قیمت باالي 
30 و 40هزار تومان بسیاري از میوه ها در ســطح شهر، ارقام زیادي 
از میوه هاي فصل در میادیــن با قیمتي زیر 20هــزار تومان عرضه 
مي شــوند و اختالف قیمت میوه در میادین و سطح شهر به نزدیک 
40درصد رســیده اســت. هم اکنون قیمت میوه  در میادین به طور 
متوسط 39درصد کمتر از میانگین قیمت هاي سطح شهر است و در 
میوه هایي همچون انواع سیب، قیمت مغازه ها بیش از دو برابر قیمت 
این محصول در میادین میوه و تره بار است. میوه هایي که خرید آنها با 
پرداخت مبلغ زیر 20هزار تومان از میادین امکان پذیر است، عبارتند 
از: انجیر سیاه 16.900تومان، انگور بي دانه قرمز 18.900تومان، انواع 
دیگر انگــور 1۵.900تومان، انواع آلو 16.700تومان، ســیب گاال و 
دورنگ 14.300تومان، سیب گالب و عروس 12.۵00تومان، شلیل 
و شبرنگ 17.900تومان، گریپ فروت 9.200تومان، گردوي تازه)با 
پوست سبز( 19.۵00تومان، گالبي دوشس و میشو 19.800تومان، 
لیموتــرش 1۵.700تومــان، لیموشــیرین 12.800تومــان، هلو 

16.900تومان و هلوي انجیري 17.100تومان.

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

14.80025.000سيب دورنگ
25.00051.000گالبي

17.10038.000هلو انجيري
16.70035.000انواع آلو

17.90039.000شليل و شبرنگ
16.90025.000انجير سياه
21.00030.000انجير زرد

15.90025.000انگور بي دانه سفيد
18.90032.000انگور بي دانه قرمز

5.80010.000هندوانه
7.50010.000خربزه مشهدي

8.90015.000گرمك

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

6.9008.500گوجه فرنگي
9.30014.000خيار گلخانه اي 

15.70022.000ليموترش
14.50020.000باميه

5.60010.000فلفل دلمه سبز
9.80015.000كاهو رسمي
8.9009.800كدو مسمايي

6.50014.000كرفس
11.50016.800لوبياسبز

14.50019.000هويج
5.3008.500سيب زميني
5.9008.900پياز صدفي

انجام مي شود، افزود: در سطح کشور چند مرکز سورت مرکبات وجود 
دارد که مي تواننــد از آنها پیگیري کنند که مرکبــات نارس را از کجا 
آورده و رنگ آوري مي کنند. اکنون قیمت کیوي در حالي از 8 به 12تا 
1۵هزار تومان افزایش یافته که برخي با نارس چیدن و عمل آوري آن 
به طعم و کیفیت این محصول ضربه مي زننــد و دولت نیز نظارتي بر 
چیده شــدن کیوي نارس ندارد. او گفت: برداشت هر محصولي فصلي 
دارد و در همه دنیا محصوالت کشاورزي زمان برداشت دارد اما متأسفانه 
این موضوع در کشورمان رها شده و باید وزیر جدید جهادکشاورزي در 
جریان مسائل قرار گرفته و به کشــاورزان نیازمند، تسهیالت کم بهره 
بدهند تا نیازهاي کوتاه مدت آنها برطرف شود. نایب رئیس خانه کشاورز  
گفت: گردش مالي چندین میلیارد توماني محصوالت کشاورزي و قدرت 
تبدیل شدن سریع این محصوالت به پول، عامل سودجویي برخي افراد 

است اما باید از تولید ملي دفاع و با این تخلفات برخورد کنیم.

رواج عرضه مركبات رنگ آوري شده 
رئیس اتحادیه باغداران کشور نیز با تأکید بر رایج شدن عرضه مرکبات 
رنگ آوري شــده در میوه فروشــي ها و عرضه ســیار این اقالم، گفت: 
عمل آوري در برخي میوه هاي ذاتا شــیرین مانند مــوز، خرما، کیوي 
و ازگیل با درجه کمتررســیدن قند این اقالم و بــا تغییر دما صورت 
مي گیرد امــا در مجموع کیفیت اینگونه میوه ها نیز چندان مناســب 
نیست؛ میوه هایي که زودتر برداشت شده، در سردخانه نگهداري و در 
زماني خارج از فصل به بازار عرضه مي شوند. مجتبي شادلو  افزود: برخي 
میوه هاي نارس مانند ازگیل با تغییر دما رسیده و آماده عرضه به بازار 
مي شوند اما در مورد موز باید فرایند تغییر دماي 10درجه اي طي مدت 
24تا 48ســاعت قبل از عرضه در اتاقي با دماي باالتر انجام شود و این 
حالت موجب تغییر رنگ و بازار پسندي آن شده و خسارت چنداني نیز 
به طعم و مزه و کیفیت آن نمي زند. او افزود: اما در خانواده مرکباتي که 
ترش بوده یا به شــیریني خانواده اقالمي مانند خرمالو و موز نیست، 
افزایش قند و رنگ رساني به روش هاي شیمیایي انجام مي شود. دماي 
مناسب تولید مرکبات در مناطق خزري کمتر از 1۵ تا 16درجه نیست، 
اما در زمان برداشت این دما شب ها به 4 تا ۵درجه باالي صفر مي رسد 
و این اختالف دماي 1۵درجه اي موجب توقف رشد، افزایش قند میوه و 
آبگیري و تغییر رنگ دانه هاي موجود در پوست اینگونه مرکبات و رنگ 
و طعم مناسب آن مي شود. همچنین از نظر اقتصادي نیز آب افتادن و 

افزایش قند مرکبات موجب افزایش وزن میوه مي شود.
شادلو  افزود: متأسفانه عده اي سودجو مرکبات را مانند میوه هاي شیرین 
در حالت کال مطلق برداشت و رنگ رساني مي کنند. این در حالي است 
که برداشــت پرتقال خزري زودتر از پایان آبان ماه مجاز نیست و تنها 
مي توان نوبرانه آن را در ابتداي آبان برداشــت کرد اما وقتي پرتقال و 
نارنگي اکنون 2 یا چند ماه زودتر برداشت شده و با تغییرات دمایي باال، 
گاز یا مواد شیمیایي رنگ پوست آن عوض مي شود، مرکبات به دست 
آمده، طعم و رنگ طبیعي و قند و آب کافي نداشته، زود خراب مي شود 

و براي سالمت مصرف کنندگان مضر است.

علي ابراهيمي
خبرنگار

داد اما با توجه به قیمت بســیار باالی دســتگاه های 
هوازی مثل تردمیل و دوچرخه بیشتر تقاضا به سمت 
دستگاه های کششی رفت. دستگاه هایی که بین 700 
هزار تا یک میلیون تومان قیمت دارند و در مقایســه 
با تردمیل های 14 تــا 140 میلیونــی انتخاب های 
ارزان تری محسوب می شــوند. اگرچه رکود ناشی از 
کرونا گریبان همه کاســبان این راســته را گرفته اما 
به نظر می رســد فروشــگاه های تخصصی تر بخشی 
از مشــتریان خود را حفظ کرده انــد. لوازم تخصصی 
کوهنوردی و کمپینگ از جمله مواردی هســتند که 
به رغم گرانی 200 تا 300 درصدی ظرف یک سال و 

نیم گذشته، فروش به نسبت خوبی داشته اند. 
یکی از فروشــندگان لوازم کوهنوردی با اشــاره به 
ضرورت اســتفاده کوهنوردان حرفه ای از وســایل 
مطمئن و باکیفیــت برای حفظ ایمنــی، می گوید: 
»لوازم اورجینال و برند همیشه قیمت باالیی داشته 
اما امسال افزایش قیمت ها در حدی است که بعضی از 
مشتری های همیشگی را هم متعجب کرده و خیلی ها 
ترجیح می دهند از وسایل قدیمی خود استفاده کنند. 
برای اینکه برآوردی از گرانِی مورد اشــاره فروشنده 
داشته باشــم، قیمت چند قلم از کاالهای موجود در 
فروشگاه را می پرســم؛ کتری یک لیتری 300 هزار 
تومان، فالســک یک لیتری 280 هزار تومان، چراغ 
پیشــانی 1۵۵ هزار تومان، یخ شکن بســته به تعداد 
شاخه ها از 200 هزار تومان تا یک میلیون و 400 هزار 
تومان و ساج و سه پایه ۵00 هزار تومان. حتی بعضی 
از انواع کاورها و زیراندازها هم قیمتی باالی 200 هزار 

تومان دارند.
در فروشگاه های غیرتخصصی هم وضعیت قیمت ها 
بهتر نیســت؛ یک جفت دمبل ایروبیک 40 تا 1۵0 
هزار تومان، دمبل بدن سازی باالی ۵00 هزار تومان، 
اسکیت بورد حداقل ۵00 هزار تومان و کمترین قیمت 
اسکوتر برقی 4 میلیون تومان است. حتی برای خرید 
زیرانداز یوگا هم باید بین 100 تا 130 هزار تومان پول 
داد. فروشگاه های لباس ورزشــی منیریه هم با افت 
شدید فروش مواجه بوده اند؛ چیزی در حد 80 درصد. 
آنهایی که خودشــان تولیدکننده نیستند می گویند 
پارسال حتی توان تسویه با تولیدی ها را هم نداشته اند.

تولیدکننده ها هم با توجه به شــرایط تولیدشــان را 
به یک ســوم کاهش داده اند. قیمت یک دست لباس 
ورزشــی زنانه تولید داخل کشور شامل مانتو و شلوار 
حداقــل 700 هزار تومــان، سویشــرت مردانه تک 
حداقل 400 هزار تومان، هــودی ۵00 هزار تومان و 
سویشرت شلوار حدود یک میلیون تومان است. قیمت 
سویشــرت هایی که با نام برندهــای خارجی عرضه 
شده اند 2 تا 2.۵ میلیون و کاپشــن ها ۵ تا 6 میلیون 

تومان است.  

توليد داخل، جوابگو نيست
 بســیاری از لوازم ورزشــی موجود در مغازه ها تولید  
داخل کشور هســتند. واردات بیشتر وسایل ورزشی 
در ســال های اخیر به دلیل وجود تولیدات مشــابه 
داخلی ممنوع شــده اما همچنان می توان برندهای 
غیرایرانی را در بازار دید. برندهایی که یا قاچاق هستند 
یا محصول تولیدی های ایرانــی که با برند خارجی به 
بازار عرضه می شوند. به گفته فروشندگان در بعضی 
از اقالم تخصصی، تولیدات داخل کشــور نه از لحاظ 
کیفی پاسخگوی نیاز بازار اســت و نه از لحاظ کمی. 
کفش کوهنوردی بارزترین مثال در این زمینه است؛ 
نبود کفش های تخصصی و مناسب برای کوهنوردان 

حرفه ای باعث شده بسیاری از این افراد دنبال کفش 
خارجی دست دوم تا شهرهای مرزی مثل بانه و مهاباد 
سفر کنند؛ موضوعی که رئیس اتحادیه فروشندگان 

لوازم ورزشی نیز آن را تأیید می کند. 
مرتضی حق پرست در گفت و گو با همشهری، با اشاره 
به اینکه قاچاق هنوز سهم زیادی در بازار لوازم ورزشی 
دارد می گوید: در زمینه لباس قاچاق بســیار کم و در 
نهایت 10 تا 1۵ درصد اســت اما  در لوازم ورزشــی 
کوچک این سهم بیشتر است. به گفته او، دستگاه های 
هوازی بدنسازی موجود در بازار 100درصد وارداتی 
است و چون تولید داخلی مشابهی وجود ندارد واردات 
مجاز است اما وسایل کششی بعضا به طور غیرقانونی 
وارد کشور می شود چون تولید داخلی وجود دارد اما 
تامین کننده نیاز بازار نیســت. در زمینه توپ، کیسه 
بوکس ، کفش های کوهنوردی و دیگر اقالم مشــابه 
هم تولید داخلی وجود دارد امــا کماکان تقاضا برای 
انواع خارجــی این اقالم وجــود دارد. رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم ورزشــی، کفش های کوهنوردی 
تولید داخل کشــور را درحــد آماتــوری می داند و 
معتقد اســت تولیدات داخلی این کاال از تکنولوژی 
روز بی بهره اند و نیاز کوهنــوردان حرفه ای را تامین 

نمی کنند. 
حق پرست می افزاید: وزارت صنعت، کفش را پاپوش 
می داند و به دلیــل  تولید داخلی مشــابه ورود آن را 
ممنوع کرده در حالی که این شرایط برای کوهنوردان 
حرفه ای فاجعه است و آنها ناچارند به خرید کفش های 
دست دوم و ســفارش به کولبرها روی بیاورند. البته 
این شــرایط برای همه اقالم ورزشی صادق نیست و 
نبود اعتماد و حمایت، بســیاری از تولیدکننده ها را 
یا زمینگیر کرده و یا ناچار به تقلب: » برندهای ایرانی 
با وجود توان باالی تولید، گمنــام کار می کنند و نام 
برند یا کشور دیگری مثل چین و پاکستان را بر روی 
کاالی خود نصب می کنند. در جامعــه ما اعتماد به 
کاالی ایرانی به ویژه در بخش لوازم ورزشی کم است 
و تولیدکننده برای فروش بهتــر از نام تولیدي خود 
صرف نظر می کند. حتی در زمینه پوشاک ورزشی هم با 
وجود کیفیت بسیار باالی تولیدات، نبود حمایت باعث 
شده تولیدی ها نتوانند جایگاه مناسبی داشته باشند.« 

ركود توليد در سال جهش توليد
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم ورزشی بازار را در 
رکود کامل توصیف می کند و می گوید: »درخواست 
برای لوازم ورزشی بسیار کم شده و شرایط فروشندگان 
از پارسال هم بدتر اســت. باشگاه ها گرچه باز شده اند 
اما قوی کار نمی کنند و مردم عادی هم که با شرایط 
اقتصادی موجــود، توان خرید چیــزی جز مایحتاج 

ضروری خود را ندارند.«
 40درصد، رقمی است که این مقام صنفی برای بیان 
میزان افت فروش لوازم ورزشی فقط نسبت به سال 99 
ذکر می کند. به گفته حق پرست از شروع پاندمی کرونا 
تعداد زیادی از فروشندگان جواز کسب خود را باطل 
کردند و سایرین هم به سختی هزینه های خود را تامین 
می کنند. حق پرســت می افزاید: »متاسفانه به دالیل 
اقتصادی و غیراقتصادی در سال جهش تولید با رکود 
تولید مواجه هستیم. شرایط تولیدی ها به گونه ای است 
که کارگر چرخکار و دوزنده می بیند اگر پیک موتوری 
باشد یا در اسنپ کار کند درآمد خیلی بیشتری دارد 
تا اینکه در تولیدی کار کند. در حال حاضر نبود کارگر 
بزرگ ترین مشکل تولیدی هاســت و حتی به عنوان 

فروشنده  هم کسی با ۵ میلیون تومان کار نمی کند.«
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مكث

بين المللي شدن شهر و چالش هاي آن
نقش آفریني در عرصه 
بين المللــي همــواره 
به عنوان ارزش و فضيلتي براي دســتگاه هاي مختلف شــناخته 
مي شود. این ميدان براي برخي جایگاه تعریف شده اي دارد و این 
گروه سعي مي كنند با نقشه راه مدنظرشان بيشترین بهره را محقق 
سازند. در مقابل برخي دیگر در جســت وجوي نقش و جایگاهي 

براي خود هستند.
اهميت و توسعه روزافزون روابط بين المللي براي شهرها موجب 
شده است تا شهردار و شهرداري از بازیگران مهم نظام بين المللي 
باشــند و نقشــي را ایفا كنند كه هر روز طوالني تر و پيچيده تر از 
دیروز است و استمرار موفقيت در آن نيازمند توجه به ظرافت هاي 

بيشتري است.
دیپلماسي شهري كه شــاید عده اي آن را رویكردي زینتي تلقي 
كنند یا فقط راهي براي معرفي شهرها براي فراهم آوردن توسعه 
اقتصادي و گردشــگري بداننــد، راهبردي كالن براي توســعه 
ملي اســت و شــهرها گاه در كنار، گاه در پيش رو و گاه به دنبال 
دســتگاه هاي متولي سياســت خارجي اهداف ملي را در عرصه 

بين المللي پي مي گيرند.
پویایي شهر فقط داللت بر نشاط شهروندان و پيوستگي كار و تالش 
شهري در محيطي خالق نيست بلكه معناي گسترده آن، شهري 
با جریان مستمر و رفت وبرگشــتي با دیگر شهرهاي جهان است. 
لذا اگر پویایي شــهري یك اولویت تلقي شود، توسعه همه جانبه 
مناسبات بين المللي شهر نيز باید در برنامه چشم انداز شهري به 
روشني دیده و برنامه ریزي الزم در هر 3سطح راهبردي، فرایندي 

و لجستيكي دنبال شود.
شهرداري اصفهان با توجه به تجربيات گذشته، همواره بين المللي 
شدن شــهر را اولویت و ضرورت خود دانســته و خواسته است تا 
به شكلي مســتمر گام هاي بلندتري را در این عرصه بردارد. این 
استمرار ســبب شــده تا اصفهان امروز عالوه بر پيگيري اجراي 
پروژه هاي خطير در چارچوب هاي دوجانبه و چندجانبه با شهرهاي 
جهان و سازمان هاي بين المللي به دنبال تكميل زنجيره لجستيك 

مناسبات بين المللي نيز باشد.
مركــز همایش هــاي بين المللي اصفهــان با هــدف برگزاري 
شانزدهمين اجالس سران جنبش عدم تعهد در عالي ترین كيفيت 
معماري جهاني براي ميزباني از اجالس بين المللي در سطح سران 
طراحي و عمليات ساخت آن در سال1390 آغاز شد. این پروژه با 
وجود تغيير شهر برگزاري، توسط شهرداري اصفهان ادامه یافت و 

با وجود تمام موانع و دشواري ها در شرف افتتاح است. 
شــهرداري اصفهان از ابتــداي كار هدف خود را فقــط بر بناي 
ساختماني براي برگزاري اجالس و همایش ها نگذاشت، بلكه ایجاد 
مراكز همكاري هاي بين المللي در منتهي اليه شــرقي شهر را در 
مأموریت خود تعریف كرد تا ضمن توسعه روابط اقتصادي، سياسي 
و فرهنگي، اساسا ميزباني از نشست هاي بين المللي در اصفهان و 

مركز همایش هاي این شهر موضوعيت داشته باشد.
فاصله نزدیك با نمایشــگاه بين المللي اصفهــان، اجراي پروژه 
مركز تجارت جهاني اتاق بازرگاني، دسترسي به محورهاي اصلي 
ترافيكي، پيش بيني امكانات رفاهي و اقامتي همچون هتل 5ستاره 
و مركز خریــد و همچنين برنامه هایي كه بــراي ابتكارات تبادل 
فرهنگي در دستوركار قرار دارد، موجب شده است این مجموعه 
به زودي به شــهركي برخوردار از همه امكانات الزم براي تقویت 
ارتباطات جهاني تبدیل شود و زمينه ســاز توسعه همكاري هاي 

چندجانبه بين المللي باشد.
حلقــه مفقوده بــراي توســعه همكاري هــاي بين المللي براي 
كالنشــهرهاي غيرپایتخت، روابط كنسولي و نيز فرصت حقيقي 
نقش آفرینــي در عرصه هاي غيرحاكميتي دیپلماســي اســت؛ 
در حقيقت دیپلماســي شــهري به عنوان بخشــي اساسي و نه 
تزئيني از دیپلماســي عمومي كشور شناســایي شده و حتي در 
 مواردي اجازه قدم برداشــتن مستقل داده شــود تا دیپلماسي

 شــهري بتواند از ظرفيت هاي خود براي كمك به مسائل كشور 
استفاده كند.

شــهرداري اصفهان به عنوان اقدام تكميلي خود براي ایجاد یك 
زنجيره كامل روابط بين المللي درصدد ایجاد نخســتين منطقه 
دیپلماتيك كشور است، زیرا ضمن اهميت فراوان امكان ارتباط 
مستقيم كالنشهرها با كشورها، وجود امكانات كنسولي به توسعه 
گردشگري و سرمایه گذاري خارجي كمك شایان مي كند و حتي 
به شهروندان انگيزه دنبال كردن روابطي پویا با كشورها را مي د هد.
براي برخي ممكن است این تلقي وجود داشته باشد كه در شرایط 
روابط خارجي نه چندان متراكم، چه ضرورتي براي چنين اقداماتي 
در شــهرهاي غيرپایتخت وجود دارد؟ توسعه همه جانبه ایجاب 
مي كند تا در ســال هاي كم تحركي جاده هایي بنا شوند تا با اوج 
گرفتن مناسبات، خودروي دیپلماسي در كمترین زمان بتواند به 

حداكثر سرعت برسد.
در مسير بين المللي شدن هر قدم مالحظات بيشتري در مقایسه 
با قدم پيشــين دارد و پيمودن این راه ریسك پذیري و همراهي 
نهادهاي گوناگــون را طلب مي كند، در عين حــال هزینه هایي 
دارد كه برخي از آنها حقيقي و به صورت مستقيم و غيرمستقيم، 
اما برخي دیگر هزینه هاي ذهني است، چون باید از ذهنيت هاي 

پيشين و تردیدها عبور كنيم.
پروژه منطقه دیپلماتيك اصفهان فرصتي است تا اقدامي ساختاري 
در مركز ایران براي تقویت روابط بين المللي جمهوري اســالمي 
ایران عملياتي شــود و دســتگاه هاي مختلــف در فرصتي بدیع 
همكاري مشــترك در خارج از تهران را تجربه كنند؛ در شرایطي 
كه شهرداري اصفهان به عنوان باني و پيشــنهاد دهنده آمادگي 
 دارد از همــه اقدامات بــراي فراهم كردن ملزومــات این ابتكار 

حمایت كند.

علي مقتدري
مشاور امور بين المللي شهرداري اصفهان

كارگاه ساخت كاشي هفت رنگ
حاج سيدحسن مرتضوي 73ساله از كودكي هنر ساخت كاشي هفت رنگ و معماري 

سنتي را به صورت تجربي آموخته و یكي از برجسته ترین هنرمندان گلستان است. 
در كارگاه ساخت كاشــي هفت رنگ ابتدا كاشي هاي ســفيد بعد از برش، طراحي، 
قلم گيري و لعاب زني، با دماي هزار درجه داخل كوره گذاشــته مي شوند تا كاشي ها 
رنگ هایشان ثابت، براق و قابل شست وشو شــود. پس از انجام این مراحل، كاشي ها 

آماده نصب مي شوند.
عكس: ايرنا

هر سال زائران بسياري در روزهاي منتهي به اربعين حسيني با پياده روي خود 
را به كربال مي رسانند. بنابر آمارهاي موجود بيش از 20ميليون نفر در راهپيمایي پيگيری

اربعين حضور مي یابند، اما طي 2سال گذشته شيوع بيماري كرونا این گردهمایي 
ميليوني مسلمانان را دستخوش تغييراتي كرده است. سال گذشــته بنابر اعالم آستان حرم 
حضرت عباس)ع( در عراق، بيش از 14ميليون و 500هزار نفر در مراسم پياده روي اربعين در 
شهر كربال شركت كردند و رسانه هاي عراقي گزارش داده  بودند كه این مراسم با حفظ تدابير 
بهداشتي اجرا شده است. این آمار در شــرایطي بود كه دولت مركزي عراق براي پيشگيري از 
شيوع بيشتر ویروس كرونا، مراسم پياده روي اربعين را به زائران داخل كشور خود محدود و ایران 
هم اعالم كرده بود كه در مراسم اربعين حضور نخواهد داشت و مرزهاي زميني و هوایي را مسدود 
مي كند. به گزارش گروه ایرانشهر، با وجود اینكه امسال پيش بيني  مي شد واكسيناسيون براي 
مقابله با كرونا اوضاع را بهتر و امكان برگزاري پياده روي اربعين را فراهم كند، اما امسال هم عمال 

با تفاهم ميان 2كشور ایران و عراق و تصميم ستاد مركزي اربعين، مرزهاي زميني بسته است.

تردد از مهران، ممنوع 
معاون امور عمراني استاندار ایالم با تأكيد بر اینكه تردد زميني زائران اربعين از مرز مهران ممنوع 
است و نظارت ها در این زمينه تشدید مي شود به همشهري مي گوید: مردم به مرزهاي زميني 
عراق مراجعه نكنند؛ زیرا با توجه به تفاهم صورت گرفته ميان ایران و عراق هيچ تردد زميني 

نخواهيم داشت. احمد كرمي درباره خبر منتشر شده مبني بر راه اندازي 5موكب دائمي در مرز 
مهران از سوي اســتان هاي معين هم توضيح مي دهد: با توجه به اینكه پياده روي اربعين یك 
آیين مستمر است كه هر سال برگزار مي شود، قرار شد زميني در مرز مهران براي ایجاد موكب 
دائمي در اختيارشــان قرار گيرد تا از اربعين سال آینده مستقر شوند. وي همچنين از فعاليت 
دائمي موكب هاي ستاد اجرایي فرمان امام)ره(، بنياد مستضعفان و آستان قدس خبر مي دهد 
و مي افزاید: همه این اقدامات مربوط به ســال آینده و بعد از كنترل بيماري كروناست و تأكيد 
مي كنيم كه امسال مرز بسته است و اگر كسي هم براي تردد مراجعه كند، اینجا اجازه خروج 
نخواهد داشت. تامين آب آشاميدني پایدار و سالم، توسعه راه ها، آبرساني براي موكب ها و توسعه 
زیرساخت هاي جاده اي به عنوان مهم ترین الزام هاي در مسير اربعين هم در دستور كار مدیران 
براي آینده اســت. به گفته كرمي، با توجه به اینكه مردم اخبار را رصد مي كنند و اطالع رساني 

كافي در این باره صورت گرفته، تاكنون زائري براي خروج از مرز به مهران مراجعه نكرده است.

تعطيلي 2پايانه مرزي خوزستان 
در خوزستان هم شــرایط مانند اســتان ایالم اســت. ولي اهلل حياتي، معاون امنيتي و انتظامي 
استانداري خوزستان مي گوید: از هم استاني ها و هموطنان عزیز درخواست مي شود از مراجعه به 
این دو پایانه مرزي خودداري كنند. هيچ موكبي در مرزها یا مسير منتهي به مرزها مستقر نشده 
است و خدماتي ارائه نمي شــود. مرزها نيز در ایام اربعين حسيني بسته خواهند بود. سيدمحمد 

علوي، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز هم با اشاره به وضعيت غيرقابل 
پيش بيني بيماري بر لزوم كنترل مرزهاي خوزستان در آستانه اربعين حسيني)ع( تأكيد مي كند 
و مي گوید: چند روز پيش در یكي از مسيرهاي خوزستان مشاهده كردیم كاروان افراد پياده در 
جاده در حال رفتن به سمت مرزها هستند؛ درحالي كه با توجه به وضعيت كرونا، مرزها بسته است. 
هرچند این كاروان ها پيش از اعالم رسمي تفاهم بين ایران و عراق حركت كرده بودند، اما با این 

حال همين افراد هم اجازه خروج از كشور را نداشتند.

همه برنامه ريزي هاي اربعين منتفي است
فرماندار قصرشيرین هم با بيان اینكه مرزهاي استان كرمانشاه براي راهپيمایي اربعين بسته 
است به همشــهري مي گوید: مرزهاي زميني بســته اســت و هيچ ترددي در 2پایانه مرزي 
خوزستان انجام نمي شود. مرادعلي تاتار مي افزاید: امســال مراسم اربعين نداریم و هر خبري 
درباره فعاليت مواكب و... مطرح شده بود، مربوط به گذشته است و قرار بود اگر عراق اجازه بدهد، 
امكان خروج با رعایت پروتكل ها فراهم باشد، اما از آنجایي كه روز دوشنبه رسما شرایط اعالم 
شد، همه برنامه ریزي ها درباره تردد زميني منتفي است. به گفته وي، تاكنون مسافر یا زائري هم 

به مرز كرمانشاه مراجعه نكرده است.

تردد زائران با 400پرواز
بنابر اعالم ستاد مركزي اربعين، مجوز حضور 30هزار نفر زائر ایراني به عراق، آن هم از طریق 
هوایي از سوي دولت عراق صادر شده و هرگونه تردد زميني طبق مصوبه ستاد اربعين در این 

مرز ممنوع است. 

مردم به مرزهاي عراق مراجعه نكنند

 باغشهر بم را همه مي شناسند؛ منظري فرهنگي 
كه در فهرست جهاني یونســكو به ثبت رسيده گزارش

است، منطقه اي سرشــار از قنات هاي زنده كه 
هنوز با گذشت ســاليان، نقش حياتي خود در اقتصاد و زندگي 
منطقه را ایفا مي كنند و این همان نكته اي است كه قنات هاي بم 
را از سایر همتایانشان در كشــور مجزا مي كند. مدتي است اما 
تهدیدي جدي بر همه این ویژگي ها سایه انداخته؛ تهدیدي كه 
این بار هم به  دست دولت و به نام معيشت رقم مي خورد. گویي 
ثروت هاي آبي كشور مانند هورالعظيم، دریاچه اروميه و مانند آن، 
هميشه باید دستخوش اجراي طرح هایي شوند كه نام توسعه را 
یدك مي كشند؛ توســعه بي آب. این بار هم تيغ دولبه صنعت و 
اشتغال زایي به مســئله اي بغرنج در بم كرمان تبدیل شده كه 
قضاوت درباره اش سرشار از پيچيدگي هاست. توسعه كارخانه 
روي در مجاورت معدن و اســتحصال روي این منطقه با صدور 
مجوز حفر چاه عميق كه 100متر از چاه مادر بيشتر عمق دارد، 

نگراني از آینده این منطقه را افزایش داده است.

افسانه خان خاتون
خان خاتون در منطقــه ابارق براي مردم این خطه، سرشــار از 
داستان هاست؛ دشت وسيعي كه فرصت مغتنمي براي اشرار بود 
و سختي زندگي در آن تقریبا بيشتر روستاها را خالي از سكنه 
كرده بود. آخرین خاطره تلخي كه اهالــي از آن حرف مي زنند 
اقدام تروریستی و ظالمانه عبدالمالك ریگی در این منطقه است؛ 
درست در نقطه اي كه قرار است كارخانه جدید ایجاد شود. این 
انتخاب موجب شده مسئوالن استان به سرمایه گذار این طرح و 
مالك كارخانه معدن فعلي نگاه دیگري داشته باشند: او مي تواند 

این منطقه را نجات دهد.

مشكل كجاست؟
حاال اما گروهي از فعاالن محيط زیســت و اجتماعي این استان 
مي گویند كميت توســعه اي كــه »منجــي« مي خواهد آن را 
ایجاد كند، لنگ مي زنــد و در آینده اي نه چندان دور قنات هاي 
این منطقه ممنوعه را خشــك مي كند تا نه فقط همه تالش ها 
نقش بر آب شوند، بلكه خشكي مضاعف در این استان پرتنش 
آبي، مهاجرت از روستاهاي ابارق و تهرود را هم دوباره با شتاب 
دوچندان مواجه خواهد كرد. یك كارشناس جغرافيا و از فعاالن 
بومي این منطقه به همشهري  مي گوید: آب این منطقه شامل 
روستاهاي دهســتان ابارق و تهرود از چشــمه چوچون تهرود 
تامين مي شد كه در گذشــته 600ليتر بر ثانيه حجم داشت و 
در بين 20پارچه روستا تقســيم مي شد. در دهه60 با حفر چاه 
عميقي در باالدست، آب این چشــمه به 20ليتر در ثانيه رسيد 
و اهالي روستاها با 700هكتار درخت مثمر پسته بي آب ماندند. 
از ســال85 همه اهالي پيگير دریافت حق سهم خود از آب چاه 
هستند، اما تا این لحظه هيچ نتيجه اي نگرفته اند. سميه ذهاب 
ناظوري با اشاره به مهاجرت گسترده اهالي روستاهاي منطقه 
مي افزاید: مسئوالن با این اســتدالل كه قنات هاي پایين دست 
ثبت جهاني هستند، ســهم اهالي را نمي دادند و حاال در فاصله 
15كيلومتري قنوات مجوز حفر چاهي براي یك كارخانه به عمق 
180متر صادر شده اســت. وي ادامه مي دهد: در پيگيري هاي 
مكرر از اداره كل محيط زیست اســتان خواستيم طرح ارزیابي 
اثرات محيط زیستي ســاخت كارخانه جدید را براي مطالعه در 
اختيار كارشناسان و فعاالن محيط زیست قرار دهند، اما امتناع 
كردند. فقط در پاسخ مي گویند همه  چيز قانوني است. اگر قانوني 
است، چرا از ارائه مدارك اجتناب دارند؟ این حق همه شهروندان 
است و براساس قانون هم این نهاد موظف است نتایج مطالعات 
را در اختيار عموم قرار دهد. از سوي دیگر، گزارش هاي زیادي 
از مسموميت كارگران با سرب باال، ابتال به بيماري هاي تنفسي 
و مانند آن درباره این معــدن و كارخانه وجــود دارد كه اتفاقا 

هيچ كدام بررسي نمي شود.

همه  چيز قانوني است

مســئوالن كرمان به جز گفتن اینكه همه  چيز قانوني اســت، 
توضيح بيشــتري نمي دهند. مدیركل حفاظت محيط زیست 
كرمان درباره ایــن كارخانه به همشــهري مي گوید: هر واحد 
صنعتي حتما آالیندگي ها و آســيب هایي به محيط پيرامونش 
وارد مي كنــد، اما ما بــراي آن اســتانداردهایي داریم و معيار 
سنجش، همين استانداردهاست. مرجان شاكري با بيان اینكه 
معــدن روي در محدوده تحت مدیریت این اداره نيســت بلكه 
كارخانه شمش در محدوده است كه همه پایش هاي آن درست 
و به موقع انجام مي شود، مي افزاید: براي توسعه كارخانه جدید، 
استعالم هاي مربوطه گرفته و ارزیابي محيط زیستي انجام شده 
و جمع بندي كارشناسي آن را تأیيد كرده است. سازمان صنعت، 
معدن و تجارت كرمان هم پاسخي بيش از آنچه مدیركل حفاظت 
از محيط زیســت اســتان مي دهد، ندارد. عليرضا ابوالحسني، 
مدیر روابط عمومي این سازمان به همشــهري مي گوید: همه 
مجوزها براساس قانون اعطا شده و جنجال هایي كه درباره این 
سرمایه گذار مي شود، بي اساس است. او حاضر شده سرمایه اش 
را به منطقه اي بياورد كه كمتر كسي حتي جرأت پاگذاشتن به 
آن را داشت. به جاي همراهي نباید سنگ جلوي پایش انداخت.

ما گاليه داريم
با همه اینها اما كارگران مجموعه حتي از شرایط كار در معدن و 
كارخانه راضي نيستند. دوست دارند حرفشان را بزنند، اما واهمه 
دارند. مي گویند بالفاصله با هر اعتراض یا نشر خبر و عكسي به 
گروه ها و كانال ها در شبكه هاي اجتماعي تهدید یا به پليس فتا 
احضار مي شوند. اما پس از اطمينان از محفوظ ماندن هویتشان، 
با ما صحبت مي كنند. یكي از این كارگران مي گوید: براي ما در 
حقوق و بيمه سختي كار رد نمي شــود. امكانات كافي نداریم 
و ميان آن همه گردوغبار روزي یك ماســك براي تمام ساعت 
كار به ما داده مي شود. حتي هميشه ماسك ان95 نيست، بلكه 
بيشتر اوقات ماســك معمولي داریم. وضعيت در سایر امكانات 
هم اینطور است و حتي تغذیه نداریم. متأسفانه به نام اشتغال و 
اینكه منطقه فقير است فكر مي كنند ما باید به هر نوع كاركردني 
رضایت دهيم. او ادامه مي دهد: در صورت اعتراض یا اگر حرفي 
در فضاي عمومي و شبكه هاي اجتماعي زده شود، سر و كارمان 

با نهادهاي رسمي است؛ این انصاف نيست.

بي دريغ كاركردم
گفته هاي كارگران و نگراني هاي فعاالن محيط زیست مباحثي 
اســت كه مالك فعلي كارخانه و معدن و همچنين سرمایه گذار 
كارخانه جدید آن را به تمامي رد مي كند. سرمایه گذار طرحي 
كه حفر چاهش محل بحث و منازعه است یكي از خوشنام ترین 
كارآفرینان استان اســت كه دســتي هم در امور خيریه مانند 
آزادكردن زندانيــان دارد. موفقيت او در كارآفریني و كســب 
عنوان كارآفرین برتر كشور براي 2سال پياپي، مسئوالن كرمان 
را به موفقيت در سرمایه گذاري هایش بسيار اميدوار كرده است؛ 
به ویژه ســرمایه اي كه روانه یكي از محروم ترین مناطق كرمان 
مي شــود. او درباره انتقادهایي كه به مجموعه اش مي شــود، 
مي گوید: به یقين مي گویم كه درباره ایمني كار حساس هستم و 
همه امكانات و تجهيزات نه در حد معمول، بلكه به نهایت مطلوب 
در اختيار كاركنان قرار دارد. بابك اسماعيلي معتقد است افراد 
ناراضي از كاركنان مجموعه او نيستند، بلكه به دالیلي كه منفعت 
آنها را تهدید مي كند شــروع به شــایعه پراكني و سنگ اندازي 
كرده اند.  او توضيح مي دهد: 13سال معدن روي و 4سال كارخانه 
شمش در این منطقه فعال است. مجموعه ما مجموعه اي هزار 
نفري است كه فقط 400شــغل در معدن وجود دارد. من فكر 
مي كنم این تحول قابل اعتنایي در اقتصاد این منطقه اســت. 
او درباره چاهي كه هجمه زیادي روي آن ایجاد شــده هم چند 
نكته مطرح مي كند و مي گوید: برداشــت آب صنعتي از پساب 
كشــاورزي خواهد بود و آب چاه فقط براي مصرف آشاميدني 

و بهداشتي كاركنان اســت.  از ســوي دیگر این مجوز توسط 
دســتگاه هاي متولي صادر شــده و بنابراین همه بررسي هاي 
كارشناسي را دارد. با نصب كنتور بر چاه هم طبيعتا ما نمي توانيم 
قطره اي اضافه برداشــت كنيم. این منطقه، منطقه اي بســيار 
محروم است. زماني كه ما سرمایه گذاري را شروع كردیم تقریبا 
روستاها خالي از سكنه بود، اما به مرور با افزایش شغل در منطقه 

و گردش اقتصادي، مهاجرت معكوس شكل گرفت.

وزير كلنگش را زده، پس خوب است
در ميان همه مخالفت هاي كارشناسي و موافقت هاي دولتي اما 
این طرح حاميان مردمي اي هم دارد. دهيار روستاي دارزین در 
چند كيلومتري این محدوده صنعتي از حاميان سخت اجراي 
كارخانه جدید است.  مریم علی رمضاني به همشهري مي گوید: ما 
سواد بررسي و تشخيص درست و غلط موضوع را نداریم، اما همه 
مجوزها از سوي دستگاه هاي دولتي داده شده است. آنچه براي 
ما اهميت دارد، افزایش اشتغال منطقه است. وضعيت معيشت 
مردم اینجا بسيار بحراني اســت. چرا نباید از سرمایه گذاري در 
منطقه مان استقبال كنيم؟ او مي افزاید: این طرح با حضور 2وزیر 
یعني وزیر صنعــت و معدن و وزیر اطالعــات كلنگ خورد. آیا 
مرجعي باالتر از دولت داریم؟ مجوز حفر چاه هم از سوي دولت 
داده شده است. بنابراین بررسي هاي كارشناسي هم انجام شده و 
ما همين قدر مي دانيم كه آب چاه قرار است به مصرف آشاميدني 

در كارخانه برسد و این جنجال ها بي دليل است.

صدور مجوز صحت دارد
براساس مجوز حفر چاه كه از سوي شركت آب منطقه اي و در این 
محدوده كه به استناد نامه كارخانه شمش روي و به منظور تامين 
آب آشاميدني و بهداشتي صادر شده و در اختيار همشهري قرار 
گرفته، ميزان آب مجاز قابل برداشت از این چاه، 25مترمكعب 
در شــبانه روز و 9125مترمكعب در ســال اســت؛ عددي كه 
نگران كننده به نظر مي رسد. گرچه سرمایه گذار طرح مي گوید: 
150متر چاه حفر شد و چون به آب نرسيدیم 30متر دیگر حفر 
شد. بنابراین بيشتر نگرانی  ها نســبت به چيزي است كه اصال 

وجود خارجي ندارد.

آب دهي چاه بيش از قنات ها
موضوع كم آبي دقيقا همان مسئله اي اســت كه همه را نگران 
كرده. كارشناس محيط زیست و منابع آبي كشور درباره حفر این 
چاه به همشهري مي گوید: بيش از 9هزار مترمكعب آب دهي در 
سال از آب دهي برخي از قنات هاي موجود در منطقه هم بيشتر 
و این دقيقا همان نقطه نگران كننده اســت. محمد درویش با 
بيان اینكه ساخت این چاه، قنات ها را خشك می كند و باغ ها را 
از بين مي برد و عالوه بر خسارت جبران ناپذیر طبيعي باغشهر 
و مجموعه جهاني بم را به خطر مي اندازد، مي افزاید: سؤالي كه 
مسئوالن استان و سرمایه گذار طرح باید به آن پاسخ دهد، این 
است كه چرا این مجموعه در شهرك صنعتي بم ایجاد نمي شود؟ 
هزینه هاي سرمایه گذاري در شــهرك صنعتي به مراتب كمتر، 
زیرســاخت ها مهياتر و از نظر اقتصادي به صرفه تر اســت. چه 
اصراري وجود دارد كه حتما به نام ایجاد اشــتغال، یك ثروت 

ملي را از بين ببریم؟

  
آنچه محمد درویش مي گوید، دوراهي پيشــرفت و اشــتغال، 
فرهنگ و تمدن و محيط زیست است. اما گویي نگاهي كوتاه مدت 
فقط مي تواند چنين دوراهي اي را ترسيم كند. بدون آب نه فقط 
آباداني و توسعه اي در كار نيســت، بلكه این بار پيشينه و هویت 
منطقه هم نشانه گرفته شده است. شاید استفاده از روش هاي 
علمي تر، روي آوردن به صنایع سبز و پایدار مانند اقتصاد مبتني 

بر گردشگري و ميراث تاریخي یكي از این راهكارها باشد.

فعاالن اجتماعي و محيط زیست كرمان نسبت به حفر چاه 180متري در محدوده معدن خان خاتون ابراز نگراني مي كنند
ماجرايپيچيده»خانخاتون«

ستاره حجتي
خبرنگار

عكس خبر

سرمایه گذار طرحي كه حفر چاهش محل 
بحث و منازعه است: برداشت آب صنعتي 
از پساب كشاورزي خواهد بود و آب چاه 
فقط براي مصرف آشاميدني و بهداشتي 

كاركنان است

13سال معدن روی و 4سال كارخانه شمش در منطقه خان خاتون فعال است.



7 زيستبوم   چهارشنبه 17 شهریور 1400    شماره  8309  2 3 0 2 3 6 1 3

گزارش خبری

اخبار کوتاه

شكستدركنترلآلودگیهواي
كالنشهرهايكشور

معاون سازمان بازرسي کل کشور اعالم کرد در عرصه کنترل آلودگي 
هواي تهران و کالنشهرها عقب ماندگي جدي وجود دارد.

سازمان بازرسي کل کشور از سال 94تاکنون بارها در پرونده آلودگي 
هواي کالنشهرهاي کشــور ورود کرده و گزارش هایي را به 3قوه ارائه 
داده است. اما هنوز اقدامي براي پيگيري این گزارش ها صورت نگرفته 
است، دیروز غالمعباس ترکي، معاون نظارت و بازرسي امور توليدي 
سازمان بازرسي کل کشــور در نشست کميسيون علمي و تخصصي 
با موضوع بررسي علل آلودگي هواي کالنشهرها اعالم کرد: در حوزه 
آلودگي هوا ما قوانين متعددي داریم و با انباشــتي از قوانين مواجه 
هســتيم ولي در عمل توفيقي براي کنترل به ویژه هواي پایتخت و 
بسياري از کالنشــهرها نداشته ایم. به گزارش ســازمان بازرسي کل 
کشــور، ترکي گفت: براي اینكه اولویت هاي ســازمان بازرسي کل 
کشــور براي پرداختن به مســائل تعيين شــود نيازمند استفاده از 
دیدگاه صاحب نظران، خبــرگان و اهل دانش هســتيم که در قالب 
کميسيون هاي علمي و تخصصي در ســازمان شكل مي گيرد و ما در 
موضوعات مختلف نظرات کارشناسي را اخذ مي کنيم. معاون نظارت 
و بازرسي امور توليدي ســازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان کرد: 
اعضاي نخبه جلســه حاضر به مثابه عقل منفصل ســازمان بازرسي 
کل کشور در حوزه هاي تخصصي هســتند و طبعا اگر بتوانيم قبل از 
آنكه یك تصميم غلط در دســتگاهي اجرا شود هشــدارهاي الزم را 
ارائه کنيم و سياست هاي درســت اتخاذ و اجرا شود، هزینه کمتري 
پرداخته مي شود و منافع بيشتري براي کشــور و دستگاه اجرایي از 
نظر تامين اهداف و ماموریت هاي ســازمان به دنبال خواهد داشت. 
ترکي گفت: باید بررسي کنيم که در موضوع آلودگي هواي پایتخت 
کجاها تكاليف اجرا نشده و کجاها سياست هاي نادرست اتخاذ شده 
است و بعد با واکاوي عميق نهایتا توصيه هاي اجرایي براي دستگاه ها 
داشته باشيم و اگر خلل و ضعفي وجود داشته باشد با استفاده از نظر 
کارشناسان و بازرسي امور جهادکشاورزي و محيط زیست سازمان به 
یك نتيجه خوب برسيم. در این نشست محمدرضا اشرف، بازرس کل 
امور جهادکشاورزي و محيط زیست ســازمان بازرسي کل کشور با 
اشاره به نامه هاي هشــداري سازمان بازرســي درخصوص آلودگي 
هواي کالنشــهرها گفت: طي سال هاي اخير ســازمان بازرسي کل 
کشور به صورت جدي به موضوع آلودگي هواي کالنشهرها پرداخته 
و گزارش ها و نامه هاي هشــداري متعددي به دستگاه هاي مسئول 
ارسال کرده است. وي گفت: به رغم همه تالش ها، دستگاه ها به وظایف 
و تكاليفي که قانون براي آنها مشــخص کرده عمل نمي کنند و این 
موضوع باعث شده هر ساله شــاهد تكرار آلودگي هواي کالنشهرها 
باشيم. متأسفانه هر ســال که به انتهاي فصل پایيز مي رسيم تحرك 
دستگاه ها درخصوص آلودگي هوا بيشتر مي شود و بعد که فصل سرما 
را پشت سر مي گذاریم، این موضوع به فراموشي سپرده مي شود. اشرف 
با بيان اینكه سازمان بازرسي کل کشور هر سال درخصوص آلودگي 
هوا، پرونده بازرسي داشته است گفت: امسال نيز موضوع آلودگي هوا 
در دستور کار بازرســي امور جهادکشاورزي و محيط زیست سازمان 
است و تالش داریم با برگزاري جلســات علمي و تخصصي، نظرات و 

دیدگاه هاي کارشناسان و خبرگان این حوزه را دریافت کنيم.

افزايشارتفاعموجدرخليجفارس
ودريايخزر

سازمان هواشناسي ضمن هشدار نســبت به افزایش ارتفاع موج در دریاي 
خزر تا 2.۵ متر و خليج فارس تا 2 متر توصيه کرد که از شــنا کردن اجتناب 
شــود.به گزارش همشــهري از ســازمان هواشناســي، از امروز تا جمعه 
19 شهریورماه افزایش ارتفاع موج بين 1.۵ تا 2.۵ متر در مناطق ساحلي و 
فراساحل دریاي خزر در استان هاي گيالن، مازندران و گلستان پيش بيني 
مي شود که مواج و متالطم شــدن دریا را در پي دارد. در این شرایط جوي 
اجتناب از شــنا، جلوگيري از تردد قایق هاي تفریحي و کوچك و احتمال 
آسيب دیدن تاسيسات دریایي توصيه مي شــود.در ادامه این هشدار آمده 
اســت: افزایش ارتفاع موج بين 1.۵ تا 2 متر در مناطق ساحلي و فراساحل 
چهارشنبه )17 شهریورماه( در شــمال خليج فارس در استان خوزستان، 
پنجشنبه )18 شهریورماه( در مناطق شــمالي و مرکزي خليج فارس در 
استان خوزستان و تنگه هرمز و جمعه )19 شهریورماه( در خليج فارس در 
استان هاي خوزستان و بوشهر قابل پيش  بيني است. در این شرایط جوي 
احتمال غرق شدن شــناگران و قایق هاي کوچك و احتمال آسيب دیدن 
شناورهاي سبك، نيمه ســنگين، قفس ها و تورهاي صيادي وجود دارد، 
بنابراین سازمان هواشناسي نسبت به احتياط در شنا در سواحل و ممنوعيت 
در شنا در فراساحل، محدودیت تردد قایق هاي کوچك و شناورهاي سبك 
و نيمه سنگين صيادي و رعایت احتياط در صنایع فراساحل توصيه مي شود.

تخريبوبرداشتپوششگياهی
ذخيرهگاههامونممنوعاست

مدیرکل حفاظت محيط زیســت سيستان و بلوچســتان گفت: هرگونه 
برداشت از بستر تاالب بين المللي هامون به عنوان ذخيره گاه زیست کره 
و تخریب بستر و پوشش گياهي آن ممنوع اســت. به گزارش ایرنا، یگان 
حفاظت محيط زیســت شهرســتان زابل در چند روز گذشته چندین 
خودروي عمراني سنگين شامل یك دستگاه بيل ميكانيكي و چند دستگاه 
کاميون کشنده حمل را در محدوده تاالب هامون حين تخریب و برداشت 
از بستر تاالب، شناســایي و توقيف کرده است. متخلفان دستگير شده به 
همراه پرونده مربوطه براي پيگيري موضوع به مقام قضایي شهرســتان 
تحویل داده شده اند. وحيد پورمردان در این باره اعالم کرد: احيا و حفاظت 
 از ذخيره گاه زیســت کره تاالب بين المللي هامون در ســطوح سازمان 
مرکزي، اداره کل و اداره شهرستان با همكاري سایر ارگان هاي ذي نفع و 
دستگاه هاي تصميم گير سيستان و بلوچستان ازجمله استانداري با اجراي 
ده ها برنامه عمراني، آموزشي و غيره در محدوده تاالب هامون در دستور 
کار قرار دارد. مدیرکل حفاظت محيط زیست سيستان و بلوچستان افزود: 
برنامه هاي عمراني در محدوده تاالب هامون در چارچوب برنامه مدیریت 
جامع این تاالب و با برنامه ریزي و اجراي محيط زیست استان در حال انجام 
است که مي  توان ازجمله آنها به چندین برنامه الیروبي، حفر کانال، ُقرق، 
نهالكاري و غيره اشاره کرد. وي بيان کرد: برقراري گشت هاي مراقبتي و 
کنترلي شبانه روزي یگان حفاظت محيط زیست از دیگر برنامه هاي اجرایي 

در محدوده ذخيره گاه زیست کره تاالب هامون است.

برخالفسايرتاالبهایكشور،در
آخريــنروزهایســالآبی،حالتاالب

تاالبهایدائمیچغاخوروگندمان
دراستانچهارمحالوبختياریخوباست.بخش
عمدهایازسطحاينتاالبهاپرآبومحلرونق
گردشگریوپرندهنگریدركشورشدهاست.اما
چرااين2تاالبكوچکكوهســتانیباگذشته
نامساعدیكهداشتهاندوشــرايطخشكسالی

كنونیهمچنانزندهماندهاند؟

گندمان،اولينتاالبیكهاحياشد
تاالب چغاخــور یكــی از تاالب های ثبت شــده در 
کنوانســيون رامســر و تاالب گندمان در فهرســت 
10تاالب برتر پرنده نگری در دفتر بين المللی تحقيقات 
پرندگان آبزی لندن ثبت شده است. محسن حبيبی، 
معاون فنی محيط زیســت چهارمحال و بختياری در 
گفت وگو با همشهری در مورد تاالب  گندمان می گوید: 
تاالب کوهســتانی گندمان پس از احداث بند خاکی 
وضعيت مناسبی یافته اســت. امسال به دليل کاهش 
بارندگی سرریز نداشته، ولی حجم مورد نياز زیستی 
تاالب تامين شده است. حقابه زیست محيطی تاالب 
از آورده چشــمه های اطراف تامين شده است. تاالب 
گندمان اولين تاالب احيا شده کشور است و مهم ترین 
دليل احيای تاالب همراهی کشاورزان و اهالی بومی 
اســت. این تاالب که در اواخر دهه گذشته 40روز در 
آتش سوخت، هم اکنون از هزار هكتار مساحت تاالب 

بيش از نيمی از آن آبگيری می شود.
مهم ترین و اولين گزینه در احيای تاالب ها، برداشتن 
فشار از روی تاالب با کاهش مصرف منابع آبی در بخش 

کشاورزی است و برنامه های احيا، عموما حول محور 
معيشت جایگزین می شود. اما در تاالب گندمان اوضاع 
اینگونه نبوده است. محســن حبيبی معتقد است که 
معيشت جایگزین در کشور در حد حرف و شعار مانده 

و امكان عملی آن موجود نيست. 
او می گوید: جامعه محلی که زندگی اش صدها ســال 
وابســته به تاالب بوده، در بهترین حالت می تواند از 
گزینه های معيشت جایگزین به عنوان معيشت مكمل 

در شرایط خشكيدگی تاالب استفاده کند.
طرح های مطالعاتی برای احيای تاالب گندمان  روی 
2سوال متمرکز شــد؛ اول منبع تامين آب و دیگري 
محل ذخيره آب. معاون فنی حفاظت محيط زیســت 
اســتان چهارمحال وبختياری در این باره می گوید: با 
برگزاری جلسات متعدد با جامعه محلی اطراف تاالب، 
آنها را متقاعد کردیم که با آبگيری تاالب، چاه های آب 
آنها پرآب می شود. آنها قبول کردند که حقابه هایشان 
از چشــمه های اطراف را در فصولی کــه آب مصرف 
نمی کنند و همچنين پساب های کشاورزی را به تاالب 
بدهند. با آموزش هایی که دفتر آموزش مرکز تحقيقات 
کشــاورزی، الگوی مصرف آب و نهاده های کشاورزی 
تغيير یافت و با حدود 3سال همكاری جامعه محلی، 
آب به بدنه تاالب رســيد. مرکز مطالعــات منابع آبی 
دانشگاه شــهرکرد نيز در تحقيقي از لزوم احداث یك 
بند به ارتفاع 1.۵متر و طول 1.6کيلومتر خبر داد. این 
بند آب را درون تاالب نگاه داشت و اکوسيستم تاالبی 
را احيا کرد. امســال نيز فرم های ثبت تاالب گندمان 
به عنوان »تاالب آب  شــيرین  دریاچه ای- دائمی« در 
فهرست کنوانسيون رامسر سایت تكميل شده است 

و اميدواریم به نتيجه برسد.

تأمينحقابهبيشترازبرنامهريزیها
او در مورد تاالب دائمی چغاخور نيز که با احداث بند 

کوچك در ســال68 برای تامين آب کشــاورزی در 
پایين دست پرآب شــد، می گوید: این تاالب می تواند 
حجم ۵0ميليون متر مكعب آب را در خود جای دهد. 
در سال های گذشــته که بارش کم و سطح زیر کشت 
در باالدســت افزایش یافته بــود، آب کمی به تاالب 
می رسيد. اما با همكاری جهاد کشاورزی، استانداری و 
آب منطقه ای در کارگروه مشترك، حقابه تاالب تامين 
شد. هر ســال در انتهای فروردین نيز تابلوی منابع و 

مصارف آب در این کارگروه تعيين می شود. 
از خوش شانسی های این تاالب، نبود سد در باالدست 
حوضه آبریز است. نبود سد باعث شده است که حقابه 
خوبی هر ســال نصيب تاالب چغاخور شود. محسن 
حبيبی، معاون فنــی محيط زیســت چهارمحال و 
بختياری می گوید: امسال ۵3درصد از مساحت استان 
درگير خشكسالی است و 3۵درصد نسبت به ميانگين 
ميان مدت شــاهد کاهش بارش بوده ایم ولی امسال 
که سال خشكی به حساب می آید، قرار بود که حدود 
1۵ميليون متر مكعب آب بــه عنوان حقابه در اختيار 

تاالب گذاشته شود ولی با همكاری مردم توانستيم از 
آورده 38ميليون متر مكعبی آب در سال، 19ميليون 

متر مكعب به حقابه تاالب اختصاص دهيم.

حفاظتمشاركتیعليهصنايع
تاالب   های چغاخور و گندمان در امتداد هم  قرار دارند. 
ولی از 2حوضه آبریز سيراب می شوند. هومان خاکپور، 
فعال محيط زیست استان چهارمحال و بختياری اما از 
تأثيرات احداث سد در باالدست چغاخور می گوید که 
باعث شده اســت حقابه تاالب به طور کامل پرداخت 
نشــود و در ادامه تاالب گندمان نيز با مشكل کم آبی 
مواجه شــود. او در گفت وگو با همشــهری می گوید: 
احداث سد در باالدست تاالب چغاخور تاالب را به یك 
دریاچه ذخيره آب برای صنایع آب بر فوالد)بخشی از 
صنایع فوالد مبارکه اصفهان( و سيمان واقع در دشت 
سفيد دشت تبدیل کرد. واکنش های اجتماعی البته 
کمك کرد که ارتفاع سدی که قرار بود 22متر باشد به 
6متر برسد. می دانيد که تاالب به جایی گفته می شود 

که عمق آب بيش از 6متر نباشد تا نور به کف آن برای 
تداوم حيات گياهان و آبزیان برسد.  هومان خاکپور، 
نایب رئيس دبيرخانه تاالبی کشور، در مورد چالش های 
تاالب بين المللی چغاخور می گوید: کشاورزي با وسعت 

زیاد اطراف تاالب چغاخور جریان دارد. 
این بخش عالوه بر مصــرف منابع آبی تــاالب که از 
چشــمه های اطراف است، پســاب خود را که سرشار 
از کود و سم است، راهی تاالب می کند. از سوی دیگر 
تهدید طرح انتقال آب سبزکوه در حوالی چغاخور که 
۵00متر از 12کيلومتر آن حفر شده  ، همچنان برقرار 
است. حفر ۵00متر از تونل بســياری از چشمه های 
اطراف تاالب چغاخور را خشــك کرد. حفر این تونل 
با مخالفت های مردمی مواجه و متوقف شــد. حقابه 
چغاخور قرار بود از طریق این تونل برای صنایع سفيد 

دشت در یك حوضه آبریز دیگر منتقل شود. 
او با اشــاره به فرایند احيای تاالب گندمان می گوید: 
ایجاد بند خاکی در منتهای تاالب گندمان اگرچه باعث 
نجات اکوسيستم تاالبی شده است، اما حقابه 8روستا 
را تغيير داده اســت. احيای تاالب باعث شده است که 
پرندگان دوباره به این اکوسيستم برگردند. این تاالب 
یكی از 10 تاالب برتر کشور برای پرنده نگری است که 
احيای آن با کمك مردم محلی بوده اســت. با کمك 
تشكل های مردم نهاد زیست محيطی، حفاظت در این 
تاالب مشارکتی شده و شــكار به صورت خودجوش 

متوقف شده است. 
ضمن اینكــه آنها با کمك جهادکشــاورزی الگوهای 
آبياری را اصالح کردند. 80 درصد هزینه های این کار 
را هم جهاد کشاورزی پرداخت کرده است. در نتيجه 
بخشی از آب کشاورزی که از چشمه های اطراف تامين 
می شد و در دهه80 فقط صرف کشاورزی غيراصولی 
می شــد، در دهه90 با کمك جامعه محلی به تاالب 

بازگشت.

مردم 2تاالب چغاخور و گندمان در کهگيلویه و بویراحمد را نجات داده انداحيايمردمي2تاالبدرخشكساليشديد

زهرارفيعي
خبرنگار

ترک بر چهره تاريخ اصفهان
   فرونشست خيابان ميرفندرسكي در دي 98نشان مي دهد 

پل هاي تاریخي با شرایط وخيم فرونشست مواجه هستند
   دشت اصفهان ساالنه 16/۵ سانتي متر فرونشست

مي کند؛ 41برابر نرخ مجاز جهاني 

 خطر در كمين
 بناهاي ارزشمند

امسال زاینده رود وارد بيستمين 
ســال خشــكي خود شده 
و حــدود 2دهــه اســت 
که مــردم اصفهــان این 
رود را به صــورت دائــم 

پر آب نمي بيننــد. با توجه 
به نزدیكي مناطق کشــاورزي 
به محدوده شــهر اصفهان و وجود آثار 
متعدد تاریخــي در بافت تاریخــي اصفهان، 
تداوم خشــكي زاینده رود از یك سو و استفاده 
بي وقفه از آب هــاي زیرزمينــي به ویژه براي 
کشاورزي سنتي مي تواند تهدیدي جدي براي 

آثار تاریخي اصفهان باشد. 
در این آثار که در قلب دشت تاریخي اصفهان 
قرار دارند و متناســب با اقليم نيمه خشــك 
اصفهان بــا مصالحي همچون خشــت و آجر 
بنا شــده، ایجاد پدیده فرونشســت در کنار 
تهدید جان و مال شهروندان مي تواند تبعات 
 خطرناکــي براي بناهــاي ارزشــمند نصف 

جهان باشد.

عليكاميابي
سرپرست اداره کل ميراث فرهنگي اصفهان 

 ترك هاي موجود
 در سي وسه پل

ترك هاي موجــود در پل مارنان، 
پل خواجو و سي وسه پل نشان 
از نشست نامتقارن در این 
منطقه دارد. بخش شمالي 
ســازه ها بيشــتر از بخش 

جنوبي سازه ها، در حال نوعي 
فرونشســت نامتقارن است که اگر 
کل ســازه به یك اندازه نشســت مي کرد، امروز 
هيچ ترکي دیده نمي شد.   اما سؤال است که چرا 
سازه زماني که طي 400 سال گذشته زاینده رود 
جاري بود، درگير نشــده بود؟ این سازه با مالت 
ِگل و گچ و ساروج 400 سال دوام آورده، اما بعد از 
خشكي زاینده رود درگير ترك شده است. سمت 
غرب و شرق این پل ترك هاي فرونشستي دیده 
مي شود و از سوي دیگر نشست در دیواره شمالي 
پل خواجو )سمت خيابان کمال اسماعيل( بيشتر 
از دیواره جنوبي پل)به ســمت بلوار آینه خانه و 
ميدان فيض( است و این ناشي از نشست نامتقارن 

در این پل است.

رضااسالمي
مدیرکل سازمان زمين شناسي اصفهان

 فرونشست 
هنوز به پل ها نرسيده

وضعيت »دشــت مهيــار«، 
»دشت اصفهان«، »دشت 
»دشــت  و  کاشــان« 
اصفهان-برخوار« بسيار 
نگران کننده است. مرکز 
کالنشــهر اصفهان نيز در 
جنوب آبخوان دشت اصفهان 
-برخوار واقع شــده و فرونشســت به مرور 
به صورت هاللي از شــمال غرب تا شــمال 
شرق اصفهان به ســمت مرکز این شهر در 

حال پيشروي است. 
البته در ناحيــه پل هاي تاریخي و بســتر 
رودخانــه زاینــده رود فعاًل فرونشســت 
وجود ندارد، اما به طور کلي پل ها و بســتر 
آنها به مــرور زمــان دچار آب شســتگي 
و فرســایش مي شــوند و نيازمند اقدامات 
حفاظتي و مرمتي مستمر هستند؛ پل هاي 
 تاریخي اصفهان نيز از این قاعده مســتثنا

 نيستند.

داريوشحيدري
عضو هيأت علمي دانشگاه هنر اصفهان

 مرگ گياهي 
و جانوري

فرونشســت زمين در اصفهان 
به 16/۵سانتي متر در سال 
رســيده و این امر آسيب 
جدي به زیرساخت هاي 

اصفهان وارد مي کند.
مجمــوع  از  هم اکنــون 
60۵دشت کشــور 300دشت 
دچار بحران فرونشست هستند، اما موضوع 
فرونشســت زمين در اصفهان به حادترین 
وضع ممكن رســيده اســت. فرونشســت 
همچون زلزله اي اســت که بــه مرور زمان 
اثراتش را شــاهد خواهيم بــود. زماني که 
شكســتگي ها و شكاف ها به ســطح زمين 
رسيد تازه متوجه مي شویم که در منطقه اي 
فرونشســت اتفاق افتاده و آن زماني است 
که آبخوان، آسيب دیده و نابود شده است. 
متأســفانه اگر در منطقه اي فرونشست رخ 
دهد و آبخوان بميرد، حيات گياهي و جانوري 

منطقه از بين خواهد رفت.

عليرضاشهيدي
رئيس سازمان زمين شناسي 
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علل فرونشست در اصفهان

كاهشنزوالتجوي
قطعآبرودخانهزايندهرود

افتسطحآبزيرزمينيدردشتاصفهان

سيدمحمدفخار
خبر نگار

ترك هاي ایجاد شده در آثار تاریخي 
اصفهان پس از 400ســال برپایي فرونشست

آثاري که از سنگ و خشت و ساروج 
ساخته شــده حاال دارند فریاد مي زنند که خطر 
فروریختن در کمين است. این روزها بالیي این آثار 
ارزشــمند را تهدید مي کند که ریشه در اقدامات 

نادرست مدیریتي اصفهان دارد.
مطابق اعالم وزارت نيرو، هم اکنون ذخيره ســد 
زاینده رود حدود 270ميليون مترمكعب اســت. 
از سوي دیگر مطابق پيش بيني هواشناسي ميزان 
بارندگي ها در سرشاخه هاي زاینده رود طي پایيز 
امسال مناســب نخواهد بود. زماني که تراز آب از 
200ميليون کمتر مي شــود، آب قابل اســتفاده 
نخواهد بود؛ بنابراین امروز تنها حدود 70ميليون 
مترمكعب براي تامين آب شرب و صنعت جمعيت 
بالغ بر 7ميليون نفر 4استان، پشت سد زاینده رود 
ذخيره اســت و از ســوي دیگر آثار فرونشست با 
خشــكي زاینده رود روزبه روز در حال پيشــروي 
است. گزارش سازمان زمين شناسي اصفهان نشان 
مي دهد امروز آثار فرونشست به صورت ترك هاي 
بســيار در مناطق مســكوني و بناهاي تاریخي 
واضح شــده، اما اگر به طور اساسي چاره اندیشي 
نشود، با حذف صورت مســئله و تكذیب هایي که 
درباره فرونشست اصفهان مي شود، در سال هاي 
پيش رو تنها فقط نامي از اصفهان به عنوان نصف 

جهان باقي مي ماند. از طرفي طي ساليان گذشته 
ترك هاي فرونشست در پل هاي تاریخي اصفهان 
مرمت و به نوعي ترميم شــده، اما از فرونشســت 
این پل ها در پــي و پایه پل ها نباید غافل شــد. با 
وجود این براي جلوگيري از پيشــروي ترك هاي 
فرونشست در پل هاي تاریخي اصفهان باید جریان 
زاینده رود دائمي شود. البته به اعتقاد کارشناسان 
سازمان محيط زیست، ۵0 تا 70 هزار سال زمان 
نياز است تا زمين پس از فرونشست به عمق یك 
ســانتي متر خود را بازیابي کنــد؛ به همين دليل 
سازمان ملل تأکيد دارد درصورت فرونشست زمين 
به عمق 4ميلي متر در هر کشوري، کميته مهار این 

 بحران به ریاست باالترین مقام اجرایي آن کشور
 تشكيل شود.

شاهديبرفرونشستحواليزايندهرود

ترك هایي که در پل هاي زاینده رود خشك شده 
وجود دارد، اگرچه نياز به کار کارشناســي بيشتر 
دارد، اما شواهدي دیده مي شود که اثبات مي کند 
این ترك ها نشــان از فرونشست شدید در حوالي 
رود خشك شــده اســت. اول دي98 بخشي از 
خيابان ميرفندرســكي به عمق 3متر فرونشست 
کرد و گودالي به عمق 3متر در 8متر ایجاد شــد. 

فاصله این چاله از زاینده رود خشــك شده و پل 
خواجو کمتر از 200متر بود و به وضوح نشان داد 
فرونشست در زمين هاي اطراف پل هاي تاریخي 

اصفهان تا چه اندازه جدي است.

نگرانيهايكارشناسان

پدیده فرونشســت، پایين رفتن تدریجي سطح 
زمين اســت که دليل اصلي آن برداشت بي رویه 
از سفره هاي آبي زیرزميني اســت. در سال هاي 
گذشــته این پدیده با توجه به مصــرف بي رویه 
آب، تبدیل به مســئله اي حاد شــده اســت که 
بيشتر دشــت هاي ایران را تهدید مي کند. تداوم 
خشكسالي ، کاهش بارندگي ها و برداشت بي رویه 
از منابع آب زیرزميني در دهه هاي اخير باعث شده 
تا از حدود 600 دشت کشور بيش از 400 دشت 

در شرایط بحراني فرونشست زمين قرار گيرند. 
در این زمينه استان هاي اصفهان، فارس، کرمان، 
خراسان رضوي و خراسان جنوبي در صدر مناطق 
داراي بيشــترین تعداد دشــت ممنوعــه از نظر 

برداشت منابع آبي هستند.
بدین ترتيب تهدید و آسيب هاي جبران ناپذیر به 
سازه ها و تاسيسات شــهري، خطوط انتقال نيرو، 
ســاختمان ها و به ویژه بناهــاي تاریخي ازجمله 
نگراني هاي کارشناســان براي آینده پيش روي 
اصفهان بر اثر برداشــت هاي بي رویه از منابع آب 
زیرزميني و روند رو به رشــد پدیده فرونشســت 

زمين است.

 فرونشست اصفهان 
 زیر ذره بين

 

   آثار تاريخي ثبت جهاني 
در معرض فرونشست

..................................................پلخواجو
........................................................33پل
..................................................پلمارنان
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..........................................كاخچهلستون
.........................................باغفينكاشان
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 بازدید از باغ راه حضرت فاطمه)س(
تا بزرگراه شهید بروجردی

اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل شــورای شهر از پروژه های 
عمرانی در پهنه جنوبی پایتخت بازدید کردند. به گزارش همشهری، 
روز گذشته اعضای کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای شهر  از 
پروژه های باغ راه حضرت فاطمه زهرا )س(، بزرگراه شهید بروجردی و 
تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید نجفی رستگار با بزرگراه امام رضا )ع( 

بازدید کردند تا در جریان آخرین وضعیت این پروژه ها قرار گیرند. 
در ابتدای ایــن بازدید، صفا صبوری دیلمی معــاون فنی و عمرانی 
شهرداری تهران، سید محمد فیاض شهردار منطقه18 و تنی چند از 
مدیران ارشد معاونت فنی و عمرانی به اقدامات انجام شده در محدوده 
5 کیلومتری فاز نخست باغ راه حضرت فاطمه زهرا )س( پرداختند و 
در ادامه برخی از جزئیات طرح و نیز مشكالت مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت. سپس اعضای کمیسیون عمران ششمین دوره شورای 
اسالمی شهر تهران در ادامه نخســتین بازدید میدانی از پروژه های 
عمرانی پایتخت به میدان جانبازان رفتند تا ضمن استماع گزارشی 
از آخرین وضعیت اجرایی پروژه احداث بزرگراه شــهید بروجردی، 
پیشــرفت اقدامات اجرایی در بخش های مختلف کمربندی جنوب 
غرب پایتخت را ارزیابــی کنند؛ پروژه ای که در فاز نخســت یعنی 
مسیر 3700 متری حدفاصل بزرگراه آزادگان تا میدان جانبازان به 
پیشرفتی حدود 70 درصد رسیده است و تكمیل و بهره برداری از آن 
عالوه بر تسهیل دسترسی های شرقی- غربی در پهنه جنوب غرب 
پایتخت، امكان حذف تردد خودروهای سنگین از معابر حمل و نقلی 

منطقه 18 را فراهم خواهد کرد. 
کارخانجات آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران واقع در 
بزرگراه فتح مقصد بعدی اعضای پارلمان شهری بود؛ واحدهایی که از 
اسفندماه سال 1397 یعنی زمان آغاز طرح مرمت معابر شهر تهران تا 
ابتدای شهریورماه امسال بیش از یک میلیون و 830 هزار تن آسفالت 
تولید کرده اند تا ضمن تأمین نیاز مناطق 22 گانه شهر تهران به این 
محصول استراتژیک، امكان مرمت و نگهداشت سطح مناسب سرویس 
دهی در بزرگراه ها و معابر شــریانی پایتخت را فراهم کنند. تأمین 
آسفالت از این طریق نه تنها ســبب صرفه جویی 25 تا 35 درصدی 
هزینه های اجرای طرح شــده بلكه از تأثیر مخرب نوسانات قیمت 
مصالح بر روند مرمت و بهسازی معابر پایتخت جلوگیری کرده است. 
در ادامه به تقاطع بزرگراه های شــهید نجفی رستگار و امام رضا)ع( 
رفتند و ضمن حضور روی عرشه پل شرق به جنوب تقاطع، تاثیرات 
ترافیكی بزرگراه شهید نجفی رستگار و نیز طرح احداث بزرگراه شهید 

شوشتری بر مبادی ورودی شرق پایتخت را مورد بررسی قرار دادند.

تهران 352محلــه دارد که 
نزدیک به 25درصد آنها در گزارش

طبـقه بنـــدي منـاطـــق 
کم برخــوردار قرار مي گیرنــد. به عبارتي 
مي توان گفت که 88تا 90محله پایتخت 
کشور از نظر فضاي سبز، اماکن آموزشي، 
ورزشــي، تفریحي و گردشگري، درماني، 

اداري و فرهنگي سرانه پاییني دارند. 
به گزارش همشــهري، نتیجه کمبود این 
سرانه ها هم مشخص است؛ با نبود امكانات 
مناسب شــهري، آســیب هاي سالمتي، 
محیط زیســتي و اجتماعــي در محله ها 
افزایش مي یابد یا شــهروندان ســاکن در 
چنین نقاطي مجبور هســتند براي رفع 
نیازهاي خود به نقطه اي دیگر از شهر سفر 
کنند کــه برخوردارتر یا کامــال برخوردار 

هستند. 
خالصه چنین وضعیتي، مي شود نابرابري 
شــهري که بعضي ها از آن تحــت عنوان 
توزیع ناعادالنه سرانه ها یاد مي کنند. اما چه 
اقداماتي باید صورت بگیرد تا بتوانیم بگوییم 
شــهر بر پایه عدالت محوري توسعه پیدا 
مي کند؟ اینكه در نقاطي از شهر امكانات 
ویژه اي در نظر گرفته شود ولو اینكه همگان 
بتوانند از آن استفاده کنند، پاسخ این سؤال 
و راه حل رفع ناعدالتي هاي شهري نیست. 
راه حل در ایجاد امكانات الزم در محله هاي 

کم برخوردار شهر است.
 به قول خانم ســوزان اس.فایننشــتاین، 
شهرســاز و نویســنده کتــاب »عدالت 
شــهري«، براي این منظور باید توســعه 
در ســطح محله هاي کم برخوردار صورت 
بگیرد؛ به گونه اي که آنها هم به حمل ونقل 
همگاني  دسترسي داشته باشند، بتوانند 
مانند محله هاي مرفه، نیازهاي گردشگري، 
فرهنگي و آموزشي خود را برآورده سازند و 
قادر باشند کسب وکارهاي خرد در محله 
خود راه اندازي کنند؛ موضوعي که مدیریت 
شهري جدید، برنامه هاي خود را بر محور آن 
تنظیم کرده تا تحقق عدالت شهري با توزیع 

عادالنه امكانات فراهم شود.
بر همین اســاس، علیرضا زاکاني، شهردار 

تهران نیز در برنامه جامع خود، پس از اشاره 
به مهم ترین چالش هاي پایتخت، یكي از 
اهداف اصلي را »برقراري عدالت در حفظ 
حقوق شــهروندان و پرهیز از تبعیض در 

برخورد با مردم« عنوان کرده است.

نیاز به طرح هاي محله محور
برخي از کارشناسان معتقدند که بازنگري 
و اصالح طرح تفصیلي، مي تواند به تحقق 
عدالت شهري کمک بسیار کند. یک استاد 
دانشگاه و عضو نظام مهندسي استان تهران 
نیز اولویت را بازنگري طــرح تفصیلي در 

مناطق کم برخوردار مي داند. 
مهراد میرسپاهي، 
تخصصي  دکتري 
ژئوتكنیــک بــه 
همشهري مي گوید: 
»طــرح تفصیلي 
شهر تهران در سال 1349 تهیه، تصویب و 
ابالغ شــده که در آن زمان بــر پایه توزیع 
کاربــري بوده تــا اینكــه در نهایت طرح 
تفصیلي فعلي در سال 1391 تصویب و اجرا 
شد، اما شهر تهران هم اکنون با چالش هایي 
روبه روست که عدم عدالت در توزیع سرانه 
خدمات شــهري در مناطق کم برخوردار 
ازجمله مظاهــري، مولوي، بــاغ آذري، 
هرندي، خالزیر، دولتخواه و... باعث جلب 
نظر کارشناسان مي شود تا راهكاري قابل 
اجرا براي حل بحــران در این مناطق ارائه 

دهند.«
 او با بیان اینكه طــرح تفصیلي در بعضي 
از مناطق کم برخوردار به دلیل بســیاري 
از مشــكالت ازجمله فقــر فرهنگي، فقر 
اقتصادي و ضعیف عمل کردن ارگان هاي 
خدمات اجتماعي با اهداف کلي، در تعارض 
است، مي گوید: »تا این مشكالت رفع نشود، 
امنیت و عدالت خدمات شــهري در این 
مناطق قابل اجرایي شدن نیست؛ بنابراین 
در وهله اول نیاز به محله محور کردن طرح ها 
در این مناطق ضروري اســت. پس طرح 
راهبردي-ســاختاري نبایــد در مقیاس 
یک دوهزارم تهیه شــود بلكه باید در قالب 

طرح هاي موضوعي و موضعي به ســمت 
مقیاس کوچک تر و عملیاتي تر تهیه شود.« 
به اعتقاد میرسپاهي، براي تدوین و اجراي 
طرح هــاي محله محور، نیاز به اســتفاده 
از داوطلبان اجتماعي و شــورایاري هاي 

محالت حس مي شود.

راهكارهاي مناطق كم برخوردار 12و 16
از نكات مهمي که براي عدالت  شهري باید 
مورد توجه قرار گیرد به لرزه خیزي برخي از 
مناطق ارتباط پیدا مي کند. در این میان، 
به مناطق کم برخوردار تهــران با توجه به 
نزدیكي به گســل پارچین و گسل شمال 
ري، از نظر نوســازي و مقاوم ســازي باید 
نگاه ویژه تري شــود. جمعیت این محله ها 
تنها در مناطق 16و 12براساس آمار سال 
95به ترتیب 278783 نفر و 240720 نفر 
است. از این منظر بازنگري طرح تفصیلي 
این مناطق با توجه به بافــت قدیمي این 
محله ها اهمیت بیشتري از حیث مدیریت 

بحران و مقاوم سازي بناها دارد. 
عضو نظام مهندسي استان تهران مي گوید:  

»اگــر بخواهیم منطقــه اي را احیا کنیم، 
نیازمند این هستیم که تمام دستگاه هاي 
اجرایي در این مناطق بسیج شوند تا به طور 
هماهنگ طرح هــاي ویژه یــا طرح هاي 
مكمل را بتوان اجرایي کرد.« میرسپاهي 
معتقد اســت از مهم تریــن راهكارهاي 
احیاي بافت قدیمي اســتفاده از پتانسیل 
بخش خصوصي در راســتاي نوســازي و 
در قســمت هاي تخریب شــده بازسازي 
بناهاست که با توجه به شرایط مالي سخت 
این روزهاي شــهرداري، راه حلي منطقي 

به نظر مي رسد. 
او درباره راهكار محله هاي کم برخوردار قلب 
تهران )مرکز شهر( و ایجاد امكانات الزم در 
آنها نیز توضیح مي دهــد: »در منطقه 12 
مسئله بازار تهران به وسعت 112 هكتاري 
و مجموعــه ســكونتگاه هاي اطرافش که 
تبدیل به انبار شده اند، چالش هاي فراواني 
را درســت کرده اســت. پس شــهرداري 
تهران باید نسبت به جابه جایي آنها اقدام 
کند. در طرح تفصیلي راهكاري براي این 
جابه جایي پیش بیني شده و این نكته نیز 

اهمیت بازنگري طرح تفصیلي در مناطق 
کم برخوردار را نشان مي دهد. کاهش ارتقاي 
ارزش سكونت و بروز پدیده شب مردگي، 

بازنگري طرح تفصيلي به نفع عدالت شهري
کارشناسان در گفت وگو با همشهري بر ضرورت بازنگري قوانین باالدستي براي ایجاد امكانات در محله هاي کم برخوردار تهران تأکید کردند

چه كسي هزينه مي پردازد و چه كسي چه چيزي به دست مي آورد؟
سیداحمد علوي، عضو شوراي شهر تهران 

براي آنكه عدالت در شهر تحقق پیدا كند باید منافع 
شــهروندان از طریق توزیع بهینه منابع شهري، 
امكانات، خدمات، درآمدها و هزینه ها حفظ شود؛ 
بنابراین باید این مســئله را در بودجه ریزي هاي 
ســاالنه و همچنین برنامه ریزي هاي میان مدت و 
بلندمدت مثل برنامه هاي 5ساله توسعه شهر لحاظ 

كرد. اینكه مردم هزینه هایي را مي پردازند، اما از امكانات الزم و در  شأن برخوردار 
نیستند، زیبنده تهران و كالنشهرها نیست. اینكه در طرح هاي تفصیلي، نوسازي 
در بخش هایي از شــهر با چالش هایي مواجه است باعث مي شود تا شهروندان 
با مشكالت زیادي روبه رو شــوند؛ بنابراین بازنگري طرح تفصیلي در مناطق 
كم برخوردار و محروم الزم است. در تخصیص منابع نیز باید مدیران به این دو 
سؤال مهم به طور مستمر توجه كنند كه چه كسي هزینه ها را مي پردازد و چه كسي 
چه چیزي را در كجا به دست مي آورد؟ تا توزیع منابع مسیرهاي عادالنه و درست 
را طي كند و تا حد امكان نه فقط همه، بلكه گروه هاي اجتماعي هدف )محرومان( 
به منظور رفع تبعیض و برقراري توازن و تعادل شهري، بیشتر مورد توجه باشند.

ث
مك

سطح قابل توجه بافت فرسوده، ناکارآمدي 
سیاست هاي مشوق نوسازي و احیاي بافت، 
بر لزوم تهیه طرح ها و برنامه هاي موضعي 
و موضوعي متناسب با نقش مرکز تاریخي 

صحه مي گذارد.«
او در پاسخ به این ســؤال که براي منطقه 
16چه باید کــرد هم مي گویــد: »وجود 
راه آهن و گمرك، کارخانجات چیت سازي  
و روغن نباتي، ســیلو، ترمینــال جنوب، 
ســردخانه و تعداد زیادي از سنگبري ها و 
باراندازها که سطح وســیعي از منطقه را 
به خود اختصاص داده اند، همچنین وجود 
امالك ریزدانه مســكوني که در مجاورت 
این مراکز شــكل گرفته، موجب افزایش 
تراکــم جمعیتي خیلي بــاال و همچنین 
توزیع نامناســب بافت مســكوني در این 
منطقه شده اســت. وجود دکل هاي فشار 
قوي که مشكالت و بیماري هاي مختلفي 
ایجاد مي کند از دیگــر معضالت منطقه 
اســت که باید با هماهنگي اداره برق این 
معضل برطرف شود. ضعف در زیباسازي 
منظر شهري ازجمله مشكالتي است که 
در برخي محالت این منطقه دیده مي شود. 
معتادین متجاهر در محله شوش و هرندي 
از مشكالت قدیمي منطقه است که تنها راه 
براي حل این معضــالت اختصاص ردیف 
بودجه بــه این چالش هــا و دوباره مطرح 
کردن این مشكالت در شوراي ششم شهر 

تهران است.« 
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1- هيــچ فكــر و ایــده ناشــناس، 
شگفت انگيز و حتي آنچه را به نظرتان 
جالب نمي آید از ذهن تــان پاك نكنيد؛ حتي ایده هــا و فكرهایي كه نقطه مقابل 
اعتقادات ساختاري و ذهني شما طي سال ها هستند. در جایگاه نویسنده باید توان 
فكري- روحي تصوركردن و قراردادن خودتان را در بدترین اوضاع داشــته باشيد. 
این اوضاع بد و نكبت مي تواند هر چيزي باشــد؛ از خيانت و جنایت عليه شــما و 

آرمان هایتان گرفته تا اتفاقاتي كه جسارت فكركردن به آن وجود ندارد.
2- مداد، خودكار ، خودنویس یا تلفن همراهتان را هميشه با خود داشته باشيد 
تا اگر ایده اي به ذهنتان خطور كرد موقتا آن را در جایي ثبت كنيد. از یاد نبرید 
كه حرف زدن درباره یك ایده یا طرح داستان با نوشتن آن بسيار متفاوت است. با 
سخن گفتن مي توانيد ایده خود را فتح كنيد اما با نوشتن آن ایده را به مسيري كه 

مي خواهيد هدایت مي كنيد.
3- هيچ وقت نوشتن را به سبب ایده نداشــتن متوقف نكنيد. وقتي روزانه و طبق 
برنامه اي مشخص  شروع به نوشتن كنيد اگر چند روز چيز به درد خوري ننوشتيد، در 

نهایت آن پاراگراف هاي به دردخور خودشان را نشان مي دهند.
4-  برخالف بسياري از شاعران،  نویسندگان براي پركردن خأل ناشي از آنچه 
الهام هاي ناخودآگاه گفته مي شــوند، احتياج به نوعي از شــهود و مفاهمه در 

بيداري دارند.
5- روز بدون نوشتن نمي گذرد. البته براي تنبل ها و آدم هاي گرفتار ممكن است 

این روز تبدیل به هفته شود اما شما سعي كنيد هر روز بنویسيد.
6- خيال نكنيد كاري كه شما نوشــته اید در نهایت كمال و بي نقص و تأثيرگذار 
است. حتي اگر دردانه اي در نوشتن دارید، آن را بكشــيد و سراغ نوشتن داستان 

بعدي بروید.
7- به مراحل سه گانه ایده، شيوه و نگارش دقت كنيد. طي كردن این مراحل تنها 
براي مهارت شما در تقليد و كپي كاري ماهرانه از روي دست دیگران به كار مي آید؛ 
چون پافشاري براي داشتن ایده، منبع الهام شما را كور مي كند. تالش براي داشتن 
سبك، قریحه شما را كور مي كند و نوشتن به این شكل هزینه اي است كه باید براي 

از بين رفتن خود و استعدادتان بدهيد.
8- آنچه مي نویســيد، بر مبناي آگاهي و داشتن مطالعاتي شما، ذهنيت شما و در 
نهایت جهان بيني تان است. بنابراین حواستان جمع باشد كه چه چيزهایي به خورد 
مغزتان مي دهيد. خواندن مزخرفات عالوه بر وقت گير بودن به مرور بر ذهنيت و نگاه 

شما تأثير منفی مي گذارند.
9- در جایگاه نویسنده، خصلتي ناپسند را در خود از بين ببرید. خصلت تعصب 
و جزميت روي آنچه نوشته اید. تعصب روي نوشته خودمان عموماً به یك جور 
غرور بالهت بار تنه مي زند. ضمناً در نوشــتن با هيچ نویسنده دیگري مسابقه 

ندهيد. اگر مسابقه را دوست دارید با خودتان مسابقه دهيد.
تالش  كنيد داستان جدیدتان از داستان قبلي بهتر باشد.

10- براي كاري- نوشــتن- كه انجــام مي دهيد ارزش زیادي قائل شــوید. 
جي پاریني جایي گفته بود »ادبيات آخرین صنعت بزرگ روستایي است كه در 
خانه توليد مي شود. حتي فرهنگ لغت كامپيوتري هم نمي تواند تغييري در این 
وضعيت به وجود بياورد و هر شعر یا رمان، نمونه اي از یك نوع محصول دست ساز 

است كه در خانه توليد مي شود. 

فوت و فن نوشتن)17( 

10 راه نشان مختصر

   شاه لير

شكسپير طي 52 سال زندگي اش )1616 
تا 1564( نزدیك به 50اثر از خود به یادگار 
گذاشــته است كه شــاه  لير تاج درخشان 
همه آنهاست. شاه  لير از طوالني ترین آثار 

او و داراي 2خط داستاني ا ســت، اشخاص این نمایش از 
هزاره هاي پيش با جادوي شــعر و نثر و قــدرت هنري او احضار 
شــده اند و در البه الي حروف اثرش زنده و حاضــر مي نمایند. 
شاه  لير و سرگذشت اش به مردم باســتاني كلت و به افسانه هاي 
غبارگرفته و رازآلودشــان تعلق دارد؛ به مردمي كه به روزگاران 
پيش از قدرت گرفتن روميان در سرزمين هاي اروپاي ميانه و غربي 
مانند گل و اسپانيا و بریتانيا مي زیستند و قوم غالب بودند. شاید 
آرزوهاي آن مردم چنين داستاني را شكل داده باشد تا ستمگران 
و دسيسه پردازان را در خواب و خيال خود به مجازات برسانند. در 
این افسانه، از رهگذر هنر شكسپير، با چندي از خرافه ها و باورهاي  
مردمي از اعصار عتيق نيز آشنا مي شویم؛ درمي یابيم كه آن مردم 
جهان را چگونه مي شناختند، باورشان به سرنوشت و تأثير كواكب 
در زندگي روزانه چگونه بود، داوري و كيفردادن ایزدان آسمان به 
گناهكاران را چگونه مي پنداشتند، چه مفهومي از بهشت و دوزخ و 
پایان جهان داشتند. شكسپير این داستان را در پنج پرده طوالني 
نوشته است. زمان داستان را یكسره به دوران بت پرستي بریتانيا 
نبرده، فضا رنگ وبوي مسيحي دارد، در آن از آب مقدس و حضرت 
مریم و آموزه هاي عيســی و نخوردن ماهي در روزهاي جمعه، 
و تفنگ و عينك نام برده مي شــود كه همه به دوران مسيحيت 
تعلق دارد، اما اشخاص داستان از خدایان هنگام بت پرستي نام 
مي برند و به آنها قسم مي خورند و پيمان مي بندند و نيك بختي ها 
و درماندگي هایشان را به خواست و تصميم آنها نسبت مي دهند. 
شكسپير در این اثر دنيایي را شكل مي دهد كه ترحم در آن واژه اي 
بي معناست. آدميان در این دنيا بازیچه هاي سرنوشت اند و در برابر 
قدرت هاي عظيم طبيعت همچون مگسان اند در دست كودكان و 
با همه قدرت و شكوهي كه براي خود تصور مي كنند، جز اسيران 
و بازیچه ها ي تقدیر نيستند. شــاه لير از 3تراژدي اوتللو، هملت 
و مكبث، جایگاهي باالتر دارد و بزرگ ترین تراژدي شكســپير 
شــناخته مي شــود. در این ترجمه افزون بر متن نمایشــنامه، 
بخش هایي نيز به شناخت سرچشمه هاي این بازي، تاریخ تحولش 
طي قرون، افول آن و طلوع مجددش، اجراهاي ستایش شده اش 

در تئاتر و درخشيدنش بر پرده سينما اختصاص دارد.

   هملت

هملت، نمایشــنامه اي ماندگار است كه 
در زمــره برترین نمایشــنامه هاي تاریخ 
ادبيات جهان قرار مي گيرد. این نمایشنامه، 
ساختار داستان هاي تراژدي انتقام را پي 
مي گيرد و به ماجراي انتقام گيري قهرمان 

داستان، هملت، از قاتل پدرش، كالدیوس مي پردازد. كالدیوس، 

عموي هملت است و پس از ازدواج با مادر او، پر تخت پادشاهي 
دانمارك تكيه زده است. البته داســتان این نمایشنامه به این 
سادگي ها هم نيست و بخش عمده  جذابيت این اثر، از تردیدها 
و عدم قطعيت هاي موجود آن ناشــي مي شــود: ماهيت واقعي 
روحي كه هملت مي بيند چيست؟ آیا آن روح، پدر هملت است 
كه به دنبال عدالت آمده یا شيطاني وسوسه كننده یا فرشته اي 
پيام آور؟ آیا هملت دیوانه مي شــود یا صرفاً تظاهر به دیوانگي 
مي كند؟ چرا وقتي هملت به یقين مي رسد كه كالدیوس پدرش 
را كشــته، بي درنگ اقدامي نمي كند؟ آیا مادر هملت، گرترود، 
به شــوهر خود خيانت كرده یا در قتل او شــریك بوده است؟ 
البته براي شنيدن نام این نمایشــنامه حتي نيازي نيست تا از 
عالقه مندان به تئاتر باشيد، بلكه این نام آنقدر در ميان عامه مردم 
مطرح شده است كه كمتر كسي در سراسر جهان وجود دارد كه 

تا كنون نام هملت را نشنيده باشد.

    هنري پنجم

هنري پنجم، درام هيجان بخش، زندگي 
پادشــاهي فرهمند در آشوب تنش هاي 
داخلي و جنگ هاي برون مرزي و حماسه  
پيروزي ســپاه كوچك او بر ارتش عظيم 

فرانسه است. این اثر، اوج اســتادي شكسپير 
در نگارش نمایشنامه هاي تاریخي اســت، با نگاهي تردیدآميز 
به جنــگ. در واقع نمایش هنري پنجم براي مردم انگلســتان 
یكي از محبوب ترین نمایش هاي تاریخي و براي تماشاخانه هاي 
انگلســتان یكي از درآمدزاترین نمایش هاي شكســپير است. 
این نمایش از پيروزي هاي نظامي باورنكردني این شــاه جوان 
انگلستان در فرانسه سخن دارد. با كشورگشایي این پادشاه، بيش 
از نيمي از خاك فرانسه به زیر سيطره پادشاهي انگلستان افتاد 
و هنري با سپاهيانش به پاریس وارد شد و شارل ششم پادشاه 
فرانسه دختر خود را به او داد و او را وليعهد خود و ميراث دار تاج 
و تخت فرانسه اعالم كرد. اما همه محبوبيت این نمایش به دليل 
درونمایه ميهني آن نيســت. عوامل متعددي این نمایشــنامه 

تاریخي را در جایگاه پرخواننده ترین نمایشنامه هاي شكسپير 
و نمایش آن را در شمار پربيننده ترین نمایش هاي تاریخي قرار 
داده اند. مهم ترین این عوامل، پيرنگ یا طرحي   است كه شكسپير 
براي نمایشنامه ریخته و موضوعي خشك و نظامي را به درامي 
پركشــش و لذتبخش تبدیل كرده است. گفته اند كه شكسپير 

طرح این داستان را به مدت 10سال در ذهن مي پرورانده است.

    جوليوس قيصر

این اثر را شكســپير بــا الهــام از یكي از 
شخصيت هاي بنام تاریخ روم نوشته است. 
جوليوس قيصر، ســردار قدرتمندي بود 
كه امپرتــوري بــزرگ روم را بنيان نهاد 

و واژه ســزار را جاویدان كــرد. جوليوس 
را  زاده ســال 100ق .م و مقتول ســال 44ق. م مي دانند. سزار 
با توانایي، هوشمندي و جنگ داني توانســت دشمن را از پاي 
درآورد و براي روم افتخارات بسياري كسب كند. به همين دليل 
سربازانش به او مهر بسيار داشتند. كساني چون بروتوس و مارك 
آنتوني اشــخاصي بودند كه در دوره او نقش برجسته اي را ایفا 
مي كردند. جوليوس قيصر با صحنه اي آغاز مي شود كه ساكنان 
رم ورود قيصر به شهرشان را مشتاقانه انتظار مي كشند اما طولي 
نمي كشد كه جمهوري گرایان با توطئه اي او را مي كشند. كمي 
بعد انگيزه هاي این توطئه كنندگان بر همگان آشكار مي شود و 

اینجاست كه جنگي خانگي در مي گيرد و... .

    مكبث

مكبث یكي از 4تراژدي بزرگ شكســپير 
است؛ روایتي است از جنایت و مكافات كه 
بر 4ستون جادوگري، جنایت، ظهور ارواح 
خبيث و شكوه ادبي قرار دارد. شكسپير در 

اوج استادي خود آنها را به گونه اي تأثيرگذار  
مهيــج و به یادماندني در هم آميخته اســت. در این اثر، ژنرالي 

شجاع و اسكاتلندي به نام مكبث، از 3جادوگر مي شنود كه روزي 
پادشاه اسكاتلند خواهد شد. 

مكبث به خاطر جاه طلبي فراوان خود و تشویق هاي همسرش، 
پادشاه دانكن را به قتل مي رساند و تخت پادشاهي اسكاتلند را 
از آن خود مي كند اما پس از این اتفاق، احســاس گناه و جنون 
به سراغش مي آیند. او مجبور مي شود به خاطر مراقبت از خود و 
قدرتش، دست به قتل هاي بيشتر و بيشتري بزند و خيلي زود به 
حاكمي مستبد و زورگو تبدیل شود. این قتل ها و جنگ داخلي 
متعاقب آنها، مكبث و بانو مكبــث را به تدریج به وادي جنون و 

مرگ مي كشانند.

     رومئو و ژوليت

شكسپير در این نمایشنامه، جهاني سرشار 
از خشــونت و تضاد ميان نسل ها را خلق 
مي كند كه در آن، 2نوجوان اسير عشقي 
جانســوز شــده اند. خانوده هاي رومئو و 

ژوليت، نه تنها با این عشق مخالفند بلكه در 
نبردي خونين با هم هستند و هر یك تالش مي كنند تا عضوي 
از خانواده دیگر را در خيابان هاي ورونا به قتل برسانند. هر بار كه 
یكي از اعضاي این دو خانواده در نبردي ميان آنها كشته مي شود، 
خویشاوندانش به هر طریقي سعي مي كنند انتقام خون او را از 
قاتل بگيرند. به خاطر این دشمني، اگر خانواده رومئو او را با ژوليت 
ببينند، بي تردید او را خواهند كشت. زماني كه رومئو به تبعيد 
فرستاده مي شود، به نظر مي رسد تنها راهي كه جوليت مي تواند 
از مجبور شدن به ازدواج با شــخصي دیگر اجتناب كند، پایان 
دادن به زندگي خود است. انگار در دنياي خشونت آميز و خونين 
این نمایشنامه ماندگار، عاشقان تنها مي توانند پس از مرگ به 

یكدیگر برسند.

     تاجر ونيزي

تاجر ونيــزي از بازي هایي  اســت كه به 
لحاظ تعدد اجرا و پسند تماشاگر در كنار 
بازي هاي بزرگ شكسپير مانند هملت و 
مكبث قرار مي گيرد. شكسپير تاجر ونيزي 

را بين تابستان سال هاي 1596 و 1598 نوشت؛ 
شاهد تاریخ اولي، اشاره اي است كه در آغاز نمایشنامه به یورش 
نيروي دریایي انگلستان به بندر كادیس اسپانيا مي شود و شاهد 
دومي، ثبت عنوان آن اســت در دفتر ثبت ناشر آثارش به تاریخ 
22 ژوئيه 1598 و همين دفتر گویاي آن اســت كه وي عنوان 
نمایشنامه خود را یهودي ونيزي ثبت   و چندي بعد به تغييرش 

مبادرت كرده است.
منتقدان و شكسپيرپژوهان منبع احتمالي این كمدي رمانتيك را 
گاو بي ذنب نوشته سر جيوواني، نویسنده اهل فلورانس مي دانند 
كه به ســال1558 در ميالن چاپ شده اما هنوز به قطع و یقين 
روشــن نيســت كه آیا در عصر ملكه اليزابت )1558-1603( 

ترجمه انگليسي این اثر در دست بوده است یا خير.

شــاه لير، تاجر ونيزي، هملت، هنري پنجم، جوليوس قيصر، مكبث و رومئو و ژوليت، 7عنوان نمايشنامه ويليام 
شكسپير هستند كه پس از سال ها، با ترجمه ابوالحسن تهامي، مترجم كهنه كار و پيشكسوت از سوي انتشارات 
نگاه تجديد چاپ شده اند؛ آثاري به غايت خواندني كه بارها در سراسر جهان روي صحنه نمايش رفته اند و ميليون ها 
مخاطب را مفتون خود كرده اند. جز شاه لير كه با شمارگان هزار نسخه منتشر شده است، ديگر آثار در چاپ جديد 
500نسخه اي اند و كتاب ها جملگي با شــكل و طراحي و صفحه آرايي جديد انتشار يافته اند. در ادامه مروري كوتاه 

داريم بر اين نمايشنامه هاي ماندني و تأثيرگذار.

درنگي بر 7 اثر تجدید چاپ شده شكسپير با ترجمه ابوالحسن تهامي

شکسپیر به فارسی
 فرزام شيرزادي
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 درحالي كــه فقط 2هفته به آغاز ســال 
تحصيلي جدید باقي مانــده، همچنان گزارش

معلمان، دانش آموزان و خانواده هاي آنان 
ســؤاالت و ابهامات فراواني در ذهن دارند كه بي پاسخ 
مانده است. مهم ترین ســؤال این است كه تكليف آن 
3ميليون دانش آموز كه به گفته وزیر ســابق آموزش و 
پرورش در سال تحصيلي گذشته از سامانه شاد براي 
آموزش مجازي جا ماندند، چه شد، آیا دسترسي آنها 
براي سال تحصيلي جدید فراهم شــده است؟ سؤال 
بعدي درباره ارتقاي بهداشت مدارس متناسب با شرایط 
كروناســت؛ مدیران آموزش و پرورش دائم مي گویند 
آموزش از آبان ماه حضوري یا نيمه حضوري خواهد شد، 
سوال این است كه آیا مدارس به كليه امكانات بهداشتي 
براي شرایط كرونایي مجهز شــده  و وزارتخانه سرانه 
بهداشــتي آنها را به طور كامل پرداخت كرده است كه 
مصمم به آموزش حضوري است؟ مشكل كمبود معلم 
كه باعث تراكم دانش آموزي در كالس هاي درس شده، 
به كجا رسيد؟ آیا وزارت آموزش و پرورش توانست این 
چالش جدي را حل كند یا امســال هم قرار اســت از 
نيروهاي شركتي به جاي معلم در مدارس استفاده كند؟ 
در ميان این ســؤاالت و ابهامات، از یك طرف مدیران 
ارشــد وزارت آموزش و پرورش در جلسات ستاد ملي 
كرونا و رسانه ها به درستی دائم تأكيد دارند كه مدارس 
باید باز شــود چرا كه ادامه روند موجود، شاكله نظام 
آموزشي را به خطر مي اندازد و موج گسترده افت و ترك 
تحصيلي دانش آموزان را به همراه دارد ولی از ســوي 
دیگر مدیران اســتاني و مدارس مي گوینــد نه براي 
آموزش حضوري آماده اند و نه مشــكل عدم دسترسي 
دانش آموزان جامانده از شاد آنچنان كه باید حل شده 

است.

مشكل اول: تجهيزات بهداشتي مدارس
قرار بود كه اعتبار جداگانه اي بــراي خرید تجهيزات 
بهداشتي و ســاماندهي آبخوري و توالت هاي مدارس 
به مدیران آنها داده شود، حاال اما مدیران اغلب مدارس 
دولتي مي گویند كــه اعتباري در ایــن زمينه به آنها 
پرداخت نشده است و مشكل آنها پابرجاست. این مسئله 
در سال تحصيلي گذشته در برخي مدارس تا آنجایي 
حاد شــد كه در همان مقطع كوتاه آموزش حضوري، 
برخي مدیران اعالم كــرده بودند كــه دانش آموزان 
در ســاعات حضور در مدرســه حق رفتن به سرویس 

بهداشتي و استفاده از آبخوري را ندارند.
بررسي اعتبار اختصاص یافته به معاونت تربيت بدني 
و ســالمت وزارت آموزش و پرورش در الیحه بودجه 
سال1400 نشان مي دهد كه در ردیف ارتقاي سالمت 

دانش آموزان به ازاي 95هزار و 900مدرســه اعتباري 
معادل 207ميليارد و 433ميليون و 300هزار تومان 
است. به عبارت دقيق تر اعتبار تخصيص یافته در بحث 
ارتقاي سالمت به ازاي هر دانش آموز معادل 15هزار و 

956تومان است.
مهراهلل رخشاني مهر، رئيس سازمان نوسازي، توسعه و 
تجهيز مدارس نيز در توضيح اینكه چه اقداماتي براي 
تجهيزات بهداشتي مدارس ازجمله بهسازي توالت ها و 
آبخوري از سوي این سازمان انجام شده، به همشهري 
گفت: » در ســال گذشــته 60ميليارد تومان و امسال 
460ميليارد تومان دیگر به مدارسي كه فاقد سرویس 
بهداشــتي بودند، اختصاص دادیم كه در حال هزینه 
هستند و هنوز تمام نشده. همچنين گفتيم كه آموزش 
و پرورش استان ها از محل اعتباراتي كه استانداري به 
آنها اختصاص مي دهد در این زمينــه اقدام كنند كه 
رقم كلي آن هزار و 700ميليارد تومان اســت كه البته 
ارقامي كه گفتم فقط براي ساخت آبخوري و سرویس 
بهداشتي مدارس نيست و شــامل تعميرات اساسي و 
تكميل پروژه هاي نيمه تمام هم مي شود كه آن هم هنوز 

كامل پرداخت نشده است.«
او افزود: » اینكه فضاي فيزیكي مدارس براي آموزش 
حضوري دانش آموزان از نظر بهداشــتي آماده است یا 
نه را من نمي دانم و در این زمينه مدیران اســتاني باید 

توضيح دهند.«

سرانه بهداشتي نگرفتيم
حاال مدیران كل آموزش وپرورش استان ها مي گویند 
كه هنوز كمك هزینه سرانه بهداشتي مدارس را واریز 
نكرده اند. به طور نمونه قاســمعلي خدابنده، مدیركل 
آموزش و پرورش استان خراسان رضوي در گفت وگو با 
همشهري در این باره گفت: »از وزارت آموزش وپرورش 
درخواســت كردیم تا ســرانه بهداشــتي مدارس را 
زودتر واریز كنند كه تا اآلن این اتفاق نيفتاده اســت. 
مي خواســتيم اگر مدارس حضوري یا نيمه حضوري 
شد، بتوانيم به لحاظ خرید ملزومات بهداشتي مدارس 

جوابگو باشيم.«
خدابنده توضيح داد: »در استان خراسان رضوي یك 
ميليون و 350هزار دانش آموز داریم كه اگر به ازاي هر 

دانش آموز 20هزار تومان هم سرانه بهداشتي اختصاص 
دهند، 27ميليارد تومان اعتبار الزم اســت. البته حاال 
اگر بخشــي از این اعتبار را هم به صورت علي الحساب 
تخصيص دهنــد، حداقل براي آغاز ســال تحصيلي، 

كارمان تا حدي راه مي افتد.«
كورش مــودت، مدیــركل آموزش وپرورش اســتان 
خوزســتان هم در این باره به همشــهري توضيح داد: 
»براي دریافت اعتبار سرانه بهداشتي همچنان منتظر 
هستيم. البته وزارت آموزش وپرورش در سال تحصيلي 
گذشــته اعتباري به ميزان 16ميليارد تومان در حد 
كمك سرانه بهداشــتي به مدارس استان خوزستان 
تخصيص داد كه بين مدارس توزیع شد. اما این كمك 
سرانه بهداشتي براي سال تحصيلي جدید هنوز تزریق 
نشده است. البته دانشــگاه علوم پزشكي، فرمانداران و 
بخشــداران كمك هاي خوبي در زمينه ضدعفوني و 

گندزدایي فضاهاي آموزشي مي كنند.«
 

مشكل دوم: جامانده ها از آموزش مجازي
مشــكل بعدي كه ذهن جامعه به ویــژه  خانواده ها را 

به خود مشــغول كرده، دانش آموزاني هســتند كه در 
سال تحصيلي گذشته به واسطه نداشتن ابزار آموزش 
هوشمند یا اینترنت از آموزش مجازي بازماندند. آنطور 
كه سيدحسن الحسيني، مسئول شبكه شاد و محسن 
حاجي ميرزایي، وزیر ســابق آموزش و پرورش اعالم 
كرده بودند، 3ميليون دانش آموز یعني 21درصد كل 
دانش آموزان كشور فاقد دریافت كننده هاي هوشمند 
بوده یــا به دليل موقعيت مكاني شــان دسترســي به 
شبكه شاد نداشتند. بررســي هاي ميداني در استان ها 
نشــان مي دهد كه با وجود اینكه یك سال از آن زمان 
مي گذرد، ولي همچنان مشكل دسترسي نداشتن بخش 
قابل توجهي از این دانش آموزان بــه آموزش مجازي 
پابرجاست. هادي زارع پور، مدیركل آموزش وپرورش 
اســتان كهگيلویه و بویراحمد درباره وضعيت آمادگي 
دانش آموزان این اســتان براي بهره گيري از آموزش 
مجازي به همشــهري گفــت: »اســتان كهگيلویه و 
بویراحمد از یك توســعه نيافتگي تاریخي رنج مي برد 
و در زمره استان هاي كم برخوردار است و تعداد زیادي 
از دانش آموزان استان پس از شيوع كرونا مشكالتي در 
زمينه آموزش مجازي داشــتند؛ چون زیرساخت هاي 
اینترنتي استان به دليل كوهستاني بودن ضعيف است 
و این ضعف همچنان ادامه دارد. ســرعت اینترنت در 
خيلي از نقاط استان پایين اســت. بيش از 30درصد 
دانش آموزان این اســتان در ســال تحصيلي گذشته 
به دليل فقر مالي و عدم توانایي خرید گوشي هوشمند، 
تبلت و... و همچنين به دليل ســكونت در مناطقي كه 
زیرساخت هاي اینترنت در آنها موجود نبود، نتوانستند 
از آموزش مجازي اســتفاده كننــد. البته آموزش این 
دانش آموزان متوقف نشــد و براي مدارس روســتایي 
كه جمعيت شان كمتر از 10نفر بود، آموزش حضوري 
برگزار كردیم و در نقاطي كه امكان آموزش حضوري 
هم وجود نداشت، از طریق ارسال بسته هاي آموزشي و 
جزوات و محتواهاي آموزشي به صورت خودآموز سعي 

كردیم كسي از تحصيل بازنماند.«
او دربــاره اقدامات انجام شــده براي رفع مشــكالت 
آموزش مجازي در اســتان كهگيلویــه و بویراحمد، 
افزود: »812روستا در سطح استان با مشكل زیرساخت 
اینترنت مواجه بودند كه تا كنون مشكل باالي 80درصد 
این روســتاها حل شده، ولي از مســئله دسترسي به 
موبایل و تبلت براي دانش آمــوزان این نقاط برآوردي 
نداریم.« حميدرضا رخشاني، مدیركل آموزش وپرورش 
استان سيستان وبلوچســتان نيز در این باره به همان 
چالش عدم دسترســي به زیرســاخت هاي ارتباطي و 
اینترنت در سطح استان اشــاره كرد و توضيح داد: »از 
بين 461هزار دانش آموز شاغل به تحصيل در مدارس 
شهري اســتان، 110هزار نفر در سال تحصيلي جدید 
نياز به گوشــي و تبلت دارند كه از همه، چه خيرین و 
چه دســتگاه هاي دولتي، درخواست داریم كه مشكل 

این دانش آموزان را حل كنند. البته با ارسال درسنامه و 
آموزش فرد به فرد سعي به اجراي فرایند آموزش براي 
آنها داریم، ولي باید بپذیریم كه هم این كار سخت است 

و هم آموزش از كيفيت الزم برخوردار نيست.«
هر چند كه مدیران كل آموزش وپرورش استان ها عنوان 
مي كنند كه براي دانش آموزان بي بضاعت با كمك خيرین 
و دستگاه هاي مختلف نسبت به خریداري تبلت و گوشي 
هوشــمند اقدام كرده اند، اما ميزان پوشــش این اقدام 
ناچيز اســت؛ به عنوان مثال مدیركل آموزش وپرورش 
كهگيلویه و بویراحمد گفت: در سال تحصيلي گذشته 
2هزار تبلت و گوشي توسط خيرین و كميته امداد امام 
خميني)ره( بين دانش آموزان بي بضاعت این اســتان 
توزیع شده اســت؛ درحالي كه این ميزان فقط 4درصد 
دانش آموزاني كه موفق به اتصال به شبكه شاد نشده بودند 
را پوشــش مي دهد. مودت، مدیركل آموزش وپرورش 
استان خوزستان هم گفت كه ســال گذشته با كمك 
خيرین و دستگاه هاي اجرایي توانســته براي 11هزار 
دانش آموز تبلت و گوشي فراهم كند و امسال هم به دنبال 
جلب حمایت ها براي رفع مشكل دانش آموزاني است كه 
به گوشي و تبلت دسترسي ندارند، اما اذعان مي كند كه 
هنوز در 2هفته مانده به آغاز سال تحصيلي معلوم نيست 

چه تعداد بتواند فراهم كند.
 

مشكل سوم: چالش كمبود 200هزار معلم 
براساس آمارهایي كه مسئوالن وزارت آموزش وپرورش 
در بهار امســال اعالم كرده بودند، كمبــود معلم در 
مدارس ایران به رقم 200 هزار نفر در ســال تحصيلي 
1401-1400 رسيده است. همچنين براساس گزارش 
سازمان برنامه وبودجه درباره تحليل و بررسي وضعيت 
نيروي انســاني شــاغل در وزارت آموزش وپرورش و 
پيش بيني مشــموالن بازنشستگي تا ســال 1406، 
بيشــترین ميزان بازنشســتگي معلمان در سال هاي 
1400 و 1401 صــورت خواهــد گرفــت و طي آن 
بيش از 111هزار معلــم از آموزش وپــرورش خارج 
مي شــوند. اكنون كه در آســتانه آغاز سال تحصيلي 
جدید قرار داریم، پرس وجوي همشــهري از مدیران 
كل آموزش وپرورش استان ها نشان مي دهد كه مشكل 
كمبود معلم نيــز در نقاط مختلف كشــور همچنان 
پابرجاست. خدابنده مدیركل آموزش و پرورش استان 
خراسان رضوي در این باره مي گوید: »در استان خراسان 
رضوي با مشكل كمبود شــدید نيروي انساني مواجه 
هستيم. در شروع سال تحصيلي بالغ بر 23هزار معلم 
كم داریم كه به عبارتي دیگر یعني 23هزار كالس  معلم 
ندارند. البته سعي مي كنيم با استفاده از 4هزار نيروي 

حق التدریس كه ســال گذشته 
جذب كردیم و با بــه كارگيري 

5هزار نيروي خرید خدمات آموزشــي، مشــكل را تا 
حدودي حل كنيم. 

 مدیران استانی آموزش و پرورش در گفت و گو با همشهری می گویند دسترسی نداشتن تعداد نامعلومی از دانش آموزان
 به شاد، مجهز نبودن مدارس به امكانات بهداشتی و كمبود معلم  از بزرگترین مشكالت  آنها  در آستانه سال تحصيلی جدید  است

زنگ تردید در بازگشایی مدارس

نيما شایان
خبر نگار

 ادامه در 
صفحه 21

رنا
س: ای
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طرح صيانت اكنــون پس از ماه ها 
بحث وارد مرحله جدیدي شــده فناوري

است و كميســيون هاي مجلس، 
منتخبــان خــود را به تدریــج براي حضــور در 
كميسيون ویژه بررسي این طرح معرفي مي كنند. 
چند روز پيش، سيدعلي یزدي خواه، نماینده تهران 
و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي 
اعالم كرده بود كه 9كميســيون مجلس اعضاي 
منتخب خود را براي حضور در كميسيون مشترك 
بررسي طرح حمایت از حقوق كاربران و خدمات 
پایه كاربــردي فضاي مجــازي معرفي مي كنند. 
همچنين به گفته او تعداد اعضاي این كميسيون 
كمتــر از 24نماینــده نخواهــد بــود. تاكنون 
6كميســيون اعضاي خود را معرفي كرده اند كه 
تعداد آنها به 15نفر مي رسد. بنابراین باید منتظر 
بود تا 3كميسيون دیگر، حداقل 9نماینده را براي 
عضویت در این كميسيون معرفي كنند. مهم ترین 
پرسش در مورد تركيب كميسيون مشترك است. 
درواقع انتظار مي رود كــه تعداد اعضاي مخالف و 
موافق طرح یكسان باشد و این تركيب یكسان در 
هيأت رئيسه كميســيون هم رعایت شود. این در 
حالي است كه گفته مي شود ســایر نمایندگان و 
رسانه ها هم مي توانند در جلسات كميسيون حضور 
داشته باشــند. هرچند این نمایندگان حق رأي 

نخواهند داشت.

طرح، نه؛ اليحه، آري
مهــرداد گودرزوند چگيني، نماینــده رودبار كه 
از كميســيون برنامه و بودجه بــراي عضویت در 
كميسيون مشترك انتخاب شده، معتقد است كه 
مجلس باید صبر مي كرد تا این موضوع به صورت 
الیحه از ســوي دولــت مطرح شــود. چگيني 
چندي پيش در گفت وگو با یكي از خبرگزاري ها 
اعالم كرده بود كه فضاي مجــازي با قانون هاي 
ضرب االجلي و كار غيركارشناسي قابل مدیریت 
نيست. همچنين الياس نادران، نماینده اصولگراي 
تهران و نماینده كميســيون برنامه و بودجه در 
كميسيون ویژه طرح صيانت هم از مخالفان بررسي 
طرح صيانت براساس اصل 85 قانون اساسي است. 

به گفته یكي از نمایندگان مجلس، نادران در روزي 
كه قرار بود براي اصل هشتادوپنجي شــدن این 
طرح رأي گيري شــود، اعالم كرده بود كه »نباید 

پنهان كاري كنيم و با زندگي مردم دربيفتيم«.
مهرداد ویس كرمي، نماینده مردم خرم آباد و عضو 
كميســيون آموزش و تحقيقات هم چندي پيش 
گفته بود: »در اصل اینكه فضاي مجازي نيازمند 
توجه جدي است و قطعا باید نسبت به ابعاد مختلف 
آن تدابير كارشناسي اندیشيده شود، شكي نيست، 
اما بحث بر سر این است كه طرح فعلي تا چه ميزان 
مي تواند هدف ساماندهي فضاي مجازي را محقق 
ســازد.«  همچنين محمد باقري بنــاب، نماینده 
مردم بناب و نماینده كميسيون اقتصادي در این 
كميسيون جزو گروهي به شمار مي آید كه معتقد 
است این طرح باید به صورت الیحه از سوي دولت 
تقدیم مجلس شــود. او گفته بود: »محدودیت ها 
نتوانســت براي كشور جوابگو باشــد. باید فضاي 

مجازي را با توليد محتواي قوي تقویت كنيم.«
لطــف اهلل ســياهكلي، نماینده قزویــن و عضو 
كميسيون صنایع مجلس هم معتقد است: »قانون 
در حوزه فضــاي مجازي بایــد در قالب الیحه به 
مجلس عرضه شود. چون طرح هاي مجلس، به آن 
قدرت و تخصص و دقت و ظرافت هاي قانوني كه 
همه زوایا را درنظر بگيرد، نيستند  چون نماینده ها 

در حوزه هاي تخصصي فعاليت نكرده اند.« مصطفي 
طاهري، نماینده مــردم زنجان و طــارم و عضو 
كميســيون صنایع در مخالفت با طرح صيانت، 
آن را واقع نگرانه و آینده نگرانه ندانســته و گفته 
است: »حوزه دیجيتال و الكترونيك مدام در حال 
پيشرفت سریع است كه با طرح موضوعاتي مثل 
استارلينك اصال ممكن اســت درآینده اینترنت 

دست ما نباشد.«

فعاليت در چارچوب
نصراهلل پژمانفر را شاید بتوان معروف ترین نماینده 
موافق و طراح اوليه طرح صيانت تلقي كرد. او بارها 
درباره فضاي مجازي نظرات خود را ابراز كرده است. 
پژمانفر در یكي از اظهارنظرهاي خود گفته بود: »در 
طرحي كه من ارائه كردم، محدودیت فضاي مجازي 
جایي نداشت و طبق آن همه پيام رسان هاي داخلي 
و خارجي مي توانند فعاليت داشته باشند و مردم 
هم آزادانه حق انتخاب دارند اما فعاليت ها باید در 
چارچوب جمهوري اسالمي باشد.«احمدحسين 
فالحي، نماینده همدان و عضو كميسيون آموزش 
و تحقيقات هم جــزو موافقان طرح اســت. او در 
گفت وگو با یكي از خبرگزاري ها گفته بود: »كساني 
كه در این خصــوص اظهارنظر كردنــد، بيش از 
90 درصــد اصال نمي دانند این طرح چيســت.«  

همچنين رضا تقي پور انوري، وزیر اسبق ارتباطات 
و عضو كميســيون صنایع مجلس كه از حاميان 
طرح صيانت اســت، از تریبون مجلس اعالم كرد: 
»در 8سال گذشــته در فضاي مجازي كشورمان 
خيانت شد. فضاي مجازي را بدون قيد و شرط در 
 اختيار دشمنان گذاشتند. امروز فضاي مجازي ما 
اشغال شده است و باید در این زمينه قانونگذاري 
شود.« بيژن نوباوه وطن، نماینده مردم تهران و عضو 
كميسيون فرهنگي از موافقان طرح صيانت به شمار 
مي آید كه معتقد است: »در طرح ساماندهي فضاي 
مجازي هيچ محدودیتي براي فعاليت پلتفرم هاي 
خارجي در كشور وجود ندارد، اما آنها باید در ایران 
نماینده حقوقي داشته باشند و مسئوليت عواقب 

كار خود را بپذیرند.«
حســين ميرزایي، نماینــده اصفهــان و عضو 
كميســيون فرهنگي هم در یك نشست آنالین 
گفته بود كه مجلس در قالب طرح صيانت از حقوق 
كاربران براي توســعه فضاي مجازي و حمایت از 
نمونه هاي داخلي گام بردارد. همچنين، سيدعلي 
یزدي خــواه، نماینده تهران و عضو كميســيون 
فرهنگي به عنوان موافق معتقد است: »در این طرح 
به دنبال ارزان كردن اینترنت براي اقشار مختلف و 

تسهيل كسب وكار ها در فضاي مجازي هستيم.«
احمــد اميرآبــادي فراهاني، عضو كميســيون 
اقتصادي مجلس كمتــر درباره طــرح صيانت 
اظهارنظر كرده، اما مدتي پيــش در یك تویيت 
نوشت: »با فيلترینگ شــبكه هاي اجتماعي كه 
مرتبط با فضاي كسب وكار سالم مردم بوده و آزادي 
بيان را تضمين مي كند مخالفيم و البته باهرگونه 
بي بند و بــاري در فضاي مجازي كــه نوجوانان و 
جوانان را به انحراف مي كشاند مخالفيم.« غالمرضا 
منتظري، نماینده گرگان و آق قال و عضو كميسيون 
فرهنگــي اگرچه دربــاره این طــرح اظهارنظر 
مشــخصي نكرده، اما در گفت وگویي اعالم كرده 
بود : »نكته اساسي كه خيلي به آن توجه نشده این 
است كه در مجلس، قانوني مصوب نشده كه این 
همه حرف و حدیث در مورد آن مطرح شده باشد. 
در مجلس مقرر كردیم كه پيش  نویس این طرح در 
دولت بررسي شود و همچنين در صحن علني و در 
كميسيون مشترك این پيش نویس مورد بررسي 
قرار مي گيرد و قطع به یقين ما شاهد تغييراتي در 

این پيش نویس هستيم.«

به سوی آینده

 پايان واتساپ براي 43مدل گوشي
از 10آبان 

صاحبان 43مــدل مختلف تلفن هــاي همراه هوشــمند به زودي 
نمي توانند از برنامه پيام رســان واتساپ اســتفاده كنند. به گزارش 
وب سایت نشنال نيوز، طبق اعالم صورت گرفته در بخش پرسش هاي 
متداول واتســاپ، در روز یكم نوامبر2021، یعني دهم آبان1400، 
این پيام رســان متعلق به فيســبوك، كار روي تلفن هایــي را كه از 
 2.5.1 KaiOS و iOS10 ،4/1 سيستم هاي قدیمي تر از اندروید او اس
استفاده مي كنند، متوقف خواهد كرد. تمامي كساني كه تلفن هایي با 
سيستم عامل هایي قدیمي تر از آنچه بدان اشاره شد داشته باشند، از 
تاریخ یادشده دیگر نمي توانند از واتساپ روي آنها استفاده كنند زیرا 
سيستم عامل هاي این گوشــي ها از 10آبان با برنامه سازگار نخواهد 

بود. بدین ترتيب اگر چنين چيزي شامل دستگاه شما مي شود یا باید 
ارتقایي صورت بگيرد و یا اینكه به مدل جدیدتري از تلفن همراه كه 
سيستم عاملش بتواند از واتساپ پشتيباني كند، نياز خواهيد داشت. 
البته راه ســومي نيز وجود دارد و آن هم گذشــتن از خير استفاده از 
واتساپ و رفتن سراغ پيام رسان هاي دیگر است. در عين حال، واتساپ 
هم اكنون در حال كار روي چند قابليت جدید است. این شركت یك 
ویژگي جدید را معرفي كرده كه شاید مشكل بسياري از كاربرانش را 
حل كند. ویژگي جدید به كاربــران اجازه مي دهد كه هنگام تغيير از 
iOS به دستگاه هاي اندرویدي سامسونگ، چت هاي خود را هم منتقل 
كنند. با توجه به این موضوع، اگرچه واتساپ با این حركت، پشتيباني 
از دســتگاه هاي خيلي قدیمي را متوقف مي كند اما به نظر نمي رسد 
كه این كار اثر محسوسي روي بسياري از كاربران داشته باشد چراكه 
بيشتر كاربران به احتمال زیاد از گوشي هاي جدیدتر استفاده مي كنند 
و با این مشكل روبه رو نخواهند شد. واتساپ معموال هرازچندگاهي 
سراغ این كار مي رود و پشتيباني از سيستم عامل هاي قدیمي را حذف 
مي كند. آخرین بار این اتفاق در دسامبر 2020رخ داده بود. اما برخي 
از دستگاه هایي كه واتســاپ از دهم آبان روي آنها قابل اجرا نخواهد 
بود، به این شرح است: اپل: نسل اول آیفون SE، 6اس و 6اس پالس. 
سامسونگ: گالكسي اس2، گالكسي اس3ميني و گالكسي كور. سوني: 

اكسپریا ميرو، نئو ال و آرك اس.

تصميم گيران آينده طرح صيانت
از 24نماینده اعالمي براي كميسيون ویژه و مشترك بررسي طرح صيانت تاكنون 15نماینده معرفي شده اند

براســاس گزارش هاي 
منتشر شــده به تازگي دانش

وزارت بهداشت ایران با 
توجه به عدم  تأمين دوز دوم واكسن 
اسپوتنيك وي، براساس مصوبه كميته 
فني كشوري واكسيناســيون كرونا 
مجوز تزریق واكسن آســترازنيكا را 
بــراي  دوم  دوز  به عنــوان 
دریافت كنندگان واكسن روسي صادر 

كرده است.
تركيب دو دوز از واكسن هاي مختلف 
كووید-19حتــي بــا پلتفرم هــاي 
غيرهمســان، به عنوان یك راه ایمن 
و اثربخش در برابر كرونــا ویروس و 
گونه هاي مختلف آن شــناخته شده 
اســت. با شــدت گرفتن برنامه هاي 
واكسيناســيون در دنيــا، كمبود در 
توليد و دور ماندن دســت بســياري 
از كشــورها از واكســن هاي مجاز و 
همچنين پيدایــش گونه هاي جدید 
از ویروس باعث شــد تــا محققان به 
ســمت ایده تركيب دوزهاي واكسن 
بروند تا خأل موجود در روند واكسينه 
كردن جمعيت جهاني برطرف شود. 
این ایده طبق مطالعات انجام شده در 
انگليس، كره جنوبي، اســپانيا، آلمان 
و روســيه جواب داده است و حتي در 
مواردی باعث جهش در پاسخ ایمني 
در برابر ویروس و سویه هاي جدید آن 

شده است.

دوزهاي متفاوت 
ایــده تركيب واكســن البتــه اتفاق 

جدیدي نيست. در دهه 90ميالدي، 
 HIV بــراي آزمایش هاي واكســن
موضوع تركيب واكسن مطرح و انجام 
شــد و به گفته دكتر پير مولين از نظر 
علمي این كار چيز جدیدي نيســت. 
رودولف تيبو، استاد بهداشت عمومي 
در دانشــگاه بوردو فرانسه مي گوید: 
ایده اختالط واكســن ها این است كه 
آنتي ژن )بخش قابل تشخيص عامل 
بيمــاري زا( به شــيوه اي متفاوت به 
سيستم ایمني ارائه شود تا به ایمني 
بدن كمك كند. به این ترتيب سيستم 
ایمني، مرور بهتري بر آنتي ژن داشته 

و پاسخ آن را تنظيم مي كند.
مطالعات جدید براي اثربخشي بيشتر 
واكسن هاي كووید-19نشان مي دهد 
كه تركيب واكســن هاي تأیيد شده 
به این ترتيب كــه دوز اول با یك نوع 
واكســن و دوز دوم با واكسن دیگري 
باشــد، باعث جهش قابل توجهي در 

سطح ایمني مي شود.
نتایج اعالم شــده توســط یك گروه 
تحقيقاتي بریتانيایي نشــان مي دهد 
كه ایــن تركيب گاهي از 2 واكســن 
یكســان بهتر عمل مي كنــد. نتيجه 
مشــابه از یك مطالعه آلماني نيز مهر 

تأیيدي بر این ادعاست.
اریك ساندر، ایمونولوژیست دانشگاه 
چاریته در برلين مي گویــد: با تأیيد 
ایده تركيب واكســن ها براي بيماري 
كوویــد-19، مردم حــاال مي توانند 
بيشتر احساس راحتي داشته باشند. 
نتایج مطالعــات اخير بــه محققان 
اعتماد به نفس بيشتري داده و تركيب 
واكسن هاي دیگري به جز آسترازنيكا 

و فایزر را در برنامه قرار داده اند.

تحقيقات چه مي گويند
دوز اول واكسن، سيســتم ایمني را 
براي ارائه پاســخ تحریك مي كند و 
دوز دوم این پاسخ را تقویت مي كند. 
بيشتر تحقيقات انجام شده در زمينه 
تركيب واكســن ها همچنان در اول 
راه اســت، اما یك مطالعه مقدماتي 
از ســوي محققان دانشگاه آكسفورد 
نشــان مي دهد تركيب آســترازنيكا 
و فایزر یك پاســخ ایمنــي قوي در 
مقابل ویروس ایجــاد مي كند كه از 
ميزان آنتي بادي ایجاد شده با 2 دوز 
آكسفورد هم بيشتر بود. آسترازنيكا 
مبتني بر پلتفرم ویروس وكتور ساخته 
شــده؛ درحالي كه فایزر طبق پلتفرم 
جدید پيامرســان RNA توليد شده 
اســت، اما تحقيقات ثابت كرده است 
تركيب 2 پلتفــرم متفــاوت، یعني 

آنتي بادي بيشتر.
پروفسور ماتيو اسنپ، مدیر تحقيقات 
ایــن كارآزمایي مي گویــد: مطالعه 
تركيب واكســن هاي كوویــد-19 با 
هدف گســترش این ایده در انگليس 
و دنيا انجام شده اســت. نتایج نشان 
مي دهد كه با یك فاصله 4هفته اي، 2 
دوز تركيبي باعث ایجاد پاسخ ایمني 
مي شــوند كه باالتر از آستانه تعيين 
شده توسط برنامه استاندارد واكسن 

آكسفورد-آسترازنيكا است.
كارآزمایي باليني اخير در كره جنوبي 
نيز نشــان داد كه تركيــب دوز اول 
آســترازنيكا بــا دوز دوم فایزر منجر 
بــه افزایــش 6برابــري در ميــزان 
آنتي بادي هاي خنثي كننده به نسبت 

2 دوز آسترازنيكا شد.
در این مطالعه همچنيــن تأثير این 

دوزهاي تركيبي بر سویه هاي جدید 
كرونا مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. 
طبق گفته آژانس پيشگيري و كنترل 
بيماري هاي كره جنوبــي،  هيچ كدام 
از گروه هاي تحت نظر، دچار كاهش 
فعاليت آنتي بادي هاي خنثي كننده 
در برابر واریانت آلفا كه نخســتين بار 
در انگليس مشاهده شــد، نشده، اما 
 خنثي ســازي  در برابر انواع بتا، گاما و 

دلتا دچار كاهش شده است.
مطالعــات در اســپانيا و آلمــان نيز 
مشــخص كرد كه تركيب واكسن ها 
باعث افزایش ســطح ایمني مي شود. 
طبق مطالعــات انجام شــده، هيچ 
واكنش یا عارضــه جانبي خاصي در 

شركت كنندگان مشاهده نشد.

تركيب آسترازنيكا با اسپوتنيك
در مســكو كارآزمایي بــراي تركيب 
واكسن هاي آسترازنيكا و اسپوتنيك 
انجام شــد كه به مقامات بهداشــتي 
چراغ سبز براي استفاده از این تركيب 
نشــان داد. در فيليپين نيز تحقيقات 
براي تركيب واكسن چيني سينوواك 

با 6واكسن دیگر در حال انجام است.
در آرژانتين هم مقامات بهداشــتي 
به افرادي كه دوز اول واكسن روسي 
اســپوتنيك را دریافت كرده اند، دوز 
دوم آســترازنيكا یا مدرنا را پيشنهاد 
كرده انــد. این اتفــاق به دليل تأخير 
در ارســال دوز دوم اســپوتنيك رخ 

داده است.
با وجود فاصلــه 3ماهه بيــن 2 دوز 
واكسن روســي، بوینس آیرس آنقدر 
در انتظار رســيدن محموله دوز دوم 
ماند كه ناچــار به تركيب واكســن 
شــد. اما كارال ویزوتي، وزیر بهداشت 
آرژانتين مي گوید كه انعطاف پذیري 
واكسن هاي مجاز باعث افزایش شانس 
آرژانتين در برابر گونــه خطرناك تر 
دلتا مي شــود. به گفته ویزوتي طبق 
مشاهداتي كه در انگليس انجام شده 
است، تركيب اسپوتنيك با آسترازنيكا 
با مدرنا یك امكان دیگر براي افزایش 
ایمنــي و ســرعت بخشــيدن بــه 

واكسيناسيون است.
صندوق ســرمایه گذاري مســتقيم 
روســيه نيز ادعا مي كند تركيب دوز 
اول اسپوتنيك با دوز دوم آسترازنيكا 
هيچ عوارض جانبي خاصي نداشــته 
اســت. آنها در یك كارآزمایي باليني 
روي 50نفــر كــه از  مــاه فوریه در 
آذربایجان آغاز شده است نتایج خوبي 

گرفته اند. 

تركيب واكسن ها براي نجات از كرونا 
وزارت بهداشت اعالم كرده افرادي كه دوز اول واكسن اسپوتنيك را دریافت كرده اند به دليل كمبود واكسن روسي مي توانند 

براي دوز دوم آسترازنيكا بزنند، اما تركيب واكسن ها در جهان چقدر مرسوم است؟ 

زهرا خلجي
خبر نگار

السالوادور سرانجام روز سه شنبه 
به نخستين كشــوري در جهان 
تبدیل شــد كــه بيت كوین را 
به عنوان واحد پول قانوني خود به تصویب رســانده است. در این ميان 
حاميان این طرح معتقدند هزینه كميســيون بــراي ميلياردها دالر 
ارسال شده از خارج به داخل این كشــور كاهش مي یابد، اما در مقابل 
منتقدان هشدار داده اند كه چنين كاري ممكن است به پولشویي دامن 
بزند. به گزارش خبرگزاري رویترز، این طرح كه توسط رئيس جمهور 
جوان این كشور یعني »نجيب ابوكيله« هدایت مي شود، به این منظور 
است كه به السالوادوري ها اجازه دهد، 400ميليون دالر كه ساالنه در 
كميسيون هاي مربوط به حواله هایي كه بيشتر از ایاالت متحده به داخل 
السالوادور ارسال مي شــود، صرفه جویي كنند. تنها در سال گذشته، 
حواله هاي ارسالي به السالوادور تقریباً 6ميليارد دالر معادل 23درصد 
از توليد ناخالص داخلي این كشور بود كه یكي از باالترین نسبت ها در 
جهان محسوب مي شود. نظرسنجي ها نشان مي دهد كه مردم السالوادور 
در مورد استفاده از بيت كوین تردید داشته  و درخصوص بازار ارزهاي 
دیجيتال نگراني هایي دارنــد. منتقدان مي گویند كه قانوني شــدن 
ارزهاي دیجيتال مي تواند نظارت و همچنين ریسك را براي مؤسسات 
مالي افزایش دهد. با این حال، تعدادي از مردم این كشــور به قانوني 
شدن بيت كوین خوش بين هستند. رینا ایســابل آگيالر، صاحب یك 
فروشگاه در شهر ال سونته در 49كيلومتري جنوب غربي سان سالوادور، 
پایتخت السالوادور مي گوید: »این موضوع مفيد واقع خواهد شد. ما در 
ایاالت متحده خانواده داریم و آنها مي توانند بدون هيچ هزینه اي براي 
ما پول ارسال كنند؛ درحالي كه بانك ها هميشه هزینه اي براي ارسال 
پول از ایاالت متحده به السالوادور دریافت مي كنند.« ال سونته بخشي از 
به اصطالح ساحل بيت كویني به حساب مي آید؛ شهري كه قرار است یكي 
از نخستين اقتصادهاي بيت كویني در جهان باشد. در آستانه راه اندازي 
رسمي این طرح، دولت دستگاه هاي خودپرداز كيف پول دیجيتال چيوو 
)Chivo( را نصب كرده است كه این امكان را مي دهد، ارز دیجيتال را به 
دالر تبدیل كرده و بدون كارمزد برداشت كرد. اما ابوكيله روز دوشنبه 
انتظارات براي حصول نتایج سریع را كاهش داد و از مردم خواست كه 
در این راه صبور باشند. او در تویيتر نوشت: »مانند همه نوآوري ها، روند 
بيت كوین در الســالوادور داراي یك منحني یادگيري است. هر راهي 
به آینده اینگونه خواهد بود و همه  چيز در یك روز یا یك ماه به دســت 
نمي آید.« روز دوشنبه، السالوادور 400واحد اوليه ارز دیجيتال خود را 
خرید و به طور موقت قيمت بيت كوین را 1/49درصد افزایش داد و آن را 
به بيش از 52هزار و 680دالر رساند. برخي تحليلگران نگران این هستند 
كه قانوني كردن بيت كوین و استفاده از آن به عنوان واحد پول رسمي 
در كنار دالر آمریكا، بتواند چشم انداز تالش السالوادور براي دستيابي به 
توافقنامه تامين مالي بيش از یك ميليارد دالري با صندوق بين المللي 

پول )IMF( را تيره كند.

السالوادور به صورت رسمي 
بيت كويني شد

دولت نجيب ابوكيله با به رسميت شناختن ارزهاي 
دیجيتال، فصل جدید و ناشناخته اي را در اقتصاد رقم زد

ساسان شادمان منفرد
خبر نگار

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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 نیره، مادر ســالمندش را كه مبتال 
به آلزايمر اســت، در خانه نگهداري 
مي كند. او مي گويــد تا قبل از كرونا، 
مادرش شرايط بهتری از نظر روحي 
داشت. مي توانست با پرستارش بیرون 
برود، در پارك، بازي بچه ها را تماشا 
كند و با همسن و ســاالنش مالقات 
داشته باشد. پس از كرونا اما به دلیل 
خطر انتقال بیماري و بیماري  زمینه اي 
كه دارد، خانه نشــین شــد و حتي 
پرستاري كه از او مراقبت مي كرد هم 
مرخص شد. همین موضوع سبب شد 
تا مراقبت از مادرش سخت شود. نیره 
مي گويد كه براي مراقبت از مادرش، 
خواهر و برادرهايش مشاركت كردند، 
هر كدام اما به روش خود:» پزشــك 
معالجش گفته كــه بیماري او در اين 
مدت پیشرفت زيادي كرده كه در خانه 
ماندن و ديدار نكردن با ساير افراد، اين 
روند را تسريع كرده است. او بیماري 
قلبي دارد و در همین مدت   بیماري 
هم تشديد شــده. در دوران شدت 
گرفتن كرونا، امكان مراجعه به پزشك 
وجود نداشت.« نیره، مهم ترين عامل 
وخیم شــدن حال مادرش را شیوع 
كرونا مي داند:»تنش میان خواهر و 
برادرها بر ســر نگهداري از مادرمان 
هم باال رفته و منجر به سردي روابط 
میان ما شده اســت.« او مي گويد كه 
رفتارهاي مــادرش تغییرات زيادي 
كرده و حالت هاي افسردگي و بي تابي 
او هم زياد شده است. مادرمريم، هم  
در كنار مشــكل قلبي و ناتواني در 
راه رفتن، مبتال به دمانس اســت، او 
در اولین مرحله ابتال به آلزايمر قرار 
دارد. مريــم مي گويد:»قبل از كرونا، 
سطح هوشیاری و حافظه مادرم خیلي 
بهتر بود. با آدم هــاي زيادي رفت و 
آمد داشتیم و مدام به او سر مي زدند، 
اما در دوران كرونــا، خلق و خويش 
تغییر كرد.« مادر مريم پیش از شیوع 
كرونا، براي انجــام معالجات، به طور 
مرتب به فیزيوتراپي مي رفت، اما با 
شیوع كرونا، اين معالجه در خانه انجام 
مي شود، همین اتفاق منجر به انتقال 
بیماري به خودش و مادرش شد:» بعد 
از ابتال، مادرم عالوه بر مشكل جسمي، 
دچار اختالل روان هم شــد. پزشك 
معالج تشخیص داد كه اين اتفاق به 
دلیل التهاباتي است كه كرونا در مغز 
ايجاد كرده است. همین وضعیت سبب 
شده تا درمان فیزيوتراپي با حداقل 
جلسات انجام شود و توانايي مادرم 
براي حركت هم كمتر شــده است.« 
مريم حاال در اين وضعیت، ناچار است 
ســاعت هاي كمتري به محل كارش 
برود و در تامیــن هزينه هاي زندگي 

دچار مشكل شده است. 

خانه نشینی 
اجباری

تجریه زیسته از ابتداي شــیوع کرونا، سالمندان 
به عنوان آســیب پذیرترین گروه 
معرفي شــدند. بر اســاس اعالم 
وزارت بهداشــت تا پیــش از آغاز 
واکسیناســیون درکشــور،  73 
درصد از فوتي هــاي کرونا مربوط 
به افراد باالي 60 ســال بود. حاال 
اما با واکسیناســیون جمعیت قابل توجهي از 60 سال به 
باال، میزان مرگ و ابتال در   میــان آنها کاهش پیدا کرده، 
هر چند که سویه هاي جدید همچنان در کمین اند. آمارها 
نشان مي دهد، 10.5 درصد جمعیت کشور را افراد باالی 
60 سال تشکیل مي دهند و در دوره کرونا، بخشی از آنها 
جانشان را از دســت دادند. کرونا اما تنها جان تعداد قابل 
توجهي از ســالمندان را نگرفت، متخصصان حوزه روان 
مي گویند، شیوع همه گیری کرونا، تاثیرات قابل مشاهده اي 
بر روان سالمندان گذاشت. محدودیت مالقات با خانواده، 
دوســتان و همســاالن براي جلوگیری از شیوع بیماری، 
بسته شــدن درهاي مراکز نگهداري از سالمندان، تاخیر 
در انجام مراجعه ها و چك آپ هاي پزشکي و ... سالمندان 
را به انزوا کشانده اســت. آنها در 18 ماه گذشته با اختالل 
در روابط اجتماعي مواجه اند و بر اساس پژوهش هاي انجام 
شده، میزان اضطراب، افسردگي و آشفتگي هم در آنها باال 
رفته است. گفته مي شود،  برخي از سالمندان پس از ابتال 
به کرونا، دچار التهابات مغزي شده اند که روي حافظه آنها 

تاثیر گذاشته است.

 تشديد آشفتگي روحي و گسست خانوادگي
کاظم ملکوتي، روانپزشك و استاد دانشگاه علوم پزشکي 
ایران است و بر تشدید اختالالت روان در میان سالمندان 
در پي شــیوع کرونا، تأکید مي کند. او در توضیح بیشتر 
دربــاره این موضوع به همشــهري مي گویــد:» تاکنون 
تحقیقات خاصي درباره این موضوع در ایران انجام نشده 
است، اما همین اطالعات اندك موجود، حاکي از آن است 
که تغییر ســبك زندگي در دوران کرونا، تمام بخش ها را 
تحت تأثیر قرار داده، به طوري که حتي مي توان علم پزشکي 
را هم به قبل و بعد از کرونا تقسیم بندي کرد. در این میان 
سالمندان هم مانند تمام گروه هاي سني، تحت تأثیر کرونا 
قرار گرفته اند. نکته اما اینجاست که همگني گروه هاي سني 
سالمندان با یکدیگر بسیار متفاوت است؛ یعني سالمند در 
گروه سني 60سال به باال با سالمند 80سال به باال، کامال با 
هم وضعیت متفاوتي را تجربه مي کنند.« او مي گوید:»این 
موضوع در گروه هاي سني دیگر دیده نمي شود؛ مثال افراد 
در دهه سوم زندگي یا کساني که در دهه چهارم قرار دارند، 
تفاوت زیادي از نظر نیازهــا ندارند. به همین دلیل، تغییر 
و تحوالت کرونا هم براي آن گروه ســالمند بسیار  بیشتر 
از گروه هاي ســني جوان تر است.« براســاس اعالم این 
روانپزشك، آشــفتگي روحي و گسست خانوادگي، نکته 
دیگري است که سالمندان به طور کلي با آن مواجهند که 
در دوران کرونا شدت گرفته است. ارتباط خانواده ها در این 
دوران بسیار کم شــده، به دلیل ماندن اعضاي خانواده در 
خانه، ممکن است تنش هاي بیشتري میان آنها و سالمندان 
ایجاد شود که اضطراب و استرس ناشي از ابتال به بیماري هم 
شرایط نامطلوبي درون برخي از خانواده ها برقرار کرده است. 
هر چند که با انجام واکسیناسیون کمي از این اضطراب ها 
کاسته شده اما هنوز هم براي ارتباط گیري، خانواده ها نگران 
ابتالي افراد سالخورده خانواده اند و این موضوع بر روان آنها 

آسیب وارد کرده است.
نمونه تنش هاي ســالمندان و اعضاي خانواده به صورت 
سالمند آزاري نمایان شده اســت. با اینکه گزارش رسمي 
و آماري از این موضوع وجود ندارد، اما نایب رئیس انجمن 
علمي کاردرماني شهریور سال گذشته در وبینار معیشت 
ســالمندان در دوران کرونا اعالم کرد که در دوران کرونا، 
سالمندآزاري تشدید پیدا کرده است. به گفته محمدرضا 
اسدي، تنها گذاشــتن ســالمندان بزرگ ترین مصداق 
سالمندآزاري است که مدت  زمان آن با شیوع کرونا بیشتر 
شده، همچنین دسترسي به خدمات درماني و بهداشتي 
سالمندان، خرید مایحتاج و دارو و همچنین دیدار با خانواده 
با شیوع کرونا بســیار کمتر شــده که تمام اینها در گروه 

سالمندآزاري قرار مي گیرد.

فشارهاي رواني ترس از ابتال و منع مالقات
ملکوتي به یکي دیگر از دغدغه هاي سالمندان در پاندمي 
کرونا اشاره مي کند. به گفته او، ترس از ابتال به کرونا، براي 
ســالمندان فشــار رواني مضاعفي دارد، چرا که این افراد 
به دلیل احساس تنهایي، مشــکالت مراقبت از خود، تهیه 
دارو و دسترسي به پزشك دارند، به همین دلیل اضطراب 
و استرس بیشــتري از ابتال به کرونا را متحمل مي شوند. 
از ســوي دیگر، ترس از ابتال و آلوده شدن این افراد، منجر 

شده تا اعضاي خانواده با این افراد 
کمتر ارتباط داشــته باشند. این 
روانپزشك، به نتایج تحقیقي که 
درباره قرباني شــدن سالمندان 
به دلیل ابتال به کرونا انجام شــده 
اشاره مي کند:» اوایل شیوع کرونا، 
پژوهشــي درباره موضوع مراقبت 
از سالمندان در منزل و خانه هاي 
ســالمندان انجام شد و مشخص 
شــد قبل از تزریق واکسن، حدود 
31درصد از سالمندان بر اثر ابتال به 
کرونا جانشان را از دست مي دهند. 
همزمان آمار مشــابهي از تعداد 
فوتي ها در خانه هاي ســالمندان 
انگلستان منتشر شــد که نشان 
مي داد، حدود 33درصد سالمندان 
این مراکــز به دلیل ابتــال به این 
بیماري فوت کرده اند.« به گفته این 
روانپزشك، براساس نتایج تحقیق 
دیگري که در بیمارســتان بهارلو 

انجام شد، میزان مرگ ومیر بر اثر ابتال به کرونا در سالمنداني 
که بیش از 2بیماري زمینه اي داشته اند، 2برابر بیشتر از دیگر 
سالمندان اعالم شد. همچنین میزان بستري هم در بخش 
 آي سي یو حدود 2.5برابر بیشتر از دیگر بیماران گزارش شد. 
همین موضوع سبب شد تا سازمان بهزیستي، بخشنامه و 
دستورالعمل هایي براي مراقبت بیشتر از سالمندان را تدوین 

مي دهند، آسیب زاست. بررسي ها نشان مي دهد در دوران 
کرونا، سالمندان دچار خأل عاطفي شده اند. همه اینها در 
شرایطي است که روند پیري و سالخوردگي به تنهایي براي 
افراد احساس ناامني ایجاد مي کند؛ زماني که  شیوع یك 
بیماري مثل کرونا هم پیــش مي آید، به یکباره، آن افراد 
هم با وجود شــیوع گســترده بیماري و تأکید بر رعایت 
پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي، بیشتر 
احســاس تنهایي و ناامني مي کنند.« بیش از 18 ماه از 
شــیوع کرونا مي گذرد و هنوز برخي محدودیت ها براي 
کنترل پاندمي پابرجاست. از سوي دیگر با شیوع شدیدتر 
کرونا با ســویه دلتا و همچنین واکســینه نشدن تعداد 
زیادي از جمعیت کشــور، هنوز نگراني از انتقال بیماري 
حتي به سالمندان واکسینه شــده وجود دارد. گراوند به 
همین نکته اشاره مي کند و مي گوید که محدودیت هاي 
تردد، ســالمندان را خسته کرده است. بســیاري از این 
افراد در شهرهاي دور از فرزندانشان زندگي مي کنند و هر 
تعطیلي یا آخر هفته ها، فرزندان به دیدار خانواده هایشان 
مي رفتند، اما حاال با اعالم رنگ بندي شهرها، رفت وآمدها 
کم شده و این احساس تنهایي آنها را به سمت افسردگي 
و یا تشدید آن مي کشاند. به گفته این جامعه شناس، نظام 
اجتماعي کشور، به دلیل شیوع کرونا، دستخوش تغییرات 
و آسیب هاي زیادي شده است؛ آســیبي  که فراتر از آمار 
مرگ و ابتالهاي روزانه اســت. این مشکالت تا چندین 
نسل، کشور و جامعه را درگیر خواهد کرد:» شاید بتوان 
گفت مرگ در اثر ابتال به کرونا، ساده ترین عارضه اجتماعي 
کروناست، چرا که این موضوع قابل  مشاهده و نگران کننده 
اســت و مردم را به طور واضح درگیر کرده. اما در کنار آن 
موضوع مهم تري که به طور پنهانــي در حال پیش روي 
است، همین آسیب هاي رواني و اجتماعي ناشي از شیوع 
کروناست که در آینده معضالت زیادي ایجاد خواهد کرد.« 
گراوند مي گوید از آنجایي که سالمندان نمي دانند تا چه 
زماني فرصت زندگي کردن دارند، شــیوع کرونا را مانع 
بزرگي براي لذت بردن از زندگي و بودن در کنار عزیزانشان 
مي دانند. او تأکید مي کند که پاندمي کرونا، منجر به قطع 
ارتباط میان 2نسل مي شود که مشــکالت آن در آینده 

مشخص مي شود.

و ابالغ کند. به گفته ملکوتي، منع مالقات ها از یك طرف باعث 
کم شدن انتقال و ابتال به بیماري در میان سالمندان شد و از 
طرف دیگر، منجر به آشفتگي روحي و رواني بیشتري در 
میان آنها شد. کاهش رفت وآمد کارمندان یکي از راهکارهاي 
سازمان بهزیســتي براي کاهش خطر انتقال بود، همین 
موضوع اما سبب شد تا فشار بیشتري به سایر مراقبان وارد 
شود و این مسئله بر مراقبت از سالمندان هم تأثیرگذار بود. 
در کنار همه اینها، سازمان بهزیستي در پذیرش افراد جدید، 
محدودیت داشت چرا که در بخش نامه ها تأکید شده بود در 
حد امکان سالمند جدیدي پذیرش نشود تا از انتقال بیماري 

به سایر افراد جلوگیري شود.

تشديد افسردگي، حمالت اضطرابي و بي خوابي
 به گفته این روانپزشــك، بررسي ها نشــان مي دهد، در 
دوران کرونا افسردگي، حمالت 
اضطرابي، تشدید اختالل خواب 
و کابوس هاي شبانه، از شایع ترین 
اختالالت روان در میان سالمندان 
است. در بعضي سالمندان هم که 
به کرونا مبتال شــده اند التهابات 
مغزي، مشــاهده شــده است. با 
ادامه دار بودن شیوع کرونا، ملکوتي 
مي گوید:» توجه به تغذیه سالم، 
خواب کافي، پیــاده روي و انجام 
حرکات ورزشــي و فعالیت بدني 
براي سالمندان، مي تواند آنها را در 
ابتال به اختالالت روان این دوره، 
محافظت کنــد. همچنین دیدار 
دوستان و آشنایان در فضاهاي باز، 
موضوع بسیار مهم دیگري است که 
مي تواند به آرامش روان این افراد 
کمك کند. برخي بررسي ها نشان 
داده که سالمندان در دوران کرونا 
براي دور شدن از مشکالت ناشي از 
وضعیت پیش آمده به سمت مصرف مواد مخدر و سیگار و یا 
مشروبات الکلي رو آورده اند که مهم ترین پیامد آن شدت 

گرفتن افسردگي در میان این افراد است.« 

انجام فعالیت هاي سرگرم كننده درخانه
ملکوتي مي گوید یکي از مهم ترین راهکارها براي سالمندان 

در دوران کرونا پرداختن به فعالیت هاي جانبي در خانه است 
که مي تواند به زندگي آنها معنا بدهد. تحقیقات نشان داده 
گلکاري، مراقبت از حیوان خانگي، مطالعه، خیاطي، انجام 
کارهاي هنري و ســایر فعالیت ها در خانه، مي تواند تأثیر 
بسیار خوبي در روحیه سالمندان بگذارد. این روانپزشك 
تأکید مي کند که در کنار تمام این موضوعات، نباید فراموش 
کرد که اختالالت روان در دوران بعد از پاندمي کرونا خیلي 
بیشتر از دوران کروناســت، چرا که شرایط پس از بحران، 

همواره وخیم تر از خود بحران است.

 آسیب هاي جسمي در پي فشارهاي رواني
آبان سال گذشــته بود که سخنگوي ســتاد ملي مقابله با 
کرونا اعالم کــرد، 88درصد مرگ ومیر بیمــاران مبتال به 
کرونا مربوط به ســالمندان و افراد آسیب پذیر است. با آغاز 
واکسیناسیون براي گروه سني ســالمند از ابتداي امسال، 
آنطور که از مراکز درماني خبر مي رسد، کاهش تعداد فوتي ها 
و مبتالیان به کرونا در این گروه سني است. هر چند که هنوز 
آمار رسمي از سوي وزارت بهداشت اعالم نشده است. مراکز 
نگهداري از سالمندان اما همچنان شرایط قرنطینه را تجربه 
مي کنند، آنها اغلب مبتال به بیماري هاي زمینه اي هستند 
و رفت وآمدها، خطرناك است. با این حال همین وضعیت 
سالمندان را در شــرایط روحي خاصي قرار داده است. رضا 
شهسواري، معاون سالمت و توانبخشي آسایشگاه خیریه 
کهریزك اســتان البرز، این موضوع را تأییــد مي کند و به 
همشهري مي گوید:» از ابتداي شیوع پاندمي کرونا، یعني 
اواخر بهمن98، این آسایشگاه وارد قرنطینه شد، به همین 
دلیل هر نوع مالقاتي با ساکنان این مرکز، ممنوع شد. با این 
حال، در برخي از ماه ها که میزان شیوع کمتر بود یا رنگ بندي 
شهرها تغییر کرد، در ساعت هاي کم خطر، وقتي براي مالقات 
با سالمندان از سوي خانواده هایشان درنظر گرفته مي شد. 
شهسواري مي گوید:»حدود 6 ماه پس از شیوع کرونا، ما در 
میان سالمندان این مرکز، شــاهد تغییراتي در خلق و خو 
شدیم، آنها دچار بي حوصلگي و کالفگي شدند، به هر حال 
بسیاري از مالقات ها لغو شده بود و افرادي که حتي سطح 
هوشیاري باالیي نداشــتند، متوجه وضعیت شده بودند.« 
همین موضوع سبب شد تا تیمي از روانشناسان و مددکاران 
حتي کارشناسان هنري و ورزشي، براي کمك به سالمندان به 
مرکز بیایند تا آسیب هاي جدایي این افراد از خانواده هایشان را 
بررسي کرده و به حداقل برسانند. به گفته شهسواري، با همه 
اینها، هیچ کدام از این راهکارها نتوانست خأل دیدار سالمندان 

با خانواده هایشــان را پر کند. معاون سالمت و توانبخشي 
آسایشگاه خیریه کهریزك استان البرز به تأثیر آسیب هاي 
روان سالمندان برسالمت جسم شان اشاره مي کند:» آسیب 
رواني سالمندان در دوران کرونا، سالمت جسماني آنها را هم 
تحت الشعاع قرار داده و آنها در این مدت با مشکالت جسماني 
بیشتري مواجه شده اند. البته سالمنداني که سطح هوشیاري 
بیشتري دارند مي توانند با کمك مددکاران و روانشناسان 
مرکز در فضاي مجازي با خانواده هایشان در ارتباط باشند 
و همین موضوع مي تواند کمك مؤثري براي آنها باشــد.« 
اردشیر زرشکي، مدیر امور روانشناسي این آسایشگاه هم بر 
تأثیر شیوع کرونا بر سالمت روان سالمندان اشاره مي کند و به 
همشهري مي گوید:»به طور کلي در حوزه پاندمي کرونا افراد 
2نوع واکنش داشتند؛ بعضي ها دچار افراط و فاجعه انگاري 
شدند، به همین دلیل ترس و اختالالت اضطرابي، وسواس و 
هیجانات غیرقابل کنترلي را تجربه کردند، عده اي هم دچار 
سهل انگاري و بي توجهي به بیماري و رعایت پروتکل هاي 
بهداشتي شدند که این موضوع در میان سالمندان زیاد دیده 
شد.« به گفته زرشکي، بسیاري از سالمندان درخواست دیدار 
با خانواده هایشان حتي در اوج شیوع کرونا را داشتند، آنها به 
این دلیل که سال هاي پایاني زندگي شان را مي گذرانند، به 
پیامدهاي ابتال و حتي از دست دادن جانشان فکر نمي کنند. 
بنابراین یکي از چالش هاي مراکز نگهداري از ســالمندان، 
بي توجهي به رعایت پروتکل هــا و بي اهمیت بودن زندگي 

براي آنهاست.

تأثیر اختالل روان بر حافظه و تشديد فراموشي 
مدیر امور روانشناسي آسایشگاه خیریه کهریزك استان 
البرز درباره شیوع افسردگي در مراکز نگهداري از سالمندان، 
مي گوید که در دوران شــیوع کرونا، تالش مي شــود تا 
کمبودهــاي ارتباطي این افراد جبران شــود، مثل انجام 
فعالیت هاي فیزیکي، گروه درماني، گشــت هاي کوتاه در 
هواي آزاد و...؛» با این همه انجام این فعالیت ها هم نمي تواند 
به طور کامل جلوي پایین آمدن خلق سالمندان در دوران 
کرونا را از بین ببرد، به طور کلي یکي از مهم ترین چالش ها 
براي سالمندان این مراکز، جدا شدن آنها از خانواده است 
که تأثیر منفي بر روانشان مي گذارد، با شیوع کرونا هم این 
ارتباط خیلي کمتر شد و مشکالت روان آنها را دامن زد.« 
به گفته او در کنار قطع ارتباط سالمندان با خانواده هایشان، 
مشــکل دیگر دوران شیوع کرونا، مســئله برگزار نشدن 
جشن ها و مراسم براي این افراد اســت:» دیگر نمي توان 

مانند قبل جشــن هاي گروهي برگزار کرد، بنابراین نباید 
انتظار داشت، این افراد احســاس خوبي از بودن در کنار 
هم داشته باشند، این مشکل براي افرادي که برون گرایي 
بیشتري دارند، بیشتر مشهود اســت. اختالالت روان آنها 
اغلب شدت بیماري هاي جسماني شان را افزایش مي دهد 
و حتي بر حافظه و میزان فراموشي آنها هم تأثیرگذار است. 
البته مداخله روانشناســان در مراکز مي تواند تا حدودي 
به بهبود اوضــاع کمك کند.«  حاال آغاز واکسیناســیون 
براي ســالمندان،  کمي به آرامش رواني آنها کمك کرده،  
به طوري که در همین مرکز، تاکنون 80درصد از کارکنان و 

ساکنان واکسینه شده اند.
 

به حداقل رسیدن ارتباطات خانوادگي
اردشیر گراوند، جامعه شناس هم به مشکالت سالمت روان 
سالمندان اشاره مي کند. او به همشهري مي گوید: »مشکل 
زندگي سالمندان در ایران به  صورتي است که اغلب در میان 
خانواده ها هستند و درصد بسیار کمي از آنها در مکان هایي 
به غیر از خانه مثل آسایشــگاه ها و یا خانه هاي سالمندان 
نگهداري مي شوند: »سالمندان به خانواده هایشان وابسته اند 
و از سوي فرزندان بزرگ تر نگهداري مي شوند. زماني که 
خانواده از فرد دور باشد، احساس تنهایي هم او را نگران و 
آشــفته مي کنند.« به گفته این جامعه شناس، سالمندان 
به طور کلي، 2نیاز اصلي دارند؛ نیازهاي جســمي یعني 
تغذیه، خواب کافي و استراحت. در کنار اینها، سالمندان 
به دلیل ابتال بــه بیماري هاي زمینه اي بــه دارو، درمان، 
چکاپ هاي دوره اي و... نیاز دارند. بخش دیگر نیازهایشان 
هم مربوط به نیازهاي رواني، عاطفي و اجتماعي است که 
رفت وآمدها، دید و بازدیدهاي مختلف و مراسم گوناگون 
را شامل مي شود؛ همچنین تمام روابطي که به قوام و دوام 
این احساسات کمك مي کند.« به گفته گراوند، در دوران 
شیوع کرونا هر دو بخش این نیازها مختل شده است؛ یعني 
بخشي از نیازهاي جسمي حداقل در یك سال اول به طور 
جدي آسیب دید؛ به ویژه در 6 ماه اول سال 99، یعني قبل از 
واکسیناسیون. به طوري که مراجعات به پزشك و معاینات 
دوره اي این افراد هم با تأخیر انجام شد؛ اتفاقي که به گفته 
مسئوالن نظام سالمت، وضعیت سالمت جسم آنها را مختل  
کرد. از سوي دیگر، آسیب هاي روانی زیادي هم به آنها وارد 
شد. بخش مهمي از سالمت روان این گروه در گروي ارتباط 
با فرزندان، خانواده و به طورکلي روابط اجتماعي آنهاست. 
دید و بازدیدها و رفت وآمدها خأل موجود این سنین را پر 
مي کند، درحالي که در دوران کرونا چنین امکاني فراهم 
نشد یا به حداقل رسید. گراوند مي گوید با توجه به اینکه 
هم اکنون، این ارتباطات به حداقل رســیده و سالمندان 
نمي توانند مانند قبل در طول روز به هواي خرید کردن یا 
پیاده روي، با دیگران و همسن و ساالن خود ارتباط برقرار 
کنند و با آنها تعامل داشته باشند، به سالمت روان آنها آسیب 

جدي وارد شده است.

 افزايش احساس ناامني 
این جامعه شناس با اشــاره به انجام واکسیناسیون براي 
این گروه ســني و ایجاد آرامش نســبي در میان آنها و 
خانواده هایشان مي گوید که هنوز بســیاري از دیدارها 
محدود است: »قطع یا کمرنگ شدن چنین روابطي براي 
جامعه ایراني که ارتباطات زیادي با یکدیگر دارند و افراد 
اغلب کارهاي مهم خود را با مشورت بزرگان خانواده انجام 

شــاید بتوان گفت مرگ در اثر 
ابتال به کرونا، ساده ترین عارضه 
اجتماعي کروناســت، چرا که 
این موضوع قابل  مشــاهده و 
نگران کننده است و مردم را به 
طور واضح درگیر کرده. اما در 
کنار آن موضوع مهم تري که به 
طور پنهاني در حال پیش روي 
است، همین آسیب هاي رواني 
و اجتماعي ناشــي از شــیوع 
کروناست که در آینده معضالت 

زیادي ایجاد خواهد کرد

 وضعیت سالمت روان نامطلوب در سه چهارم سالمندان
پیش از اين گروهي از پژوهشگران در شهر كرمان، آثار روان شناختی دنبال كردن رسانه ها را بر سالمت روان سالمندان بررسی كردند. يافته های اين مطالعه به صورت مقاله علمی با 
عنوان »سالمت روان سالمندان در پاندمی كوويد-1۹: نقش مواجهه با رسانه ها« بهار 1400 در فصل نامه طب سالمند زير نظر مركز تحقیقات سالمندی منتشر شده است. در اين مطالعه 
200 نفر از زنان و مردان ۶0 سال و باالتر ساكن شهر كرمان، از بین سالمندان تحت پوشش 2 مركز آموزشی توانبخشی روزانه بهزيستی و دو كانون بازنشستگی انتخاب شدند. داده های 
مورد نیاز اين تحقیق از اواسط خرداد 1۳۹۹ تا اواخر مرداد همان سال از طريق پرســش نامه و مصاحبه تلفنی جمع آوری شد. اين اطالعات شامل سن، جنسیت، تحصیالت، شغل، 
وضعیت تاهل و درآمد بود. همچنین در مورد سالمت روان، میزان استفاده از رسانه ها، نوع رسانه، پیگیری رسانه با هدف پیگیری اخبار و اطالعات مرتبط با كوويد و ... سواالتی پرسیده 
شد. میانگین سنی افراد مورد مطالعه ۶۶.۶ سال بود و 40 درصد افراد مورد مطالعه مرد و ۶0 درصد زن بودند. ۶۶.۷ درصد از افراد متاهل و بقیه مجرد و يا همسر فوت شده بودند. 4۶.۷ 
درصد دارای تحصیالت ديپلم بودند، 4۳.۳ درصد بازنشسته و بقیه افراد شاغل يا خانه دار بودند. ۶۳.۳ درصد از سالمندان وضعیت درآمد خود را متوسط گزارش كردند. بررسی های 
اين مطالعه نشان داد كه بیش از سه چهارم سالمندان وضعیت سالمت روان مطلوبی نداشتند. مطالعه حاضر در دوران كوويد-1۹ و خانه نشینی اجباری سالمندان صورت گرفته كه 
احتماال دلیل شیوع باالی سالمت روان نامطلوب در بین سالمندان مورد مطالعه هم همین موضوع باشد؛ چرا كه قرنطینه و جداسازی افراد، می تواند زمینه ساز تنهايی و ساير مشكالت 
سالمتی سالمندان باشد و سالمت روان آنها را تهديد كند. همچنین به دلیل اين كه حدود نیمی از جمعیت مورد مطالعه، تحت پوشش مراكز روزانه سالمندان بودند و تا قبل از زمان 
شیوع كوويد 1۹ از خدمات برنامه های حضوری و جمعی اين مراكز استفاده می كردند، ممكن است به دلیل تغییر شرايط ايجادشده، سالمت روان سالمندان نیز دچار چالش شده باشد.

ث
مک

متخصصان حوزه ســالمت روان و جامعه در بررســي از 
مراجعه كنندگان و ساكنان خانه سالمندان، متوجه شده  اند 
از ابتداي شیوع كرونا، ســالمندان دچار تغییرات خلقي 
شده اند، میزان افسردگي و بي حوصلگي در آنها باال رفته و 
همین مساله، بیماري هاي زمینه اي آنها را تشديد كرده است

18 ماه  انزوا يكتا فراهاني
خبرنگار

سنا
س: ای

عک



13    چهارشنبه 17 شهریور 1400    شماره  8309 آگهی



آگهی   چهارشنبه 17 شهریور 1400    شماره  8309 14



15    چهارشنبه 17 شهریور 1400    شماره  8309 آگهی



آگهی   چهارشنبه 17 شهریور 1400    شماره  8309 16



چهارشنبه   17 شهریور  1400    1  صفر 1443      سال بيست و نهم        شـماره  8309         4صفحه

فرانك ريبري كه پس از جدايي از فيورنتينا بازيكن 
آزاد بود با دستمزد سالي يك ونيم ميليون يورو به 
تيم تازه صعود كرده سالرنتينا در سري آ پيوسته 
و خامس رودريگس هم بــراي مذاكره و قرارداد 
با باشاك شهير در تركيه به ســر مي برد. اشكان 
دژاگه هم به واسطه بازي در تيم ملي زير 21سال 
آلمان و تيم ملي ايران و همچنين سال ها حضور 
در بوندس ليگا جزو ستاره هايي محسوب مي شود 
كه پس از پايان مهلت نقل وانتقاالت در اروپا بيرون 
مانده اند و انتخاب تيم بعدي شان مي تواند از لحاظ 
رسانه اي جالب توجه باشد. اشكان مدتي از طريق 
دوستانش در ايران اوضاع ليگ و نقل وانتقاالت و 
مخصوصا شرايط استقالل و همچنين در مقطعي 
پرســپوليس را دنبال مي كرد. هر آن ممكن بود 
او به يكي از 2 تيم پرطرفــدار پايتخت بپيوندد. 
پرســپوليس وقتي نوراللهي را از دســت داد، 
مي توانست اشكان را جايگزين كند اما اين اتفاق 
نيفتاد و اســتقالل هم آنقد ر سرگرم خريدهاي 
جديد و فسخ و قهر و آشتي بازيكنان قبلي بود كه 
فرصت نكرد به طور جدي پيگير جذب دژاگه باشد. 
دوطرف بر سر مسائل مالي هم به توافق نرسيده 
بودند؛ بازيكن دالري مي خواســت اما باشــگاه 
ريالي پرداخت مي كرد. حتي يكي از خواننده هاي 
سرشناس گفته بود حاضر است هزينه جذب دژاگه 
را براي استقالل تقبل كند. با اتفاقاتي كه رخ داده، 
اشكان ممكن است حتي تا نيم فصل ليگ ستارگان 
قطر هم بيرون بماند، چون پيشنهاد باشگاه قطري 

از بقيه پيشنهادهايش بهتر است.
او كه با خاطره بــدي از تراكتور و ليگ ايران جدا 
شده، بعيد است دوباره برگردد. تا قبل از حضور 
در تراكتورسازي هم هيچ گاه تصور نمي كرد روزي 
در تيم هاي ايراني بازي كند و اتفاقات به گونه اي 
رقم بخورد كه حتي درصدي از حقوق ساالنه اش را 
هم نتواند بگيرد. اشكان به خاطر مسعود شجاعي 
به تراكتور رفته بود و حاال هــر دوي آنها نه تيم 
دارند و نه به تيم ملي دعوت مي شــوند. با همه 
اينها از نزديكانش شــنيده ايم كه اگر استقالل و 
پرسپوليس پيشنهادي جدي بدهند، حاضر است 
مذاكره كند و به ليــگ برتر خليج فارس برگردد. 
در غيراين صورت اولويت با ليگ هاي حاشــيه 
جنوبي خليج فارس است. اگر قرار به حضور در 
ايران باشد، تيم هاي تهراني ارجحيت دارند و 
دژاگه حتي حاضر شده اگر يكي از قطب هاي 
فوتبال پايتخت به طور جدي خواهانش باشد، 
از موضع قبلي اش مبني بــر عقد قرارداد 
به صورت دالري كوتاه بيايد و ريالي ببندد. 
زندگي در تهران برايش راحت تر است، براي 
همين چنين تغيير نظري داده اســت. يكي 
از داليل ديگري كه پروژه استقاللي شدنش 
منتفي شد اين بود كه شنيده بود در ليست 
فرهاد مجيدي حضور نــدارد اما بعدا امين 
قاســمي نژاد هم كه خود فرهاد گفته بود در 
ليستش نيست، با اســتقالل قرارداد بست. 
دژاگه حدود يك ماه قبــل از طريق يكی از 
دوستان و همبازيانش در تيم ملي كه االن  در 
تيم استقالل است شــرايط حضور در اين تيم 
را جويا شده بود.شايعات ديگري هم در مورد 
پيشنهادهاي باشــگاه هايي مثل پرسپوليس، 
گل گهر، مس رفسنجان، هوادار و... شنيده شده 
بود كه هيچ كدام جدي نشد. با اين حال اشكان 
بازيكن آزاد اســت و مي تواند خارج از پنجره 

نقل وانتقاالتي تيم بگيرد.

محمدزارعی| مسعود شجاعي اين روزها بدنش 
را در پارك ها و ورزشگاه هاي مختلف تهران آماده 
نگه مي دارد تا خيلي زود بــا يك تيم ليگ برتري 
قرارداد ببندد. تيم بعدي او احتماال نساجي خواهد 
بود. مسعود قصد دارد 2 فصل ديگر هم بازي كند 
و فوتبالش را در 39سالگي به پايان ببرد. كاپيتان 
سابق تيم ملي كه بدون ديدار خداحافظي از تيم 
ملي كنار رفت، ســال قبل فصل خوبي را سپري 
نكرد. او در مقطعي مورد بي مهري رسول خطيبي، 
سرمربي وقت تراكتور قرار گرفت و به همين دليل 
تصميم به جدايي گرفت. بازيكني با 3 دوره حضور 
در جام جهاني كــه يك ركورد اســت، به همين 
ســادگي از تراكتور كنار گذاشته شد و او و اشكان 
دژاگه طبق ادعاي خودشان يك فصل تمام بدون 
يك ريال دريافتي ليگ را بــه پايان بردند. برخي 
هواداران و كارشناســان معتقد بودند كه شجاعي 
همان زمان كه مربي- بازيكن تراكتور شــد بايد 
فوتبال را كنار مي گذاشت و مثل مهدي رحمتي 
به مربيگري مي چسبيد اما خودش چنين اعتقادي 
ندارد و مطمئن است با بدن آماده اي كه اين روزها 
ســاخته، به راحتي مي تواند 2 فصل ديگر در ليگ 
برتر ايران به بازي ادامه دهد. البته اگر پيشــنهاد 
مناســبي از خارج برســد، آنگاه اولويت مسعود 
يك تيم خارجي خواهد بود اما در اين سن وســال 
چنين اتفاقي كمي دور از ذهن اســت اما واقعيت 
دارد چون چندي پيش يك باشــگاه هندي به نام 
اف ســي بنگلور از طريق يك ايجنت اسپانيايي به 
كاپيتان سابق تيم ملي پيشنهاد داده بود اما شرايط 

قرارداد به گونه اي بود كه مسعود آن را رد كرد. طبق 
اين قرارداد به خاطر اوضاع كرونايي و پروتكل هاي 
بهداشتي، بازيكن ايراني بايد 6ماه در هتل اقامت 
مي كرد و عبور و مرورش هم بــا محدوديت هاي 
كرونايي روبه رو مي شد كه اين شرايط سخت بود 
و حتي خانواده اش را هم نمي توانســت با خودش 
ببرد. وقتي شجاعي اين پيشنهاد را رد كرد، ايجنت 
اسپانيايي به فرشيد اسماعيلي هم پيشنهاد داد اما 
بازيكن مغضوب اســتقالل كه آن موقع هنوز قرار 
بود در اســتقالل ماندني باشد ترجيح داد مادامي 
كه در ليگ خودمان خواهان دارد، همين جا بماند 
و به بنگلور نرود. يك پيشنهاد يوناني هم روي ميز 
وجود داشت كه از نظر مالي چيز دندان گيري نبود. 
با اين اوضاع ادامه بازي در ليگ ايران براي شجاعي 

گزينه بهتري به نظر مي رسد.
شجاعي زيرنظر ســاكت الهامي در تراكتور بازي 
كرده و قهرمان جام حذفي ايران شده و حاال ممكن 
است همكاري اين دو در قائمشهر هم ادامه يابد و 
او مي تواند رهبر تيم باشد و اعتبارش را با خودش 
به تيم محبوب نساجي ببرد. از گوشه وكنار شنيده 
شــده كه گل گهر و مس رفسنجان هم به او عالقه 
نشان داده اند اما به نظر مي رســد رابطه خوبش با 
ساكت الهامي او را به نساجي نزديك تر كرده است. 
با توجه به اينكه نساجي در تهران تمرين مي كند، 
اين هم يك مزيت براي بازيكن فصل قبل تراكتور 
است. چيزي كه فعال مشخص است اين است كه 
مسعود فعال قصد آويختن كفش هايش را ندارد و 

مي خواهد ادامه بدهد.

كاپيتان 
خداحافظي 

نمي كند
 شجاعي قصد دارد 

2 سال ديگر ادامه بدهد

اشكان شايد در تهران
 دژاگه   يا  تا نيم فصل 
 براي قطر صبر مي كند 
يا به ليگ ايران مي آيد
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آخرين مســافر اســتقاللي پــرواز دوبي، يك 
فوتباليســت منحصربه فرد اســت. بازيكني كه 
تصميم گرفتــه قله هاي جديــدي را در دنياي 
فوتبال فتح كند و به جاي وقت تلف كردن براي 
ركوردهاي فني، نامش را به يك دليل متفاوت در 
كتاب ركوردهاي گينس به ثبت برساند. محمد 
دانشــگر تا همين حاال هم توانسته تالش بسيار 
خوبي در زمينه شكســتن ركورد اخراج از يك 
باشگاه داشته باشد. او اين فصل به ركورد »فسخ 
قرارداد« هم حمله ور شده و در يك پنجره نقل و 
انتقاالت، دو بار قراردادش را با آبي ها فسخ كرده 
است. محمد البته در نهايت به دوبي سفر كرده تا 
در اردوي تيم شركت كند. جدايي دانشگر هرگز 
يك زخم كاري براي استقالل نيست. زخم كاري 
واقعي اين اســت كه فوتباليستي در اين سطح، 

اينچنين يك باشگاه را معطل خودش كند.
 

   رفت و برگشت با استرا
حساســيت خــاص اســتراماچوني روي نظم 
تمرين ها، بــراي بازيكني مثل محمد دانشــگر 
خوشــحال كننده نبود. او كه عادت داشــت در 

جلسه هاي تمريني به سرعت از كوره در برود و با 
هم تيمي ها درگيرشود، در دوران مربيگري مرد 
ايتاليايي در استقالل، دو بار از تيم كنار گذاشته 
شد. دانشگر به لحاظ فني در تيم استراماچوني 
عملكرد خوبي داشــت اما رفتارهاي نه چندان 
حرفه اي او جايگاهش در تيم را تحت تأثير قرار 
داد. اين مدافع با كمي آرامش بيشتر، به راحتي 
مي توانست پيشــرفت كند و پيراهن تيم ملي را 
به دســت بياورد. توانايي بازي در چند پست، به 
او كمك مي كرد تا به مرور زمان به مهره محبوب 
هوادارها تبديل شود. با وجود اين حتي درخشش 
در ديدارهاي حساس و گلزني هاي لحظه آخري، 
كمك نكرد تا اين بازيكن ثبات خاصي در تركيب 

استقالل داشته باشد.
 

   يك خط از مختارنامه
دانشــگر در دو فصل گذشته، پاي ثابت جلسات 
كميته انصباطي اســتقالل بوده است. او حتي 
بيشــتر از جلســات فني تيمش، به اين كميته 
دعوت شــده تا پاســخگوي رفتار و عملكردش 
باشــد. ماجراي درگيري او با وريــا غفوري در 

تمرين ها، موجب شد فرهاد هم راه استراماچوني 
را بــرود و او را از تيم كنار بگــذارد. او كه زماني 
هواداران اســتقالل را در صفحه اينستاگرامش 
»كوفي« خطاب كرده بود تا نشان بدهد كه هر 
دوازده بازپخش مختارنامه را ديده، با وســاطت 
اطرافيان فرهاد به تيم برگشــت و دوباره براي 
هميــن كوفي ها به ميدان رفت. فصل گذشــته 
هم ماجراي درگير شــدن با فرشيد اسماعيلي، 
باعث شــد او از تيم كنار برود و جالب اينكه باز 
هم فرهاد مجيدي بعد از مدتي دستور بازگشت 
او را صادر كرد. تعداد اخراج هاي دانشگر به مرور 
زمان حتي از تعداد بازي هاي او براي اين باشگاه 

بيشتر شده است.
 

   فسخ توافق فسخ
فقط مديــران اســتقالل مي تواننــد در فاصله 
24ساعت بعد از »فسخ يك طرفه« قرارداد يك 
بازيكن، دوباره با او تمديــد كنند. اگر همه  چيز 
نرمال بوده، پس اصال چرا دانشگر به سراغ فسخ 
رفته و اگر مشــكلي وجود داشــته، پس حتما 
استقالل طبق معمول به  ساز بازيكنش رقصيده 

و با همه شــرايط او كنار آمده است. ظاهرا اين 
خاصيت فصل نقل و انتقاالت است كه همه  چيز 
را تغيير مي دهد. همان بازيكني كه تا يك ماه قبل 
براي بازگشت به تيم به اين و آن رو مي انداخت، 
حاال براي تيم شــرط هم مي گــذارد و هر روز 
تهديد به فسخ قرارداد مي كند. قراردادها هم در 
اســتقالل آنقدر بي اعتبار هستند كه بازيكن هر 
وقت بخواهد، مي تواند زير ميز بكوبد و همه  چيز 

را زير سؤال ببرد.
 

   تنها در دوبي 
با تمام اين تفاســير، دانشــگر فعال بــه اردوي 
امارات اســتقالل ملحق شده و جالب اينكه تنها 
دفاع وسط تيم است. محمدحســين مرادمند 
تصميم گرفته با تيم ســفر نكند، عارف غالمي 
در مصدوميت به سر مي برد، ســياوش يزداني 
و عارف آقاســي هم در اردوي تيم ملي هستند. 
حاال دانشگر تنها مدافع استقالل در اردوي ديدار 
حساس با الهالل عربستان اســت. بازيكني كه 
اصال بعيد نيست صبح روز بازي هم قراردادش را 

با اين تيم فسخ كند.
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نكته بازي

آماربازي

كويت است!

مديرعامل يا مربي؟

قول وزير به استقاللی ها

درحالي كه در فوتبــال ايران هيچ چشــم اندازي براي 
بازگشايي ورزشگاه ها به روي تماشاگران به تصوير كشيده 
نشده، كويت هم ورود تماشاگران )اگر تماشاگري در كار 
باشد( به ورزشگاه ها را آزاد كرد. در اروپا هم با تأييد يوفا 
و از تاريخ ۱۹ شهريور، تماشاگران مي توانند در بازي هاي 
بيرون از خانــه در ليــگ قهرمانان، ليــگ اروپا و ليگ 
كنفرانس اروپا تيم هاي خود را همراهي كنند و به ميزان 
۵ درصد از ظرفيت ورزشگاه ميزبان در آن حضور يابند. 
اين تصميم، شامل دور بعدي بازي هاي ملي نيز مي شود. 
پيش از اين بازگشــت هواداران با صددرصد يا بخشي از 
ظرفيت استاديوم هاي خانگي آزاد شده بود. تصورش را 
بكنيد؛ مثال دو،سه ماه بعد، فوتبال ما هم VAR داشته 
باشد، هم همه مردم واكسن زده باشند و بتوانند بازي هاي 
تيم محبوب شان را از نزديك دنبال كنند، هم داروي كرونا 

كشف شده باشد. تصورش هم قشنگ است.

از ديگــر عجايــب فوتبال ما اين اســت كــه مديرعامل 
پرســپوليس در فاصله يك هفته مانده تا مسابقه حساس 
اين تيم در ليگ قهرمانان آســيا در تاجيكستان از سمت 
خود كناره گيري مي كند و صندلي مديرعاملي اســتقالل 
هم روي هواســت. در همين حين، مديرعامل سابق يك 
باشگاه ايراني به عنوان كمك مربي فعاليتش را آغاز مي كند. 
محمود محمودي نيا كه سابقه مديرعاملي در 2 باشگاه مس 
كرمان و مس رفســنجان را دارد، به عنوان دستيار فرزاد 
حسين خاني در مس كرمان مشــغول به كار شد. او البته 
انگار مدرك حرفه اي مربيگري هم دارد و جزو مدرســان 

رسمي فدراسيون فوتبال هم هست.

وزير ورزش و جوانان كه ديروز برای اســتقبال از آخرين 
گروه كاروان ورزشی ايران در پارالمپيك به فرودگاه امام 
خمينی رفته بود، دقايقــی در محاصره هواداران معترض 
استقالل قرار گرفت كه خواهان رفتن مددی و سروسامان 
گرفتن وضعيت اين باشگاه بودند. حميد سجادی دقايقی 
با اين هواداران صحبت كرد و به آنها وعده حل مشكالت را 
داد: »گوش به شايعات نكنيد. نگران هم نباشيد. صبركنيد، 
تغييرات مديريتی انجام می شود.« بله تغييرات كه قبال زياد 
انجام شده و قطعا باز هم انجام می شود. اما نكته اينجاست 
كه هواداران نگران هستند باز هم مثل گذشته يك مدير 
ناموفق برود و يكی نااليق تر از او ســر جايش بنشــيند. 
آيا در اين باره هــم می توان قولی از وزيــر جديد ورزش 
 گرفت يا همچنان قرار است شــاهد رفت وآمِد ناكارآمدها 

باشيم؟

متریكا

رشــيد مظاهري كه طي يكي دو روز 

گذشته باالخره به كشمكش با استقالل 02
پايان داد و از اين تيم جدا شد، براساس 
آمار و نمرات متريــكا دومين گلر برتر 
فصل گذشته بوده است. بهترين دروازه  بان فصل گذشته يعني پيام 
نيازمند نيز بالفاصله بعد از پايان ليگ برتر لژيونر شده و سپاهان را 
ترك كرده بود. به ايــن ترتيب حاال هر دو گلر برتر ليگ بيســتم 
تيم هاي خود را تغيير داده اند و بعيد نيست دومي جاي اولي را در 
سپاهان بگيرد. رشــيد مظاهري در فصل گذشــته ۱۹بازي براي 
استقالل انجام داد و ۹كلين شيت داشت. او در طول ۱۷۱۰دقيقه 
بازي فقط 2 اشتباه داشت كه كمترين ميزان اشتباه در بين ۱۰گلر 
برتر ليگ بوده است. درصد مهارهاي رشيد هم 82/4درصد بوده كه 

دومين ركورد برتر فصل گذشته است. 

حامد لك سومين دروازه بان برتر فصل 

گذشــته بود و در ميان گلرهايي كه در 03
تيم خودشان مانده اند صاحب باالترين 
رتبه در جدول دروازه بان هاست. حامد 
در نخستين فصل حضورش در پرسپوليس فقط يك بازي را به دليل 
4اخطاره شدن از دست داد و در 2۹بازي ليگ براي سرخپوشان به 
ميدان رفت. او در اين 2۹بازي ۱۷بار كلين شيت كرد و در اين زمينه 
ركورددار ليگ بيستم شــد. او البته با ۱۰اشــتباه در طول فصل، 
بيشترين اشــتباه را در بين 4دروازه بان برتر فصل گذشته داشت. 
حامد با مهار ۷6/۹درصد شــوت هايي كه به دروازه اش زده شــد 
)چهارمين ركورد برتر فصــل( در هر بازي به طور ميانگين ۰/6گل 
خورد )سومين ركورد برتر( و درنهايت به امتياز فني ۷/۰3رسيد. 
فقط پيام نيازمند )۷/۰8( و رشيد مظاهري )۷/۰4( امتيازي بهتر از 

او داشتند.

از جمع دروازه بان هاي برتر فصل گذشته 

4نفر تيم هاي خود را تغيير داده اند و در 04
فصل جديد پيراهن تيم ديگري را بر تن 
مي كننــد. در ميان 6گلــر برتر فصل 
گذشته فقط حامد لك )پرسپوليس( و محمدرضا اخباري )تراكتور( 
در تيم هاي خودشــان باقي مانده اند و 4نفر ديگــر يعني نيازمند، 
مظاهري، پورحميدي و فــالح زاده تيم هاي ســابق خود را ترك 
كرده اند. جالب اينكه يك نفر از اين جمع عالوه بر تيمش، ليگ برتر 
را هم ترك كرده و روانه ليگ يك شده است! حامد فالح زاده كه فصل 
نســبتا موفقي را در نفت آبادان سپري كرد و در رتبه ششم جدول 
دروازه بان ها قــرار گرفت، در نقل وانتقاالت تابســتاني از آبادان به 
لرستان رفته تا فصل بعد با تيم خيبر خرم آباد در ليگ يك بازي كند.

داور نحس
اوضاع تراكتور خيلي روبه راه بود يك خبر بد ديگر 
هم براي اين باشــگاه از راه رسيد. هنوز از شوك 
بدهي چند صــد ميليون توماني اين باشــگاه و 
تعطيلي تمرينات و فسخ قرارداد برخي بازيكنان و 
رفت وبرگشت و قهر و آشتي سرمربي خارج نشده 
بودند كه متوجه شدند يك داور نحس براي بازي 
هفته آينده شان در ليگ قهرمانان آسيا انتخاب 
شده است. كيم دونگ جين داور 48ساله كره اي 
تاكنون ۵بار ديدارهاي تراكتور در ليگ قهرمانان 
آسيا را قضاوت كرده و تبريزي ها در اين بازي ها 
حتي يك برد هم دشــت نكرده اند. هفته آينده 
تيمي با اين وضعيــت و اين داور بايــد با تيم تا 
بن دندان مسلح النصر عربســتان روبه رو شود. 
بازي هاي تراكتور با اين داور همگي خارج از ايران 
برگزار شده؛ 3شكست و 2تساوي براي تيم ما. اين 
داور در سال 2۰۰۹هم 2بازي از نمايندگان ايران 
در رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا را قضاوت كرد 
كه هر دو بازي با شكســت آنها همراه بود. سابقه 
نحسي او براي ايراني ها؛ سال2۰۰۹: سپاهان ۱- 
االتفاق عربستان2، بنيادكار ۱- پرسپوليس صفر، 
سال2۰۱2: استقالل ۱- الجزيره امارات 2، الهالل 
يك- پرسپوليس صفر، سپاهان 2- استقالل صفر، 
2۰۱3: الشباب عربســتان يك- تراكتور صفر و 
البته چند نتيجه مناسب براي ايراني ها با قضاوت 
او شامل برد استقالل از الجزيره، سپاهان مقابل 
السد و تساوي تراكتور مقابل لخويا و فوالد با السد 
هم در كارنامه اين داور ديده مي شــود همچنين 
پيروزي پرسپوليس در سال2۰۱۵مقابل بنيادكار 
و برد نفت مقابل الشــباب عربســتان و شكست 
2-3تراكتور برابر االهلي امارات در همين ســال 
و شكســت تراكتور مقابل پاختاكور. سال2۰۱8 
اســتقالل با او الريان را برد و تراكتور با الجزيره 
مســاوي كرد و پرســپوليس هم نسف قارشي را 
شكست داد و يك ســال بعد استقالل با قضاوت 
او با السد 2-2كرد و پرســپوليس به همين تيم 
باخت. او ۱۹بار ديدار تيم های ايراني را سوت زده 
كه نماينده هاي ما 8بار بازنده و ۷بار برنده بوده اند.

سوت

برنامه بازي ها

دوشنبه 22 شهريور

سه شنبه 23 شهريور

ليگ قهرمانان-يك هشتم

استقالل ایران - الهالل عربستان

21:30

استقالل تاجیكستان - پرسپولیس ایران

19:30
النصر عربستان - تراکتور ایران 

20:30

۱۵ مهر ۱۴۰۰

2۰ مهر ۱۴۰۰

2۰ آبان ۱۴۰۰ 

2۵ آبان ۱۴۰۰ 

۷ بهمن ۱۴۰۰

۱2 بهمن ۱۴۰۰ 

۴ فروردين ۱۴۰۱ 

۹ فروردين ۱۴۰۱

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

آريــا رهنورد|  فدراســيون فوتبــال خبر لغــو ممنوعيت ورود 
خارجي ها به ليگ برتــر را آنچنان در بوق و كرنــا كرد كه انگار 
قرار اســت ســال هاي پاياني دوران فوتبال مســي و رونالدو در 
اين ليگ رقم بخــورد. درباره تأثير اين »لغــو« همين بس كه تا 
امروز حتي يك باشــگاه ايراني هم در اين پنجره نقل و انتقاالت، 
بازيكن خارجي جديد به خدمت نگرفته اســت. جالب اينكه در 
هفته هاي گذشــته، نام هايي مثل سباســتين جووينكو و ماريو 
مانژوكيچ در اطراف باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس به گوش 
مي رسيد. جووينكو كه بيشتر به يك شوخي بزرگ شباهت داشت. 
استقاللي ها اگر چنين پول هايي داشــتند، حتما مهدي قائدي 
را حفظ مي كردند و اجــازه نمي دادند اين فوتباليســت در اوج، 
تيم شان را ترك كند. مانژوكيچ كه بعد از لينك شدن به ليگ برتر 
ايران، تصميم گرفت كال قيد فوتبال بازي كردن را بزند و به سراغ 
بازنشستگي برود. در چنين شرايطي، طبيعتا نبايد انتظار داشت 
سرخابي ها در فصل نقل و انتقاالت به جز چند خارجي نام آشنا كه 
همين حاال هم در فوتبال ايران فعال هستند، گزينه هاي خارجي 

ديگري داشته باشند.
 مهره هايي كه ديگر كم كم بايد دست نوه ها را بگيرند و به پارك 

بروند، حــاال در فوتبال ايران مردان خبرســاز نقــل و انتقاالت 
هستند. شيمبا و كي روش استنلي كه روي هم از ۷۰ سالگي هم 
عبور كرده اند، در اين پنجره دائما در كانون توجه قرار داشته اند. 
شايد دنبال كردن شرايط شيمبا در استقالل كمي توجيه داشته 
باشــد چرا كه اين مهاجــم حداقل در فرم خوبي اســت. تالش 
پرسپوليســي ها براي خريد كي روش استنلي اما حقيقتا عجيب 
به نظر مي رسد: مهاجم مسني كه در سپاهان هم به نيمكت دوخته 
شــده و معموال تنها در تيم مربياني مي درخشــد كه جز سانتر 
كردن، نقشــه فني ديگري در ذهن ندارند. جالب اينكه شــيمبا 
درنهايت قراردادش را با فوالد تمديد كرده و مذاكرات پرسپوليس 
با كي روش استنلي هم به جايي نرسيده است. با اين سليقه فني و 
اين توان مالي، احتماال آدريانو آلوز و دني اولروم گزينه هاي بعدي 

2 باشگاه خواهند بود.
 باشگاه هاي ايراني قبل از فكر كردن به جذب ستاره هاي خارجي، 
كارهاي به مراتب مهم تري دارند. آنها آنقدر در پرونده شــكايت 
خارجي ها شكســت خورده اند كه ديگر جرأت نمي كنند به سراغ 
ستاره هاي گران قيمت بروند. اين اتفاق تنها مختص پرسپوليس 
و استقالل نيست. تراكتور كه تا همين چند ماه قبل به خريدهاي 

نجومي شهرت داشت، حاال ورشكسته شــده و در آستانه انحالل 
كامل قرار گرفته و حتي باشگاه هايي مثل سپاهان، فوالد و گل گهر 
سيرجان كه شــرايط مالي نســبتا خوبي دارند هم فعال به جذب 
خارجي ها روي خوش نشــان نداده اند. حاال ديگر فرقي نمي كند 
خريد مهره هاي غيرايراني در ليگ برتر ممنوع باشد يا فدراسيون 
آن را آزاد اعالم كند چــرا كه در اين شــرايط بغرنج مالي، حتي 
نمي توان در دوردست ترين روياها به چنين خريدهايي اميدوار بود.

فهرست الغر خريد باشگاه هاي ايراني در اين فصل نقل و انتقاالت، 
شــرايط امروز فوتبال ايران را به راحتي آشكار مي كند. حاال اصال 
مهم نيست كه خريد خارجي ها ممنوع باشد يا نه، مهم اين است 
كه باشگاه ها اصال قدرت مالي الزم براي اين كار را ندارند و اگر هم 
داشته باشــند، ســليقه چنداني در خريد به خرج نمي دهند. هر 
وقت كمي دالر تعديل شد، هر وقت باشگاه هاي داخلي به درآمد 
واقعي رسيدند و زيان ده نبودند و هر زماني كه مديران توانستند 
فوتباليست را از پرنده فروش تشخيص بدهند، ستاره هاي خارجي 
هم به فوتبال ايران وارد مي شوند. تا آن روز اما، بايد تماشاگر انتقال 
۱8 ميليون يورويي يك ســتاره خارجي به باشگاهي مثل الهالل 

عربستان باشيم.

پيرمردساالري
آيا آزادسازي ورود بازيكنان خارجي در فوتبال ايران عملي است؟

زخم زن كاري 
درباره فوتباليستي كه با ديوار هم دعوا دارد
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موج سواري روي احساسات 
هواداران بارسا

جــرارد پيكه كــه به دليــل مصدوميت در 
تمرينات بارســلونا حضور نــدارد، با همان 
وضعيت آســيب ديدگي با مادر فرزندانش 
-شكيرا- براي موج سواري به ساحل رفته كه 
اين موضوع برايش شر شده است. البته باشگاه 
اعالم كرده قصد ندارد اين بازيكن را به دليل 
بي مباالتــي جريمه يا محــروم كند. هرچه 
نباشد، او همين چند روز پيش موافقت كرده 
بود دستمزدش كاهش يابد تا باشگاه بتواند از 
لحاظ قانوني و فيرپلي مالي قرارداد بازيكنان 
تازه خريد را در الليگا ثبت كند. پيكه از عكاس 
ال دياريو مونتانس كه به درخواستش مبني بر 
پخش نكردن عكس هاي موج سواري اعتنايي 
نكرده بود، شــكايت كرد. 2 روز قبل تر هم 2 
نفري فيلمي از بســكتبال بازي كردن شان 
منتشــر كردند كه اين هم بــراي بازيكني 
حرفه اي كه دوران مصدوميت يا ريكاوري را 
مي گذراند كامال غيرحرفه اي و خطرناك بود. 
او در ۱۳ بازي آخري كه در الليگا براي بارسلونا 
به ميدان رفته، ۶ بار پيش از پايان بازي زمين 
را ترك كرده كه به اندازه كل تعويض هايش 
در ۱۱۱بازي قبلي اش بوده. با اين حال هنوز 
هم رعايت نمي كند و حتي حاضر نيست براي 
 درمان مصدوميت كهنه اش زير تيغ جراحي 
برود. مدافع پرحاشيه بارسلونا براي الپوشاني 
ايــن بي مباالتي ها مصاحبه اي راســت كار 
هواداران متعصب و كم سن وســال بارســا 
انجام داده تا صداي اعتراض احتمالي آنها را 
خاموش كند. پيكه به بارتومئو، رئيس قبلي 
باشــگاه حمله كرده؛ چيزي كه هواداران در 
كنار فحاشــي به رئال مادريد، آن را دوست 
دارنــد؛ »بارتومئو تا جايي كه مــن ديده ام 
بله، او بدترين بوده اســت. من حاضر شدم 
دستمزدم را كم كنم. قراردادم در سال آخر 
است اما اگر تعداد مشــخصي در اين فصل 
بازي كنم، قراردادم مي تواند تحت شرايطي 
 براي يك ســال ديگــر تمديد شــود. وقتي 
رابطه ام با شــكيرا شروع شــد، رابطه من و 
گوارديوال تغيير كرد. االن رابطه ام با گوارديوال 
عالي اســت امــا در آن زمان فشــار زيادي 
 تحمل مي كردم و حتي در برهه اي در فصل

 ۱2-20۱۱بــه جدايــي از بارســلونا فكر 
مي كردم.«

گريزمان مجاني يا پولي؟

باشــگاه بارســلونا مثل فصــل قبل كه 
ســتاره هايي مثــل لوييس ســوارس، 
راكيتيــچ و ويــدال را بــه ثمن بخس 
يا رايــگان از دســت داده و در واقع دور 
انداخته بــود، در اين فصل هــم به اين 
روند ادامه داد. امرسون بازيكني بود كه 
يك ماه هم در اردوي بارســا دوام نياورد 
و در نهايت بدون بــازي براي اين تيم به 
ليگ برتر اهدا شد. اومتيتي هم نزديك 
بود رايگان جدا شــود اما بــا گريه و اين 
توجيه كه مصدوميت طوالني اش تقصير 
كادر پزشكي بوده، توانست در تيم بماند. 
اما گريزمان كه بعد از جدايي مســي با 
بي مهري هــواداران روبه رو شــده بود، 
به اتلتيكو مادريد هديه شــد. باشــگاه 
ســتاره اي را كه ۱20ميليون يورو براي 
فســخ قراردادش به اتلتيكو مادريد پول 
داده بود، به آساني از دســت داد. اتلتي 
براي عقد اين قرارداد قرضي، فعال رقمي 
به بارسا پرداخت نكرده و مي تواند آن را 
براي فصــل 2۳-2022 نيز تمديد كند 
و اگــر بخواهد، با پرداخــت 40ميليون 
به عالوه ۱0ميليــون يورو آپشــن او را 
به طور دائمي در اختيــار بگيرد. الپورتا، 
رئيس بارســلونا در توجيه اين حركت 
ابراز اميدواري كرد قــرارداد اين بازيكن 
با باشــگاه مادريدي دائمي شود. او فاش 
كرد كه درصورتي كــه گريزي در نيمي 
از بازي هاي اتلتي در اين فصل به ميدان 
برود، به طور خودكار قراردادش از حالت 
قرضي بــه دائمي تبديل خواهد شــد و 
از اين طريــق 40ميليون يــورو نصيب 
بارسا مي شود. گريزمان براي بازگشت به 
وندا متروپوليتانو، با كاهش 40درصدي 
حقوق ســاالنه خود نســبت به آنچه در 
بارســلونا دريافت مي كرد، موافقت كرد 
كه با توجه به حقوق ســالي 47ميليون 
يورويي اش بدون احتســاب ماليات، باز 

هم رقم چشمگيري است.
 اگر او در كمتر از ۵0 درصد مســابقات 
اتلتي در فصل 2۳-2022 به 
ميــدان رفت، 
آنگاه اتلتي 
مي توانــد 
قرارداد او را 
به شكل رايگان 
و بــدون پرداخت 

پول دائمي كند!

جنگ بين سوپرجامي ها با سوگلي يوفا يعني پاري سن ژرمن جدي تر 
شد. به طور قانوني هيچ يك از باشگاه هاي حاضر در اين پروژه انصراف 
 نداده اند چون مجبورند خســارت ســنگيني بدهند اما در عمل تنها 
۳ باشــگاه رئال مادريد، يوونتوس و بارســلونا به آن وفادار مانده اند. 
به تازگي ناصر الخليفي بار ديگر عليه سوپرليگ صحبت كرده و جنجال 
به راه انداخته. مالك قطري باشــگاه پاريســي گفته: »وقت زيادي را 
صرف حرف زدن درباره ۱۸ آپريل و ســوپرليگ نكرده ام زيرا دوست 
ندارم روي افسانه پرداز ها و ناكام ها تمركز كنم. دور هم جمع شده ايم تا 
از جذابيت فوتبال اروپا براي همه دفاع كنيم. روي عزم و قدرت چفرين 
)رئيس يوفا( تكيه كرديم و مقابل كودتاي نيمه شب ايستاديم. چفرين 
گفت برنده خواهيم شد و برنده شديم«. شايد منظور خليفي از دفاع از 
جذابيت هاي فوتبال همين جمع كردن فوق ستاره ها با دستمزدها و 
ارقام خريد نجومي باشد كه آخرين نمونه اش آوردن مسي بود. او حتي 
حاضر نشد به پيشــنهاد 200ميليون يورويي و حيثيتي رئال مادريد 
براي خريد امباپه كه تنها يك ســال از قراردادش مانده و ســال بعد 
رايگان مي شود جواب رد بدهد و به آن اعتنايي كند. درباره سوپرليگ 
گفته مي شد كه روح فوتبال را مي كشــد و تيم هاي ضعيف را از ميان 
مي برد اما پاري ســن ژرمن و ديگر ســوگلي يوفا -منچسترسيتي- و 
حتي بايرن مونيخ كه عضو ســوپرليگ نبود طوري بازيكنان تيم هاي 
ديگر را مي بلعند انگار غنيمت جنگي جمع مي كنند. خليفي كه حاال 
رياست اتحاديه باشگاه هاي اروپا را بر عهده دارد مي گويد: »درحالي كه 
۳ باشــگاه شورشــي انرژي خود را هدر مي دهند، روايت ها را تغيير 
مي دهند و به سمت آسمان فرياد مي كشــند، بقيه در حال پيشروي 

هســتند«. الپورتا، رئيس باشگاه بارســلونا كه مثل همه باشگاه هاي 
غيرپاري ســن ژرمني و منچسترســيتي اي در كرونا دچار خسارات 
سنگين و زيان اقتصادي شده، در پاسخ به اظهارات خليفي گفته: »فكر 
مي كنم سوپرليگ مي تواند كارش را بهتر انجام بدهد تا مناسب همه 
ما باشد، اين رقابت بســيار جذابي خواهد بود، جذاب ترين در جهان، 
جايي كه باشگاه ها از آن سود زيادي خواهند برد. بايد برخي مواردش 
را بهبود ببخشيم. اين ۳ باشگاه همچنان ادامه خواهند داد، تمام فشارها 
و تالش براي اعمال تحريم ها بي نتيجه ماند. پاريس همه قوانين را زير 
پا گذاشته و مالك آنجاســت«. همين مالك نفتي پي اس جي جدا از 
آنكه مي تواند مسي را از چنگ بارسلونا درآورد و بند فسخ 222ميليون 
يورويــي نيمار را بپــردازد و ۱۶0ميليــون يورو براي خريــد امباپه 
هزينه كند و از خير درآمد 200ميليوني فــروش اين بازيكن بگذرد، 
قراردادهايي مي بندد كه هيچ توجيه اقتصادي ندارد. به طور مثال اخيرا 
فاش شده كه در قرارداد نيمار بندي وجود دارد كه به درآمد او ماهي 
نيم ميليون يورو بابت خوش اخالقــي با هواداران اضافه مي كند. يعني 
همين كه نيمار بپذيرد با هواداران عكس بيندازد و اخم نكند، به اندازه 
دســتمزد يك بازيكن حرفه اي مهم به درآمدش مي افزايد. باشــگاه 
ماهانه رقم ۵4۱۶۸0 يورو پاداش به منظور مودب بودن، وقت شناسي، 
صميميت و در دسترس بودن نسبت به هواداران براي ستاره برزيلي 
درنظر گرفته كه مي كند به عبارت سالي ۶/۵ميليون يورو پيش از كسر 
ماليات. براساس اين بند، نيمار موظف است پيش و پس از هر مسابقه با 
هواداران خوش و بش كند و با آنها دست بدهد. او همچنين از هرگونه 
اظهارنظر در مخالفت با تاكتيك ها و بيــان صحبت هاي منفي درباره 

باشگاه، هواداران و كاركنانش منع شده است. گران ترين خريد تاريخ 
با احتساب دســتمزد و پاداش ها حدود 4۸۹ ميليون يورو در سال از 

ناصرخان پول مي گيرد.
از طرفي باشگاه پاريسي با عقد قراردادي 2 ساله، طراحي لباس هاي 
رسمي بازيكنان و اعضاي باشگاه را به شركت مطرح ديور سپرده است. 
اين نخستين همكاري ديور با يك تيم ورزشي محسوب مي شود. كيم 
جونز، مدير هنري كالكشــن مردانه ديور شخصا طراحي اين لباس ها 
براي 2 فصل آينده را بر عهده گرفته اســت. پيش از اين قرارداد، برند 
آلماني هوگو باس طراح لباس هاي رسمي اعضاي باشگاه بود. به هرحال 
پول هست؛ پس چرا مالك باشگاهي كه تنها نيم قرن سابقه دارد پشت 
يوفا پنهان نشود و با سوپرليگي ها و باشگاه هاي ريشه دار و مردمي به 

دشمني نپردازد.
الپورتا در بخش ديگري از اظهاراتش مســتقيم عليه پاري سن ژرمن 
هم حرف زد:»همه ازجمله يوفا مي دانند كه پاري سن ژرمن سال هاي 
زيادي اســت كه كل قوانين مربوط فيرپلي مالي را نقض مي كند پس 
طبيعي اســت كه آنها از ســوپرليگ حمايت نمي كنند.« اما چفرين، 
رئيس يوفا در حمايت از دوســت قطري اش حمله به سوپرليگي ها را 
ادامه داد و با تمجيد از الخليفي طعنه اي هم به رئيس ســابق اتحاديه 
باشگاه هاي اروپا يعني آنيلي زد و گفت: »الخليفي يك كاپيتان خوب 
است كه وقتي كاپيتان قبلي )آنيلي، رئيس يوونتوس( از كشتي فرار 
كرد، سكان را در دســت گرفت. ارزش جام جهاني دقيقاً به خاطر نادر 
بودن آن است. اگر قرار باشد اين جام هر دو سال برگزار شود از ارزش 
و اعتبار آن كاسته مي شود و متأسفانه خودش را بي ابهت كرده است.«

خبر

حريف پرسپوليس به اردو رفت
تيم استقالل تاجيكستان اردوي يك هفته اي خود را براي ديدار با 
پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا آغاز كرد. پرسپوليس سه شنبه 
هفته آينده در مرحله يك هشــتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا در 
شهر دوشنبه به مصاف استقالل تاجيكستان مي رود. به همين 
منظور تيم تاجيكســتاني اردوي يك هفته پاياني خود را براي 
ديدار با پرسپوليس در آكادمي FFT در آلموسي دوشنبه آغاز 
كرده تا خود را به بهترين شكل ممكن براي اين بازي آماده كند. 
اين بازي سه شنبه آينده در زمين چمن مصنوعي برگزار مي شود.

داور ژاپني براي بازي پرسپوليس
داوران بازي پرسپوليس ايران و استقالل تاجيكستان مشخص 
شدند. اين دو تيم سه شــنبه آينده در مرحله يك هشتم نهايي 
ليگ قهرمانان آســيا202۱به مصاف هم مي روند و طبق اعالم 
كنفدراسيون فوتبال آســيا، هيريوكي كيمورا از ژاپن به عنوان 
داور اصلي اين بازي انتخاب شد. هيروشي ياموچي و جان ميهارا، 
2 هموطن كيمورا به عنوان كمك داور او را در اين بازي همراهي 

خواهند كرد.

شكايت استقالل از وكيل رشيد
باشگاه اســتقالل اعالم كرد از وكيل رشــيد مظاهري شكايت 
مي كند. سايت باشگاه اســتقالل ديروز نوشت: »پيرو اظهارات 
خالف واقع آقاي مهدي صادقي، وكيل رشــيد مظاهري عليه 
باشگاه اســتقالل، مديرعامل و اعضاي هيأت مديره كه مصداق 
تشــويش اذهان عمومــي و صحبت هاي خالف واقع اســت، 
معاونت حقوقي باشگاه استقالل ضمن تشــكيل پرونده و ارائه 
مستندات، از ايشان در مراجع قضايي شكايت نمود.« مظاهري 
 2 روز قبل قراردادش را با اســتقالل به شــكل يكطرفه فســخ

 كرد.

ملي پوشان استقالل، مستقيم در دوبي
ملي پوشان استقالل كه براي بازي ديشب مقابل عراق در اردوي 
تيم ملي حضور داشتند، ظهر امروز به اردوي استقالل در امارات 
ملحق خواهند شد. با هماهنگي هاي انجام شــده ميان باشگاه 
استقالل و مسئوالن تيم ملي، ســياوش يزداني، جعفر سلماني، 
عارف آقاسي و زبير نيك نفس ظهر امروز از قطر به امارات مي روند 
تا به اردوي استقالل براي بازي با الهالل بپيوندند. محمد دانشگر 
كه در تهران مانده بود نيز عصر ديروز راهي دوبي شد و به تيمش 

پيوست.

بازگشت تراكتور به تنظيمات كارخانه
باشگاه تراكتور كه همه فعاليت هايش را به حالت تعليق درآورده 
بود، دوباره شــروع به كار كرد. مســئوالن اين باشگاه روز شنبه 
در اقدامي عجيب تمامي فعاليت هاي خــود را به حالت تعليق 
درآورده بودند. اما روز يكشنبه در جلسه اي با حضور مسئوالن 
ورزش اســتان تصميم بر ادامه كار تراكتور با زنوزي گرفته شد. 
به اين ترتيب بعد از چند روز وقفه، باشگاه تراكتور فعاليت خود 
را از ســر گرفت و كارمندان اين باشگاه در محل كار خود حاضر 
شــدند. تمرينات تيم تراكتور هم از ديروز دوباره آغاز شــد تا 
 شــاگردان فراز كمالوند براي تقابل با النصر عربســتان حاضر 

شوند.

دانشگاه پرسپوليس تعطيل شد
دانشگاه پرســپوليس كه در دوره مديريت محمد رويانيان آغاز 
به كار كرده بود، ديروز رســما تعطيل و به دانشــجويان اعالم 
شد ادامه تحصيل خود را در دانشــگاه طبرسي مرزداران دنبال 
كنند! تاسيس دانشگاه پرســپوليس هم يكي ديگر از اقدامات 
عجيب وغريب رويانيان بــود كه براي ايجاد ســروصدا و تبليغ 
در رسانه ها انجام شــد. جالب اينكه دليل تعطيلي اين دانشگاه، 
عدم حمايت از سوي باشگاه و عدم دريافت مجوز عنوان شده است. 
يعني دانشگاه پرسپوليس طي اين چند سال هم بدون داشتن 

مجوز فعاليت مي كرده است!

فكري رفت، پورموسوي آمد
باشگاه نفت مسجدســليمان كه پيش از اين از توافق با محمود 
فكري و تمديد قرارداد او خبر داده بود، ديروز با اين مربي قطع 
همكاري كرد و نيمكت اين تيم را به سيروس پورموسوي سپرد. 
محمدنظري، مديرعامل اين باشــگاه درباره پايان كار محمود 
فكري به تســنيم گفت: »ما امتيازات مدنظر خــود را تا پايان 
نيم فصل اول گفتيم كه فكري گفت قبول ندارم و قراردادي بين 
دوطرف امضا نشد.« ظاهرا در قرارداد فكري بندي گنجانده شده 
بود كه او درصورت ۳باخت متوالي بركنار شــود. اما فكري اين 
بند را قبول نداشت و در نتيجه جاي خودش را به سرمربي فصل 

گذشته نفت آبادان داد.

بازگشت ادينيو به ايران
لوسيانو ادينيو، مهاجم برزيلي سابق مس و تراكتور گفته روزي به 
ايران برمي گردد؛ البته به عنوان مربي. او تأييد كرده كه در دوران 
كي روش پيشنهاد بازي در تيم ملي ايران را داشته اما نشده كه 

مليتش را تغيير دهد.

تنها بازيكن 100گله تاريخ
اين هم يك آمار عجيب ديگر از مــرد آمار و ركوردهاي فوتبال؛ 
رونالدو تنها بازيكن تاريخ است كه حداقل ۱00گل با پاي راست، 

۱00گل با پاي چپ و۱00گل با ضربه سر به ثمر رسانده است.

تيم بعدي مارسلو در تركيه
باشگاه فنرباغچه تركيه پيشنهادي رسمي براي به خدمت گرفتن 
مارســلو مدافع چپ ۳۳ســاله و برزيلي رئال مادريد ارائه كرده 
است. مارسلو مي داند آينده اي در رئال مادريد ندارد و مي خواهد 
 يك ســال باقيمانده از قراردادش را ســپري كند و رايگان جدا 

شود.

دشمني سوپرميلياردر با سوپرجام
ناصر الخليفي براي رئال، بارسا و يووه شمشير را از رو بست

در چند ماه اخير، به ويژه از تابســتان به اين طرف 
فوتبال صحنه هاي دلخراشي را پشت سر گذاشته 
اســت. مارادونا كه با خطاي پزشكي درگذشت، 
اريكسن دانماركي چيزي نمانده بود با ايست قلبي 
در جريان بازي مقابل فنالند در يورو2020 به ديار 
باقي بشتابد، يك بازيكن آفريقايي- فرانسوي به 
نــام ژان پي ير آدامز كه در پاري ســن ژرمن و تيم 
ملي فرانسه بازي مي كرد پس از ۳۸سال و ۱0روز 
كما به دليل اشتباه پزشكي ســرانجام راحت شد 
و فوت كرد، يــك بازيكن نوجــوان در يوونتوس 
كه مدت ها با سرطان دســت وپنجه نرم مي كرد 
به نام برايان دودين كه دوســت پــل پوگبا هم 
بود، تسليم سرطان شــد و يك بازيكن ۱7ساله 
انگليســي هم به دليل ســكته قلبي جان باخت. 
هواداران فوتبال ديگر كشــش ازدست دادن پله 
را نداشتند. خوشبختانه اســطوره برزيلي تاريخ 
فوتبال كه نگراني هايي درباره وضعيت سالمتي اش 
پس از برداشتن تومور ســرطاني در روده وجود 

داشــت، اعالم كرد كه حالش خوب است و عمل 
جراحي اش موفقيت آميز بوده. تصاوير منتشر شده 
پله ۸0ســاله روي تخت بيماري با لبان خندان، 
خيال هواداران را آسوده كرد. پله گفت: »اين غده 
در جريان آزمايش هايي كه هفته گذشــته انجام 
دادم مشخص شد. خوشبختانه من به جشن گرفتن 
پيروزي هاي بزرگ در كنار شــما عادت دارم. من 
با لبخندي بر لب، خوش بيني بســيار و عالقه به 
زندگي، درحالي كه عشــق زندگي و دوستانم در 
كنارم حضور داشتند قدم به اين مسابقه گذاشتم.« 
با اين  حال درگذشت ديالن ريچ، بازيكن نوجوان 
تيم وست بريجفورد، در جريان بازي با تيم بوستون 
يونايتد در جام حذفي جوانــان انگليس غم انگيز 
بود. او حين مسابقه دچار ايست قلبي شد و اين بار 
ســيمون كيائر، كاپيتان دانمارك و اعضاي تيم 
پزشــكي تيم ملي فوتبال اين كشور در ورزشگاه 
حضور نداشتند تا او را بازيابي كنند. اين بازيكن در 

آمبوالنس و در راه بيمارستان جان باخت.

 من هنوز زنده ام 

ديشــب فيفادي به پايان رســيد و بازيكنان براي ادامه فوتبال 
باشگاهي به ليگ هاي خود برگشتند اما مصدوميت هاي فيفادي 
كه از آن به ويروس فيفا ياد مي شــود، تمام نمي شود. در فاصله 
يك هفته مانده تا ديدار حيثيتي بارسلونا با بايرن مونيخ، 2مدافع 
كناری 2تيم آسيب ديدند. در تســاوي يك-يك آمريكا با كانادا 
در رقابت هاي انتخابي جام جهاني در حوزه كونكاكاف سرجينيو 
دست، مدافع آمريكايي بارســلونا و آلفونسو ديويس، مدافع چپ 
كانادايي بايرن دچار آسيب ديدگي شدند كه مصدوميت ديويس 
شديدتر است و دست احتماال به بازي هفته آينده مي رسد. ديويس 
در دقيقه 7۵ با مصدوميت جزئي از زمين بازي خارج شد اما هنوز 
ميزان مصدوميت او مشخص نشده است. برخي خبرگزاري ها از 
احتمال غيبت او در بازي بايرن مونيخ مقابل بارسلونا در هفته اول 
ليگ قهرمانان اروپا خبر داده اند. همچنين سرجينيو ِدست نيز كه 
در بيستمين دقيقه، زمين بازي را با مصدوميت ترك كرد شرايط 
خوبي دارد و نگراني درخصوص او وجود نخواهد داشت. پيش از 

اين كانته و توليسو به همراه امباپه با درد و آسيب ديدگي اردوي 
تيم ملي فرانسه را ترك كرده بودند و درباره امباپه گفته شده كه 
مصدوميتش خيلي جدي نيست. مســي هم در بازي با ونزوئال با 
تكل خشن بازيكن حريف روبه رو شد اما شانس آورد آسيب نديد. 
در اردوي اسپانيا جرارد مورنو با مصدوميت در شكست 2 بر يك 
برابر سوئد 2بازي بعدي الروخا مقابل گرجســتان و كوزوو را از 
دست داد. ادن آزار هم كه هميشه خدا براي رئال مادريد مصدوم 
است يا احساس مصدوميت مي كند، با درد و آسيب ديدگي براي 
بلژيك به ميدان رفت. احتماال در نخستين تمرين دوباره يك جاي 
پايش را بگيرد و راهي درمانگاه و فيزيوتراپي شود. اگر اين ريسك 
ستاره بلژيكي او را دوباره از دسترس خارج كند، باشگاه نمي تواند 
او را ببخشد. ســرخيو راموس هم براي ركوردشــكني در تعداد 
بازي هاي ملي در تركيب اســپانيا به ميدان رفت و مصدوم شد و 
آسيب ديدگي اش تا همين امروز ادامه يافت. خدا كند بازي هاي 

ديشب تلفات تازه اي روي دست باشگاه ها نگذاشته باشد.

سويه جديد ويروس فيفا
چند بازيكن ديگر هم در بازي هاي ملي مصدوم شدند
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حســن يزداني قهرمان جهان و المپيك ايران كه چندي پيش 
توانســت در بازي هاي المپيك دومين مــدال المپيك خود را 
به دست آورد، بالفاصله پس از مسابقات المپيك به اردوي تيم 
ملي آمد تا خود را براي حضور در مســابقات جهاني نروژ آماده 
كند. پنجشنبه هفته گذشــته پژمان درستكار اردوي تيم ملي 
را به مدت 4 روز تعطيل كرد و قرار بود تمام ملي پوشان دوشنبه 
15شهريور ماه مجددا در اردو حاضر شوند كه حسن يزداني ستاره 
اين روزهاي كشتي ايران غيبت داشت! يزداني در تجليل رئيس 
مجلس شوراي اسالمي از مدال آوران هم غايب بود همين مسئله 
سبب شــد تا پيگيري ها براي اين غيبت عجيب يزداني شروع 
شود. يزداني كشتي گير منظمي است كه هيچ گاه اردو را ترك 
نمي كند و تا به حال تأخير در حضور در اردو نداشته چه برسد به 
غيبت! همين مسئله حساسيت رسانه ها را بيشتر كرد تا سرانجام 
با پيگيري هاي همشهري مشخص شد حسن يزداني در تدارك 

ازدواجش است و او به زودي به جرگه متاهلين خواهد پيوست.

 انتخابي قطره اي محمد بنا 

انصراف سوريان 

محمد بنا سرمربي تيم ملي كشــتي فرنگي كه اين روزها به 
دليل برگزار نكردن مســابقه انتخابي زير تيغ منتقدان است 
روز گذشته يك مســابقه انتخابي را براي شاگردانش برگزار 
كرد. در اين ديدار سجاد عباس پور با كسب 2 پيروزي مقابل 
اميررضا ده بزرگي به عنوان ملي پوش وزن 55 كيلوگرم ايران 
در رقابت هاي جهاني نروژ انتخاب شــد. بنا از 10وزن حاضر 
در مســابقات جهاني براي 2 وزن مســابقه انتخابي گذاشته 
درحالي كه در كشتي آزاد مسابقه انتخابي در 6 وزن برگزار شد. 
اين تفاوت در انتخاب ها براي برخي از اهالي كشتي خوشايند 
نيســت ولي بنا صراحتا اعالم كرده براي انتخاب ملي پوشان 

سبك و سياق خودش را دارد.

حميد ســوريان نايب رئيس فدراسيون كشــتي از حضور در 
انتخابات هيأت رئيســه اتحاديه جهاني كشــتي، انصرافش 
را اعالم كرد. در حالي اين خبر روز گذشــته رسانه اي شد كه 
حميد سوريان و فدراسيون كشتي واكنشي نسبت به اين خبر 
نداشتند و به نظر فدراسيون با اين انصراف موافقت كرده است. 
هرچند دليلي براي انصراف اعالم نشده ولي به نظر عدم حمايت 
كافي از ســوريان در انتخابات و شانس كم او براي رأي آوردن 
دليل اين انصراف بوده است. انتخابات اتحاديه جهاني حدود 
 2 ماه ديگــر همزمان با مســابقات اميدهاي جهــان برگزار 

خواهد شد.

 هاشمي سرمربي تيم ملي از بازگرداندن صمد نيكخواه، 
مهدي كامراني و سجاد مشايخي خبر مي دهد. آنها به شرطي 

در تيم بازي مي كنند كه آماده باشند 

زير يك خم

حسن يزداني متاهل مي شود

محسن محمود  صفري 
خبرنگار

جدول 8309
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رئيس مجلس شوراي اسالمي از مدال آوران بازي هاي المپيك توكيو 
تقدير كرد. تاكنون كميته ملي المپيك و هيأت هاي ورزشي جوايزي 
را به ورزشكاران اهدا كرده اند و قرار است وزارت ورزش و جوانان نيز 
طي مراسمي جوايز مدال آوران را اهدا كند. محمدباقر قاليباف، رئيس 
مجلس شوراي اســالمي در ديدار با مدال آوران بازي هاي المپيك 
توكيو ضمن تقدير از تالش هاي ورزشكاران گفت: »ورزش خاستگاه 
عمومي و اجتماعي و به دور از مباحث سياســي، حقوقي و مذهبي 

است و بايد با سرمايه گذاري هاي الزم كار را به درستي دنبال كرد تا 
نتايج خوبي به دست بيايد.« 

رئيس مجلس ادامــه داد: »مجموعــه وزارت ورزش و كميته ملي 
المپيك بايد از هم اكنون تابلوي زمان بندي خود را براي بازي هاي 
آســيايي و المپيك آينده در مقابل جوانان و مردم روشن كند و هر 
شخصي با مسئوليت مشخص اقدامات الزم را انجام دهد.« قاليباف با 
اشاره به حمايت مجلس از حوزه ورزش در زمينه قانونگذاري اظهار 
كرد: »تدوين و تصويب برنامه 5ســاله هفتم توسعه پيش روست و 
بايد براي حل مشكالت دست وپاگير در حوزه قهرماني، برنامه ريزي 
و قوانين الزم را تصويب كرد. البته در حوزه امنيت شــغلي و رفاهي 

قهرمانان ورزشكار نيز مجلس به دنبال ايجاد قوانين مؤثر است تا ثبات 
و آرامش روحي را در ميان اين ورزشكاران ايجاد كند.«

در اين نشســت ســجادي وزير ورزش و جوانان، فروردين رئيس 
فراكسيون ورزش مجلس، راستينه رئيس كميته ورزش كميسيون 
فرهنگي و صالحي اميري رئيــس كميته ملي المپيك و رؤســاي 
فدراسيون هاي ورزشي نيز حضور داشتند. در اين ديدار عالوه بر لوح 
تقدير، 4ســكه بهار آزادي براي نفرات اول، 3سكه براي نفرات دوم 
و 2سكه براي نفرات سوم در نظر گرفته شــده بود. پيش از اين نيز 
10هزار يورو براي مدال طال، 5هزار يورو براي مدال نقره و 3500يورو 
براي مدال برنز پاي ســكوي المپيك به ورزشكاران پرداخت شده 

بود. البته به حســن يزداني كه مدال نقره گرفت با نظر كميته ملي 
المپيك به اندازه مدال طال پاداش اهدا شد. قرار است طي مراسمي 
وزارت ورزش هــم 2ميليارد تومان براي طاليي هــا، يك ميليارد و 
200ميليون تومان براي نقره اي ها و 800ميليون تومان به برنزي ها 
اهدا كند. عالوه بر اينها در رشته كشتي، هيأت هاي استاني مبالغي را 
به مدال آوران خود اهدا كرده اند. به عنوان مثال هيأت كشتي شيراز 
50ميليون تومان به محمدرضا گرايي پاداش داده و 15ميليون تومان 
هم به مربي سازنده اش اهدا كرده است. اين در حالي است كه پرويز 
نصيب اف اوكرايني كه در فينال المپيك مقابل گرايي شكست خورد 

يك خانه به عنوان جايزه دريافت كرده است.

  تجليل از المپيکی ها  در مجلس

  كار با تيم ملي را آغاز كرده ايد يا 
هنوز در مرحله برنامه ريزي هستيد؟

بايــد ســاختاري از تمرين براي بــازي اول در 
پنجره هاي انتخابي تيم ملي در جام جهاني تهيه 
كنم و به فدراســيون و كميته مسابقات بدهم تا 
براساس آن براي ليگ برنامه ريزي كنند و تاريخ 
شروع اردوها مشخص شود. حدود 16بازيكن را 
به اردو دعوت مي كنم. چون شــناخت نسبي از 
بازيكنان دارم، نياز نــدارم خيلي آزمون و خطا 
كنم. مشخص است كه جاي چهره هاي شاخص 
و ستاره ها در تيم محفوظ است اما اين به شرطي 
است كه آماده باشند و در ليگ، چه داخلي و چه 
خارجي، بازي كنند. معيار اصلي براي انتخاب، 
بازي است. نمي شــود بازيكني را كه 40دقيقه 
روي نيمكت نشسته اســت، به تيم ملي دعوت 
كرد. منتظرم ليگ شروع شود. شايد در مسابقات 

بازيكناني باشند كه سورپرايزمان كنند.

  بــازي تداركاتي هــم در برنامه 
داريد؟

تا پايان ليگ نه، بازي تداركاتي نداريم. هم از نظر 
زماني و هم به خاطر شــرايط كرونايي امكانش 
نيســت. من به اردوهاي بلندمدت هم اعتقادي 
ندارم. باشــگاه ها توقع دارند كه بازيكنانشان را 
داشته باشند و هم اينكه در اردوهاي بلندمدت 

بين بازيكنان اصطكاك پيش مي آيد.

  قبل از اينكه شما سرمربي شويد، 
انتقاد اين بود كه چرا مربي تيم ملي همزمان 
مربي باشگاهي اســت. انتظار مي رفت مربي 

جديد تمام وقت باشد ولي اينطور نشد.
چه قبال و چه االن كه به تيم ملي آمده ام، به يك 
كار اعتقاد دارم اما اين ايراد فقط به مربيان ايراني 
اســت؟ چرا كســي از مربي تيم ملي فرانسه كه 
در ليگ كشــورش هم تيم دارد، ايراد نمي گيرد؟ 
متأسفانه نه فقط در بسكتبال كه در همه حوزه ها 
ما نگاه تبعيض آميز داريم و انتقادهايمان فقط از 
مربيان ايراني است. در المپيك و در بازي با ايران، 
مربي چك اشتباهات فني ويرانگر داشت اما كسي 
از اين اشتباهات حرف نزد، فقط چون او خارجي 
بود. ما تا نگاه خودباوري به خودمان نداشته باشيم 

به جايي نمي رسيم.

  بحث مربي خارجي و ايراني نيست، 
مسئله اين است كه مربي باشگاهي وقتي مربي 
تيم ملي باشــد، به بازيكنان خودش بيشتر 
امتياز مي دهد. شما به بازيكناني اعتقاد داريد 
و آنها را به تيم باشگاهي تان آورديد و با توجه 
به همان اعتقاد به تيم ملي دعوتشان مي كنيد. 

در اين شرايط است كه مشكل پيش مي آيد.
من هاشمي نه، من مربي بازيكناني را كه باور دارم، 
به تيم باشــگاهي و همانطور به تيم ملي مي برم. 
باور من با توجه به جايگاهم تغيير نمي كند. البته 

من به بازيكنان ديگري هم باور دارم كه باشــگاه 
به خاطر قيمت باال نمي تواند آنها را بخرد ولي باور 
من به آنها تغييري نمي كنــد. حتي من به عنوان 
مربي تيم ملي، بايد بقيه را هــم ببينم و در بين 
بازيكنان چهره هــاي جديد و اســتثناهايي هم 
هستند. اهل شو دادن نيستم اما هيچ وقت وجدانم 
اجازه نمي دهد خارج از باورهايم كاري كنم. براي 
من وجدان و شرافت ورزشي  و همينطور تيم ملي 

از هر چيزي مهم تر است.

  گفتيد به يــك كار اعتقاد داريد. 
درست است قبل از تيم ملي با باشگاه مهرام 
قرارداد بسته بوديد اما امكانش نبود كه فقط 

تيم ملي را انتخاب كنيد؟
اين فصــل از ليگ فقط ما 2 پنجــره كوتاه مدت 
درگير تيم ملي هســتيم؛ يك پنجره آذر است و 
يك پنجره اسفند. بعد از آن ليگ تمام مي شود و 

مي توانم تيم ملي يا باشگاه را انتخاب كنم.
 

  اتكاي اصلي تيم به حامد حدادي 
اســت. برنامه اي براي بازي هاي بدون حامد 
داريد؟ او گفته است ديگر نمي تواند در همه 

بازي هاي تيم ملي باشد.
درســت مي گويــد، نمي شــود هر لحظــه او را 
تحت فشار قرار داد. تصور تيم بدون او سخت است 
و شايد سي چهل ســال ديگر هم يكي مثل حامد 

نداشته باشيم. اما نمي توانيم دهانمان را بازكنيم 
و فقط بگوييم بدون حامد چه كنيم. ما پلن هاي 
ديگري بايد براي بازي هاي بدون حامد داشــته 

باشيم و بتوانيم گليم مان را از آب بيرون بكشيم.

   مسئله اصلي تيم، نداشتن انسجام 
است. انگار اين نفرات هنوز يك تيم نشده اند.

بايد به اين فكر كنيم بازيكــن قبل از هر چيزي 
انسان است. من با بازيكنان رفيقم و برايم آرامش، 
مهرباني، دوستي و... مهم است ولي نظم و انضباط 
هم خيلي اهميت دارد. اولويت تيم ملي اســت و 
خودمحوري را نمي پسندم. من نوكر همه هستم 
ولي تا جايي كه خط قرمزها رعايت شــود. همه 
بازيكنان ما ســتاره هاي آسيا هستند اما برايشان 

تيم مهم نباشد، خط مي خورند.

  و گفتيد كه كسي شــما را دكتر 
خطاب نكند.

اوال بعضي رســانه ها فــرق مي گذارنــد، يكي را 
دكتر صدا مي كنند و يكي را نــه. از طرفي من با 
مدرك تحصيلي ام سرمربي تيم ملي نشده ام. من 
همان مصطفي هاشــمي بازيكن و مربي هستم و 

مي خواهم با همين نام صدايم كنند.

  صمــد نيكخواه  بهرامــي بعد از 
بازي هاي المپيك هرچند رســمي نبود ولي 

خداحافظي كرد. اما حاال با حضور شما در تيم و 
با توجه به ارتباط خوبي كه با هم داريد، زمزمه 

بازگشت دارد. با او صحبت كرده ايد؟
قبل از اينكه المپيك تمام شــود، بــا او صحبت 
كردم. گفت رســمي خداحافظي نكرده ام. صمد 
از 20ســال پيش كنار من بــوده و ادبياتمان به 
هم نزديك اســت. اگر تمرين و بازي كند، به تيم 

دعوت مي شود.

  يكي از ضعف هــاي اصلي تيم در 
گارد راس اســت. مي گويند براي شما مهدي 

كامراني در اولويت است.
متأســفانه در اين مدت گارد راس هاي خوب و 
سطح بااليي ساخته نشده است. بهنام يخچالي در 
پست2بهترين بازيكن ايران است، توانايي هايش 
عالي است و مي تواند در اروپا بازي كند اما از بهنام 
در پست يك اســتفاده كرديم و بازدهي الزم را 
نداشت. در تصميماتي كه براي تيم مي گرفتيم 
نقصان وجود داشت. نخستين كار اين است كه 
بهنام بايد به پســت يك برگردد. بازيكناني مثل 
مهدي كامراني و سجاد مشايخي به شرط اينكه 
كيفيتشان در ليگ باال باشد به تيم برمي گردند. 
درســت اســت كه بايد جوانگرايي كنيم و اين 
كار انجام مي شــود اما نتيجه هم مهم اســت؛ 
چون مردم و مســئوالن ما چيزي غير از نتيجه 

را نمي پسندند.

بايد بتوانیم بدون 
حامد بازي كنیم

ليلی  خرسند| مصطفي هاشمي در همين چند روزي كه ســرمربي تيم ملي بسكتبال شده، در همه 
صحبت هايش تأكيد كرده كه تيم او جاي بهترين ها و آماده هاست. همين يك جمله نويد روزهاي بهتر را 
در بسكتبال مي دهد؛ اينكه همه بازيكناني كه در اين چند سال ناديده گرفته شده اند، به پيراهن تيم ملي 
كه حقشان بوده است، مي رسند. هاشمي هم ضعف هاي تيم را قبول دارد و هم ايرادهايي كه از خودش 

مي گيرند.



21 2   چهارشنبه 17 شهریور 1400    شماره  8309 حوادث 3 0 2 3 6 2 3

هزينهخدماتودرمانبخشخصوصي4برابردولتيهاست
چرا باید هزینه هاي خدمات درماني در بيمارستان ها و درمانگاه هاي 
خصوصي 4برابر جاهاي دولتي باشد؟ این حق مسلم همه قشرهاست 
كه بتوانند بيماري خــود را درمان كرده و مجبور نباشــند به خاطر 
پول مســافت هاي طوالني را طي كنند، چه بسا بيماران اورژانسي به 
خاطرعدم مراجعه به بخش هاي خصوصي جانشان قرباني كسب درآمد 

برخي كادر درمان سودجو شده است.
رضاپورازتهران

تورمباعثشدههيچجايزهوحراجيخوشحالكنندهنباشد
هزینه هاي زندگي آنقدر زیادشده است كه تخفيف ها، جوایز، پاداش ها، 
حراجي ها و نظایر آنها دیگر كسي را شاد و خوشحال نمي كند. حتي 
اگر این تخفيف ها و جوایز ده ها هزار تومان باشد. این گراني ها و تورم 
و بي ارزش شدن پول بالیي است كه این روزهاي سخت بر سر روح و 

روان مردم آورده است.
محمودبليغيانازاصفهان

مردممراقبكالهبردارانواكسنيباشند
از مردم خواهش مي كنم بيشتر مراقب باشند تا فریب كالهبرداراني 
را كه به نام زدن واكســن )فایزر و مدرنا و حتي واكســن هاي موجود 
در داخل( مبالغ كالني مي گيرند و خــارج از نوبت در منازل اقدام به 
واكســينه كردن مي كنند، نخورند. تقریبا تمام این واكسن ها تقلبي 
هستند و بيمارستان ها مملو از بيماراني است كه گول این شيادان را 
خوردند. اینان حتي كارت جعلي واكسيناسيون را كه متعلق به یكي 
از كشورهاي همسایه هســت صادر مي كنند و تحویل مالباختگان 

مي دهند !با جان و مال خود و اعضاي خانواده بازي نكنيد.
مالباختهوفريبخوردهواكسن

نظارتبرپزشكانفعالسالمندضرورياست
پزشــكانی كه دوران ســالمندي را طي كرده و همچنان به طبابت 
مشغولند برخي مواقع دچار خطا مي شــوند. بعضا دیده شده دارویي 
را اشــتباه تجویز مي كنند یا آزمایشي را اشــتباه مي نویسند و حتي 
موضوعي را كه چه بسا حياتي باشــد فراموش مي كنند. از مسئوالن 
نظام پزشكي تقاضا داریم همانند گواهينامه رانندگي كه بعد از یك 
سني به صورت محدود و پس از آزمایش  های مختلف اعطا مي شود بر 
كار این پزشكان نظارت كنند و آنها را وادار به انجام كنترل هاي ساالنه 

زیرنظر نظام پزشكي قرار دهند.
منيريازشاهرود

خيابانطالقانيشهركوليعصردرمنطقه18سطلزبالهندارد
خيابان طالقاني واقع در شهرك وليعصر منطقه 18شهرداري تهران 
درحالي كه مركز بارگيري زباله در همان خيابان است حتي یك سطل 
زباله ندارد. این خيابان از سعيدي آغاز شده و تا بعد از تقاطع حميدي 
ادامه دارد و در كل مسير سطل زباله نيست. ساكنان منطقه هم چاره اي 
جز گذاشتن زباله ها جلوي در و سر كوچه ها ندارند كه باعث افزایش 

مگس و موش شده است. لطفا رسيدگي فوري شود.
يحييازشهركوليعصرتهران

قيمتلبنياتراكنترلوتثبيتكنيد
افزایش قيمت لبنيات غيرقابل تحمل اســت و باعث مي شود سرانه 
مصرف لبنيات دستخوش كاهش بيشتري شود و در این راستا سالمت 
جامعه بيشتر تهدید شــود. اكنون مدت هاست كه مصرف لبنيات به 
طرز چشمگيري كاهش یافته است و با این افزایش قيمت هاي جدید 
این ميزان قطعا كاهش بيشــتري خواهد یافت. مسئوالن سالمت و 
نيز حمایت از حقوق مصرف كنندگان وارد عمل شــده و جلوي این 

موضوع را بگيرند.
فوادكاسبيازسنندج

جوانانراچراواكسينهنميكنند
مدت زیادي اســت كــه در تهــران واكســن كرونا را تــا متولدین 
1350مي زنند و مرتب اخبار واردات واكسن مي رسد، ولي گروه هاي 
جدید سني اعالم نمي شود. این ویروس جدید پير و جوان نمي شناسد. 
جوان ترها بيشتر نياز به واكسن دارند و تعداد مرگ ومير باالي افراد زیر 

60سال در ماه هاي اخير موید ضرورت این مطلب است.
اعتماديازتهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

30فقرهسرقتدخترسارق
بالباسپسرانه

دختر جوان با پوشــيدن لباس پسرانه و سوار 
بر موتورسيكلت در شهر پرسه مي زد و سرقت 
مي كرد. با اینكه او توانست با این شگرد دست 
به 30فقره ســرقت بزند اما ســرانجام توسط 

پليس دستگير شد.
به گزارش همشــهري، به دنبال وقوع چندین 
فقره ســرقت لوازم داخل خودرو در شــيراز 
تحقيقات گســترده اي براي شناسایي عامل 
این سرقت ها آغاز شد. بررسي هاي اوليه حاكي 
از آن بود كه عامل ســرقت ها موتورســواري 
ناشناس اســت كه به خودروهاي پارك شده 
در كنار خيابان دســتبرد مي زند و ســوار بر 
موتورســيكلتش مي گریزد. تجســس هاي 
پليس در این باره ادامه داشت تا اینكه مأموران 
كالنتري 40 سلطان آباد با گشتزني  در محدوده 
سرقت هاي انجام شــده به راكب یك دستگاه 
موتورسيكلت مشكوك شدند و آن را متوقف 
كردند. با اینكه در نگاه اول به نظر مي رســيد 
جوان موتورســوار پســري جوان است اما در 
ادامه معلوم شد كه او دختري 28 ساله است 
كه با لباس هاي پسرانه و براي اینكه شناسایي 
نشود دست به ســرقت مي زند. سرهنگ فرج 
شجاعي، فرمانده انتظامي شيراز گفت: متهم 
در بازجویي اوليه به 30 فقره سرقت قطعات و 
محتویات خودرو و موتورسيكلت اعتراف كرد.

شمارشمعكوسبراي
اعدامرمالآزارگردريزد

حكم اعدام رمالي كه با فریب زنان و دختران 
جوان در یزد با آنها رابطه نامشروع برقرار و از 
آنها اخاذي مي كرد در دیوان عالي كشور تأیيد 

شد تا او در یك قدمي چوبه دار قرار گيرد.
 به گزارش ایسنا، غالمعلي دهشيري، رئيس كل 
دادگستري استان یزد در این باره گفت: پس از 
مراجعه چند نفر از شهروندان به دادسرا مبني 
بر سوءاســتفاده مالي و عاطفي از آنان توسط 
یك فرد موسوم به فالگير، مراتب جهت بررسي 
دقيق در دستور كار قرار گرفت. وي در تشریح 
اعمال مجرمانه این فرد با ظاهر فریبنده، ابراز 
كرد: این فرد ابتدا با قرائت احادیث و بعضاً آیاتي 
از قرآن، اعتماد سوژه هاي خود را جلب مي كرده 
و ســپس به انجام اقدامات مجرمانه خویش 
مي پرداخته است. این مقام قضایي تصریح كرد: 
فریب مراجعه كنندگان به پرداخت هزینه هاي 
گزاف براي تخليه انرژي هــاي منفي، گاهي 
انجام اعمال منافي عفت بــه بهانه هاي واهي 
تحت عنوان تخليه انرژي منفي و غيره ازجمله 

اقدامات مجرمانه این فرد شياد بوده است.
او برخي از مراجعين خود را مورد سوءاستفاده 
قرار داده كه به اتهام فســاد به اعدام محكوم 

شده است.

مرگ پسر مصدوم در تصادف آمبوالنس
پسري جوان كه از تصادف اول جان سالم به در برده بود، 

درحالي كه با آمبوالنس خصوصي در حــال انتقال به داخلي
بيمارستان بود بر اثر برخورد آمبوالنس با تریلي جانش 

را از دست داد.
به گزارش همشهري، صبح روز دوشــنبه پانزدهم شهریور ماه جواني 
26ساله كه سوار بر موتورش در حوالي بزرگراه آزادگان در حركت بود با 
خودرویي تصادف كرد. تصادف خيلي شدید نبود اما باعث شد كه پسر 
جوان از ناحيه دست مصدوم و دچار شكستگي استخوان شود. به دنبال 
این تصادف، درخواست آمبوالنس خصوصي شــد و پسر مجروح به 
بيمارستان انتقال یافت. راننده آمبوالنس با سرعت باال در حال حركت 
بود كه ناگهان یك تریلي باربري را در بزرگراه آزادگان مقابل خود دید و 

لحظاتي بعد تصادفي هولناك رخ داد.

گزارشيكحادثهمرگبار
وقتي گزارش تصادف به مأموران كالنتــري179 خليج فارس اعالم 
شد، مأموران براي بررسي ماجرا در محل حادثه حضور یافتند. شواهد 
نشان مي داد كه یك دستگاه آمبوالنس خصوصي در الین كندرو شمال 

به جنوب بزرگراه آزادگان با یك دســتگاه تریلي كه بار آهن و ميلگرد 
داشته برخورد كرده است. به گفته شاهدان تریلي در كندرو توقف كرده 
و آمبوالنس كه با سرعت باال در حال حركت بود با تریلي برخورد كرد. 
شدت این تصادف به حدي بود كه ميلگردهایي كه بار تریلي بود وارد 
آمبوالنس شده و با سرنشيني كه در صندلي جلوي آمبوالنس نشسته 
بود برخورد كرده بود. این اتفاق دلخراش باعث شده بود كه سرنشين كه 
پسري جوان بود جانش را ازدست بدهد. از سوي دیگر راننده آمبوالنس 
نيز در این حادثه زخمي شده بود كه به مراكز درماني انتقال یافت. در 
این شــرایط گزارش این حادثه به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس 
جنایي تهران اعالم شد و او دســتور انتقال جسد به پزشكي قانوني و 
انجام تحقيقات بيشتر را صادر كرد. بررسي ها حكایت از این داشت كه 
جوان فوت شده در آمبوالنس همان پسر موتورسواري بود كه ساعتي 
قبل در تصادف دچار شكستگي دست شده و راننده آمبوالنس خصوصي 
در حال انتقال وي به بيمارستان بود. پسر 26ساله به جاي قرار گرفتن 
در قسمت عقب آمبوالنس روي صندلي جلو نشسته بود و همين باعث 
شده بود كه هنگام تصادف با تریلي، بر اثر اصابت ميلگردها جانش را 
از دست بدهد. از سوي دیگر بررســي ها نشان مي داد كه آمبوالنس با 

سرعتي غيرمجاز در الین كندرو در حال حركت بود و همين باعث شده 
بود كه راننده هنگام مشاهده تریلي موفق به كنترل آمبوالنس نشود.

بررســي ها در این حادثه درحالي ادامه دارد كه كارشناسان تصادف، 
راننده آمبوالنــس را در این حادثه مقصر مي داننــد و با این حال تيم 
وی ژه اي با دســتور بازپرس پرونده تشكيل شــده تا با انجام تحقيقات 

بيشتر، علت این حادثه مرگبار را مشخص كند.

انفجار هولناك در ساختمان مسكوني

تصادف يا قتل عمد
راننده پيكان كه در تصادف باعث 

مرگ مردي شــده و پا بــه فرار رويداد
گذاشــته بود بعد از گذشت یك 
سال دستگير شد و در برابر اتهام قتل عمدي قرار 

گرفت.
به گزارش همشهري، اول شــهریور ماه پارسال 
ماجــراي یــك تصــادف مرگبــار در یكي از 
خيابان هاي شــرق تهران به پليس گزارش شد. 
تحقيقات نشان مي داد كه مردي 32ساله در این 
تصادف جانش را از دست داده و به كام مرگ رفته 
است. آنطور كه مشخص بود قرباني در حال عبور 
از عرض خيابان بوده كه خــودروي پيكاني با او 
برخورد كرده و جانش را گرفته بود. از سوي دیگر 
معلوم شد كه راننده پيكان بالفاصله پس از این 

تصادف فراري شده است.

ادعايقتل
درحالي كه در ابتدا به نظر مي رســيد ماجرا یك 
تصادف بوده و تحقيقات براي بازداشــت راننده 
فراري آغاز شده بود خانواده قرباني در دادسراي 
جنایي تهران حاضر شدند و گفتند كه مرد جوان 

به قتل رسيده و تصادف عمدي بوده است.
یكي از اعضاي خانواده مرد جوان گفت: ســهيل 
)متوفي( چند وقتي مي شد كه با چند نفر دچار 
اختالف شــده بود. دشــمنانش مدام به او زنگ 

مي زدنــد و تهدیــدش مي كردند. هرچــه از او 
مي پرسيدیم كه ماجرا از چه قرار است مي گفت 
دشــمن پيدا كرده اما نمي گفت ماجرا چيست. 
او با افرادي كــه تماس مي گرفتنــد به صورت 
لفظي مشــاجره مي كرد و بعد بــه ما مي گفت 
كه دشــمنانش او را تهدید به قتل كرده اند. این 
تهدیدها ادامه داشت تا اینكه سهيل دچار تصادف 
شد و جانش را از دست داد. ما احتمال مي دهيم 
یكي از دشمنان او عمدا با نقشــه قبلي وي را با 
ماشين زیر گرفته و تهدیدهایش را عملي كرده 
است. چرا كه بعد از تصادف، وقتي به محل رفتيم 
و از شــاهدان پرس و جو كردیم همه مي گفتند 
كه راننده پيــكان عمدا به ســهيل زده و بعد به 
جاي اینكه توقف كند و به داد وي برســد، فرار 

كرده است.
با شكایت خانواده قرباني، تحقيقات وارد مرحله 
تازه اي شــد و گروهــي از مأموران با دســتور 
قاضي مصطفي واحدي بازپــرس جنایي تهران 
جســت و جو براي شناســایي و بازداشت راننده 

فراري را آغاز كردند.
از ســوي دیگر تيم تحقيق با حضــور در محل 
تصادف به بازبيني تصاویر دوربين هاي مداربسته 
پرداخت و تصاویري از لحظه تصادف به دســت 
آورد. تصاویري كه نشان مي داد در زمان حادثه 
متوفي قصد داشته از خيابان عبور كند كه همان 

لحظه خودروي پيكاني رسيده و بدون توجه به 
جلو با وي برخورد كرده است. با وجود اینكه پالك 
خودروي راننده فراري خوانا نبود اما با وجود این 
تالش تيم جنایي بعد از گذشت یك سال نتيجه 

داد و به شناسایي راننده پيكان منجر شد.

عمديدركارنبود
راننده جوان پس از دستگيري به دادسراي جنایي 
تهران انتقال یافت اما در تحقيقات گفت كه هيچ 

عمدي در كار نبوده است.
وي توضيح داد: قبول دارم كه در تصادف باعث 
مرگ مردي جوان شده ام اما تا قبل از دستگيري 
از مرگ او خبر نداشتم. حاال هم به شدت عذاب 

وجدان دارم و ناراحتم.
متهم ادامه داد: من زندگي خوبي داشتم اما چند 
وقت قبل به دام اعتياد گرفتار شدم و از آن روز به 
بعد گرفتاري هاي مالي به سراغم آمد. روز حادثه 
از خانه ام كه در شرق تهران است خارج شدم تا به 
نانوایي بروم و نان بخرم. غرق در افكار و مشكالت 
زندگي ام بودم و پس از خرید نان درحالي كه به 

سمت خانه برمي گشــتم ناگهان متوجه شدم 
ماشينم از قسمت شاگرد با مردي برخورد كرد. 
حتي تا قبل از آن متوجه آن مرد نشــدم. پس از 
این تصادف از آینه نگاه كــردم و دیدم آن مرد از 
روي زمين بلند شد. فكر كردم حالش خوب است 
و تصادف شدید نبوده است. به همين دليل فرار 
كردم چون مي ترسيدم اگر بمانم پليس برسد و 
به دليل اینكه معتادم مرا دستگير كند. حتي روز 
بعد هم به محل تصادف رفتم و از رهگذران درباره 
تصادف پرسيدم، هيچ كس اما خبري از سرنوشت 
مردي كه با او تصادف كرده بودم نداشت. من هم 
با این تصور كه او حالش خوب است، پيگير ماجرا 
نشدم تا اینكه بعد از یك سال كه مأموران مرا به 
اتهام قتل دســتگير كردند، فهميدم كه ماجرا 

چه بوده.
هرچند راننده جوان عمدي بودن تصادف را انكار 
مي كند اما با دســتور قاضي مصطفي واحدي، 
بازپرس جنایي تهران بازداشت شده و تحقيقات 
درباره اینكه آیا حادثه قتل بوده یا تصادف ادامه 

دارد.

اریكهجانجوانیرادرتصادفگرفته
بادستگيریرانندهفر

نپروندهپيچيدهآغازشدهاست
بودتحقيقاتدربارهاي

اشغالپيادهروتوسطبستنيفروشهايشهركقدسبرطرفشد
روابط عمومي شــهرداري منطقه 2تهران پيرو چاپ پيام مردمي با 
موضوع معضالت بستني فروشي هاي خيابان سپهر در شهرك قدس در 
ستون با مردم روز 12مردادماه پاسخ داده است: به استحضار مي رساند 
به كافه ها و رستوران هاي واقع در خيابان فخار مقدم اخطار كتبي داده 
شــد و ضمنا در چندین نوبت ميز و صندلي هایي كه در پياده رو قرار 
داشتند جمع آوري و به ناحيه منتقل شده است. در مورد بستني فروشي 
مورد اشاره نيز گفتني اســت: این مغازه هيچ گونه موانع فيزیكي در 
پياده رو نداشته و تنها از مشتري هاي زیادي برخوردار بوده كه گاهی 
در ساعاتي بين 18الي 20جهت رسيدن نوبت و دریافت بستني خود 

در پياده رو به صف مي ایستند.

چارهايجزتغييرالگويزيستنداريم
یعني ما ســرزمين مان را نمي شناسيم و حتي  ادامهاز

ضرورتي به شناخت سرزمين و رجوع به تجربه صفحهاول
تاریخي زیست در سرزمين هم احساس نمي كنيم. همه این نشانه ها 
عالئمي است كه به ما هشدار مي دهد، دوباره باید اهل این سرزمين 
شویم. مسيري كه طي 70سال گذشته براي الگوي زیست در ایران 
انتخاب كرده ایم حاال به آستانه تحمل خود رسيده است و درصدد است 
ما را از این سرزمين بيرون براند. در نتيجه باید تجدیدنظري بنيادي 
نســبت به الگوي زیســت در ایران داشته باشــيم. حاصل همه این 
ویراني هایي كه با انتخاب الگوي زیست جدید در ایران اتفاق افتاده، 
اختالل در اهليت نسبت به سرزمين است. اهليت كه روزگاري حضور 
ما را مقوم حيات این سرزمين مي كرد حاال مختل شده است و وجود ما 
مخل حيات ایران شده است و محيط نيز دیر یا زود عنصر مخل را دفع 
مي كند. پس ما بر سر دو راهي انتخاب قرار گرفته ایم: بميریم یا دوباره 

اهل این سرزمين شویم.

از وزارت آموزش وپــرورش خواهــش  ادامهاز
كردیم مجوز دهند تا تعداد بيشــتري صفحه10

نيروي خرید خدمات جذب كنيم اما تا اآلن این مجوز صادر 
نشده اســت. بنابراین براي ســال تحصيلي جدید با چالش 
كمبود قطعــي 14هزار معلم مواجهيم كــه اميد داریم این 
كســري را با به كارگيري نيروهاي شــاغل، بازنشســته و 
حق التدریس تامين كنيم. مشكل بعدي این است كه در یكي 
دو ســال اخير تمایل كمتري به خصــوص در معلمان زن و 
بازنشسته ها براي كار به صورت حق التدریسي شاهد هستيم 
چون همكاران بازنشسته چندان تمایلي براي كار با وسایل 
دیجيتال ندارند و عالقه اي به گرفتن حق التدریس در آموزش 
مجازي نشان نمي دهند. بنابراین این نگراني وجود دارد كه 
بخشي از كالس هایمان در ســال تحصيلي جدید با مشكل 

مواجه شود.«
مودت، مدیركل آموزش وپرورش استان خوزستان هم درباره 
چالش كمبود معلم در ســال تحصيلي جدید به همشهري 

مي گوید: »در سال تحصيلي جدید حدود 9هزار نيروي انساني 
در آموزش وپرورش استان خوزستان كمبود داریم كه سعي 
مي كنيم آن را از طریق به كارگيــري معلمان حق التدریس 
و نوبت دوم جبران كنيم و نمي گذاریم هيچ كالســي بدون 

معلم بماند.«
 

مشكلچهارم:دانشآموزانيكهثبتنامنكردهاند
بخشــي از دانش آموزان پایه اول برخي اســتان ها هنوز در 
مدارس ثبت نام نكرده اند. خدابنده، مدیركل آموزش و پرورش 
استان خراسان رضوي در این باره به همشهري توضيح داد: 
»اســتان خراســان رضوي داراي یك ميليون و 350هزار 
دانش آموز است اما حدود 200هزار نفر از دانش آموزان این 
استان هنوز براي ســال تحصيلي جدید در مدارس ثبت نام 
نشــده اند. در اصل همه دانش  آموزان باید تا پایان مرداد ماه 
ثبت نام مي كردند ولي 16درصد آنها ثبت نام نشده اند. البته 
ثبت نام حدود 140هزار دانش آمــوز پایه اول به دليل اینكه 

پایگاه سنجش ســالمت نو ورودها در پي شــيوع زیاد كرونا زنگترديددربازگشايیمدارس
تعطيل شد، به مشــكل برخورده و فقط 77هزار نفر از آنها 
ثبت نام كرده اند. 70هــزار دانش آمــوز غيرایراني به ویژه از 
اتباع افغانستان نيز در استان تحصيل مي كنند كه چون در 
سامانه براي ثبت نام آنها مشكل داریم، تاكنون نتوانسته ایم 

ثبت نام شان كنيم.«
همچنين محمــد علوي تبــار، معاون ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزي آموزشــي به خبرگزاري فــارس از عدم ثبت نام 
2ميليون و 110هزار دانش آموز براي خرید كتاب درســي 
خود خبر داده اســت. او در این باره توضيح داد: »تا این زمان 
12ميليون و 889هزار دانش آموز نسبت به خرید اینترنتي 
كتاب هاي درســي خود اقدام كرده اند، اما هنوز 2ميليون و 
110هزار دانش آموز كتاب هاي درســي خــود را خریداري 
نكرده اند و به همين خاطر مجبور شدیم زمان ثبت نام را تمدید 
كنيم.« نكته اینجاست كه ثبت نام كتاب هاي درسي از اواخر 
اردیبهشت آغاز شده بود و طبق قاعده باید اواسط مرداد تمام 
مي شد. كارشناسان مي گویند كه این آمارها بيانگر موجي از 
ترك تحصيل در كشور است كه درصورت بي توجهي به آن 

عواقب سنگيني بر نظام آموزشي تحميل خواهد شد.

دستگيري601سارقومالخردرپايتخت
فرمانده انتظامي پایتخت از دستگيري 601 سارق و مالخر در طرح رعد خبر داد و گفت: 

اخيرا گشت هاي 110 را دو برابر كردیم كه بتوانيم به خواسته هاي مردم پاسخ دهيم.
سردار حسين رحيمي دیروز در حاشــيه اجراي طرح رعد كه از سوي پليس پيشگيري 
تهران انجام شد، گفت: چهل و هشتمين مرحله از طرح رعد با رشادت و تالش شبانه روزي 
همكارانم در پليس پيشگيري از ابتداي هفته جاري به مرحله اجرا درآمد. در این مرحله با 
تالش همكارانم 254 حكم قضایي اجرا و به 740 پرونده سرقت رسيدگي شد. 601 سارق، 
مالخر، زورگير، سارق به عنف و سارق منزل دستگير شدند كه در مجموع بالغ بر 1462 فقره 
سرقت در این مرحله كشف شد. فرمانده انتظامي پایتخت با بيان اینكه 42 گروه به صورت 
باندي فعاليت مي كردند، گفت: بالغ بر 16 ميليارد تومان از اموال مسروقه در این مرحله 
از طرح كشف شده اســت. یكي از اقداماتي كه در این دوره دنبال شد نفوذ به مراكز اراذل 
و اوباش و پاتوق سارقان و... بود كه به 59 محل تجمع سارقان هجوم برده شد و 23 پاتوق 
مالخران شناسایي شد. 13 مركز اراذل و اوباش نيز مورد ضربه پليس پيشگيري قرار گرفت و 
113 مركز تجمع خرده فروشان مواد مخدر نيز كشف شد. همچنين 24 نفر از اراذل و اوباش 
سطح یك و 2 و 3 نيز در این مرحله دستگير شدند و 5قبضه سالح جنگي و 64 سالح سرد 
نيز كشف شد.  سردار رحيمي با بيان اینكه 52 كيلو مواد مخدر نيز از خرده فروشان كشف 
شد، گفت: بالغ بر 552 ميليون تومان اموال قاچاق كاال نيز كشف شده است. طرح با جدیت 
تمام دنبال شده و به طور ویژه دنبال خواهد شد. وي درباره مزاحمت هاي خياباني و پاسخ 
پليس به پيگيري در این خصوص گفت: مزاحمت ها چه در معابر و خيابان ها و چه توسط 
خودرو و چه در سایر مراكز ازجمله جرایم مشــهودي است كه پليس مكلف به برخورد با 
اینهاست. این جزو برنامه هاي ویژه ماست. در همين طرح با خودروهایي كه در برخي مناطق 
شمالي تهران در پارك ها مزاحمت ایجاد مي كردند نيز برخورد شده است. اخيرا گشت هاي 

110 را دوبرابر كردیم كه بتوانيم به خواسته هاي مردم پاسخ دهيم.

انفجار در ساختماني مسكوني در مشهد خسارت زیادي به 
بار آورد و باعث سوختگي 50درصدي مردي سالخورده شد.

به گزارش همشــهري، این حادثه صبح دیروز در طبقه دوم 
ســاختماني 4طبقه در خيابان ارشاد مشــهد اتفاق افتاد و 
به دنبال آن آتش نشــانان راهي محل حادثه شدند. مهدي 

رضایي، معاون عمليات سازمان آتش نشاني مشهد با اشاره به 
انفجار توأم با آتش سوزي گفت: صبح سه شنبه حوالي ساعت 
8:30 با تماس شهروندان به آتش نشاني یك مورد انفجار توأم 
با آتش سوزي گزارش شد و آتش نشانان راهي محل حادثه در 

خيابان ارشاد واقع در بلوار خيام شدند.

او ادامه داد: 13 دســتگاه خودروي ســبك و ســنگين از 
ایستگاه هاي آتش نشاني مشــهد به محل اعزام شدند و در 
بررسي هاي اوليه مشخص شد كه این انفجار و آتش سوزي در 
طبقه دوم ساختمان رخ داده و تعدادي از ساكنان ساختمان 
به پشــت بام پناه برده اند. آنها مي توانســتند از طریق دیگر 
پشت بام ها خود را به زمين برســانند اما به دليل استرس در 

همانجا ایستاده بودند.
رضایي در ادامه گفت: به سرعت عمليات اطفاي حریق آغاز 
شد و گروهي از نيروها جست وجو در ساختمان را آغاز كردند. 
آنها در محل حادثه مردي70 ساله راكه دچار سوختگي باالي 
50 درصد شده بود پيدا كردند و تكنيسين هاي اورژانس كه 
در دقایق ابتدایي خود را به محل رســانده بودند، این مرد را 
به بيمارستان امام  رضا)ع( منتقل كردند و خوشبختانه فرد 
دیگري در محل حادثه حضور نداشــته اســت. وي با اشاره 
به اینكه تعدادي از ســاكنان این ســاختمان طي تماس با 
آتش نشــاني و راهنمایي نيروهــاي ما خود را بــه بيرون از 
ساختمان رســانده بودند، تأكيد كرد: گروهي از نيروها نيز 
شــهرونداني را كه در پشت بام حضور داشــتند به بيرون از 
ساختمان رساندند. معاون عمليات سازمان آتش نشاني مشهد 
ادامه داد: در این حادثه، انفجار توأم با آتش سوزي اتفاق افتاده 
بود كه انفجار سبب شكسته شدن شيشه برخي از واحدهاي 
این ساختمان شد و با توجه به نوع و شدت حادثه علت اصلي 

آن در دست بررسي است.
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ژان پل بلموندو، بازیگر پرجاذبه و مشهور سينماي 
موج نوي فرانسه كه بسياري او را با مارلون براندو 
و جيمز دین مقایسه مي كردند، در سن 
88سالگي درگذشــت. به گزارش 
نيویورك تایمز، ژان پل بلموندو با 
چشمان مغرور و نگاهي نافذ، بدل 
به نمادي براي شــخصيت هاي جــوان فيلم هاي موج 
نوي سينماي فرانسه شــده بود. او یكي از به یاد ماندني ترین 
نقش هاي تمام عمر سينمایي خود را در فيلم از »نفس افتاده« 

به كارگرداني ژان لوك گدار بازي كرده بود.
ژان پل بلموندو نيز مانند همفري بــوگارت، مارلون براندو و 
جيمز دین، 3بازیگر آمریكایي كه اغلب با آنان قياس مي شد، 
شــهرت خود را بر بســتر بازي در نقش شخصيت هاي قوي، 
غيراحساساتي و حتي در برخي مواقع ضد اجتماعي بنا كرده 
بود كه از طبقه متوسط و بورژواي جامعه بركنار مانده بودند. 
بعدها اما بلموندو كه دیگر ســتاره سينماي فرانسه شده بود، 
در فيلم هاي عامه پسند تر نيز ایفاي نقش كرد، او حتي در این 
فيلم ها نيز به عنوان بازیگري پرجاذبه و داراي شخصيتي قوي 

ظاهر شد. 

الگوييبرايجوانان
اوژن آرشــر، از نویســندگان و بازیگران معاصــر بلموندو در 
ســال 1965در مطلبي درباره وي در نيویورك تایمز نوشته 
بود: هيچ بازیگري از زمان جيمز دین براي ســایر بازیگران از 
نظر هویت بخشي به شخصيت جوانان در فيلم ها، این چنين 
الهام بخش نبوده است. جيمز دین تداعي گر ذات یاغي و سركش 
نوجوانان بود كه بي دليل دست به خشونت مي زدند و این نتيجه 
خشني بود از درماندگي و استيصال چنين شخصيت هایي در 
دنياي مدرني كه در آن زندگي مي كردند. شخصيت هایي كه 
بلموندو نقش شــان را در فيلم ها ایفا مي كرد، بعدها جلوه گر 
نگرش منفي جوانان نســبت به جامعه  خود شــدند. چنين 
شــخصيت هایي به طور كامل از دنيایي كه پدرانشان ساخته 

بودند خود را منفك كرده بودند. این تيپ شخصيت ها با لبخندي 
نمایان، پذیراي فساد بودند و حتي تالشي براي مقاومت در برابر 
آن از خود نشــان نمي دادند. بلموندو در فيلم ها بيشتر نقش 
شخصيت هایي را بازي مي كند كه در این دنيا تنها براي آمال و 
آرزوهاي خود مبارزه مي كنند و تا جایي كه در توانشان است 
براي به دست آوردن آنچه مي خواهند تالش مي كنند. تيپ هاي 
شخصيت هایي نظير آنچه بلموندو نقش شان را در فيلم ها بازي 

مي كند، قادر به انجام هر كاري هستند. 

فتحقلهدريكنفس
اما آنچه بيشتر باعث شهرت ژان پل بلموندو شد بازي وي در 
فيلم »از نفس افتاده«)1960( بــه كارگرداني ژان لوك گدار 
بود كه بسياري تيپ شخصيتي كه وي در این فيلم ارائه داده 
بود را بدعت گذارانه توصيــف كردند اما این تيپ بعدها الگوي 
بازیگراني شد كه در نقش شخصيت هاي جوان فيلم هاي موج 
نوي سينماي فرانسه بازي مي كردند. در زمان ساخت از نفس 
افتاده بلموندو 28ساله و گدار 26ساله بود. این فيلم براساس ایده 
فرانسوا تروفو، دیگر فيلمساز اسطوره اي و شخصيت تأثير گذار 
موج نوي سينماي فرانسه ساخته شد. فيلمبرداري از نفس افتاده 
در حالي آغاز شد كه هنوز براي آن فيلمنامه اي نوشته نشده بود. 
براي فيلمبرداري از نفس افتاده گدار از دوربيني دستي استفاده 
كرد كه در مواقع لزوم آن را روي صندلي چرخداري نيز نصب 
مي كرد. به دليل نبود فيلمنامه ژان لوك گدار به بازیگران اجازه 
داده بود تا نقش هاي خود را به صورت بداهه ایفا كنند. در نتيجه 
به لحاظ شكلي و بصري از نفس افتاده چندان كار خوبي از آب 
درنيامد، از جهتي دیگر اما، این فيلم، حسي صادقانه و نزدیك 
به دنياي واقعي را به بيننده القا مي كرد، كه این خود ســبب 
شهرت و محبوبيت از نفس افتاده شد.  بازلي كروتر در آن زمان 
در تایمز درباره از نفس افتاده و بازیگران آن نوشت: با وجود آنكه 
موضوع این فيلم چندان جذاب نيست، اما فيلمبرداري عجيب 
و غریب و متفاوت آن، كامال جو متشنج حاكم بر داستان فيلم 
را به بيننده منتقل مي كند و ژان سيبرگ، بازیگر آمریكایي و 
بازیگر زشت اما پرجاذبه جدید فرانسوي به نام ژان پل بلموندو 
توانسته اند به خوبي در نقش دو فردي كه از فرط ترس لرزه بر 
اندام سایرین مي اندازند، بازي كنند.  بسياري از منتقدان در آن 

زمان شخصيت غيراخالقي و ضد قهرمان بلموندو در این فيلم را 
بيش از حد قوي توصيف كردند. 

بيحوصلگيازبازيدرفيلمهايروشنفكرانه
بلموندو پس از موفقيت با فيلم از نفس افتاده در فيلم هاي مهم 
دیگري از تعدادي از كارگردانان موج نوي سينماي فرانسه بازي 
كرد و به زودي بدل به یكي از بازیگران اصلي نهضت موج نوي 
فرانسه شد، اما او در سال هاي بعد در گفت وگوهایي به این نكته 
اشاره كرد كه برخي از فيلم هایي به شدت روشنفكرانه   اي كه او 
در آنها بازي كرده از حد حوصله اش خــارج بوده اند. او پس از 
آنكه نقش یك كارگر صنایع فلزي را در مقابل ژان مورو در فيلم 
»مودراتو كانتابيله«)1960( به كارگرداني »پيتر بروكز« بازي 
كرد، گفت كه فيلمنامه اي كه مارگاریت دوراس براي این فيلم 

نوشته بود، از نظر وي بيش از حد روشنفكرانه مي آمده است. 
ژان پل بلموندو در فيلم »ماموریت مضاعف«)1959( در نقش 
یك جوان مجارســتاني بازي كرده بود كه عاشــق دختر یك 
خانواده شهرستاني مي شود. در فيلم »كشيش« ساخته لئون 
مورن)1962( او در نقش یك كشــيش شهرستاني بازي كرد. 
او در فيلم »دو زن« به كارگرداني ویتوریو دسيكا با سوفيا لورن 
همبازي بود. سوفيا لورن به خاطر بازي در این فيلم یك جایزه 
اسكار را از آن خود كرد. داســتان فيلم دو زن در ایتالياي زمان 
جنگ جهاني دوم مي گذرد و ژان پل بلموندو در این فيلم در نقش 
كمونيست روشــنفكري كه در منطقه اي كوهستاني در مركز 
ایتاليا به سر مي برد، بازي مي كند. بازي بلموندو در فيلم »آن مرد 
از ریو«)1964(، یكي از نقاط اوج دوران بازیگري وي محسوب 
مي شود. این فيلم به كارگرداني فيليپ د بروكا، فيلمي مهيج در 
ژانر جاسوسي است كه بلموندو در آن نقشي مشابه نقش جيمز 
باند ایفا كرد. تماشاگران این فيلم را ستودند و بازي بلموندو در آن 
مرد از ریو  را مورد تمجيد قرار دادند. اما برخي از منتقدان كه براي 
بازي بلموندو در فيلم هاي موج نوي فرانسه، بار ارزشي بيشتري 
قائل بودند، بلموندو را به خاطر بازي در این فيلم پرفروش مورد 
انتقاد قرار دادند.  از دیگــر فيلم هاي مهمي كه بلموندو در آنها 
نقش آفریني كرده مي توان به فيلم هاي »ترس بر فراز شهر«، 
»طغيانگر«، »دستبرد«، »حرفه اي«، »تك تاز«، »كاله«، »دزد 

پاریسي« و »پري دریایي مي سي سي پي«، اشاره كرد.

اجراي »در انتظار گودو« تمدید شد

فروش حداقلي
این روزها تماشاخانه ها كمترین اجراهاي نمایشي را دارند

شاید آغاز اكران فيلم هاي جدید در سالن هاي 
ســينما، گيشــه را تا حــدودي از بي رونقي 
خارج كرده، اما ســالن هاي تئاتــر همچنان 
كمترین اجراها را دارند و تماشاگران عالقه مند 
نمي توانند اجراي نمایش ها را تماشــا كنند و 
بســياري از گروه هاي نمایشي در انتظار بهتر 

شدن شرایط براي آغاز اجراهایشان هستند.
بيشتر سالن هاي نمایشــي با توجه به شرایط 
موجود و ریسك تمرین و هزینه اجرا و مشخص 
نبودن وضعيت تعطيلي ها ترجيح مي دهند، 
اجرایي نداشــته باشــند. تماشــاخانه داران 
هم به دليــل پرداخت اجاره هــاي هنگفت و 
هزینه هاي جاري ترجيح مي دهند شــرایط 
براي بازگشــایي بهتر شــود. پيــش از این 
تماشاخانه هاي خصوصي با داشتن 2یا 3سالن، 
ميزبان بيشترین اجراها بودند، اما حاال با توجه 
به وضعيت و ریسك اجرا و حضور تماشاگران 
ترجيح مي دهند در نهایت 2اجرا داشته باشند. 
بليت نمایش هاي روي صحنه از كف 40تومان 

آغاز و تا سقف 60تومان به فروش مي رسد.
با شيوع شدت ویروس كرونا، ناتواني در مدیریت 
این اپيدمي و واكسيناسيون دیرهنگام، حتي 
اجــراي نمایــش در فضاهاي باز به ســبب 
عدم مراجعه تماشــاگران هم نــاكام ماند. در 
2سال گذشــته تنها یك یا 2 گروه به اجراي 
نمایش در فضــاي باز پرداختنــد كه یكي از 
آنها اميررضا كوهستاني بود. كوهستاني سال 
گذشته و امسال »در انتظار گودو« را در فضاي 
باز باغ كتاب روي صحنه برد؛ نمایشــي كه تا 

24شهریور ماه اجرایش تمدید شده است.
ظرفيــت صندلي هاي ایــن نمایــش براي 
240تماشــاگر اســت كه در بهترین حالت 
140تماشــاگر بليت خریداري مي كنند. این 
نمایش با بازي 4بازیگر زن هر شــب ساعت 
20اجرا مي شود. نمایشي با قيمت بليت 70هزار 
تومان، سایت خرید بليت با تمدید اجرا باز شده 
و با نگاهي به ســایت فروش بليت، بليت هاي 
نمایش براي روز هاي آتي در حال رزرو شدن 

است.
در ميان نمایش هاي اندكي كه این روزها اجرا 

مي شود، بازیگران و كارگردان این اثر نمایشي 
شناخته شده اند  و با توجه به فضاي باز براي اجرا 

توانسته جزو پرفروش هاي تئاتر باشد.
عالوه بــر اجراهاي صحنــه اي، ایــن روزها 
نمایشــنامه خواني از برنامه هایي است كه در 
تماشاخانه ها برگزار مي شود. 20شهریور، علي 
خواجه بار قرار است »خانه عروسك« ایبسن را 
در مهرگان نمایشنامه خواني كند. تا 19شهریور 
هم مهرگان ميزبان اجراي نمایشنامه خواني 

»اشباح« است.

اجراهاييكه15شبرويصحنههستند
بيشتر نمایش ها اجراهاي خود را تا نيمه دوم 
شهریور به پایان رساندند و برخي از سالن ها از 
نيمه دوم شهریور تا اوایل مهر ماه نمایش جدید 
خواهند داشــت. با توجه به وضعيت موجود 
تعداد اجراها از 30شــب اجرا به 10تا 15اجرا 

رسيده است.
 »A نامساوي A نمایش- كروگرافي »دارائيت
به كارگرداني بهناز متولي باشي نائيني دوشنبه 
15شــهریور تا یكم مهر در تماشاخانه سپند 
روي صحنه اســت. نمایش »ب ن چ« هم از 
21شهریور تا نيمه دوم مهر ماه در تماشاخانه 
هيالج روي صحنه مي رود. این تماشاخانه از 
شب گذشته هم ميزبان »یك ساعت در سن 
پير« شــده اســت. فيروزه اصفهاني زاده این 
نمایش را براساس اثر مارتين مك دونا نوشته 
و شــاهرخ دریانورد كارگرداني كرده اســت. 
پردیس شهرزاد هم از 21شهریور نمایش »نت 

آخر« حسين تبریزي را ميزباني مي كند.
شهرزاد تا 22شــهریور هم »تابوت« سناتور 
حسيني، را روي صحنه دارد. »درخت شيشه اي 
آلما« هم تا پایان شــهریور در نوفل شاتو اجرا 
مي شود؛ نمایشي كه این روزها بازخورد خوبي 
از تماشاگران داشته؛ هر چند با نگاهي به سایت 
فروش بليت نتوانسته مانند دیگر آثار نمایشي 
فروش مطلوبي داشته باشــد. »قصه شهرزاد 
به روایت سنمار« به نویسندگي و كارگرداني 
حامد شيخي، چهارشنبه، هفدهم شهریورماه 
در پردیس تئاتر شهرزاد اجراي خود را شروع 
مي كند. »بگذار دیوانــه بمانم« به كارگرداني 
مهران باقري، تا هفتم مهر ماه در تماشــاخانه 

سيمرغ روي صحنه است.

یادداشت

نگاهي به سریال »روزگار قریب« به مناسبت بازپخش آن از 
شبكه »آي فيلم«

عياراستادي

در سال هاي اخير، تلویزیون در ساخت سریال هایي كه همزمان 
مورد پســند مردم و منتقدان قرار بگيرد، توفيقي نداشته است. 
حتي سریال هاي مانند »پایتخت« و »نون   خ.« كه در ميان عامه 
مخاطبان محبوب اند، باب ميل همه منتقدان نيســتند. با وجود 
اینكه جلب نظر توأمان عوام و خواص كاري بســيار سخت است، 
اما نمونه هایي وجود دارد كه در رســيدن بــه این مقصود موفق 
بوده اند. سریال »روزگار قریب« ساخته كيانوش عياري از معدود 
سریال هاي ایراني است كه در زمان پخش اش هم مورد استقبال 
مردم قرار گرفت و هم منتقدان به ستایش آن پرداختند. كيانوش 
عياري، با نگارش و كارگرداني این ســریال 36قســمته، یكي از 
ماندگارترین سریال هاي ایراني را خلق كرد و نشان داد چنانچه 
جدیت، دانش و اراده الزم براي ساخت اثري باكيفيت وجود داشته 
باشد، تلویزیون هم مي تواند مدیوم مناسبي براي كار كردن باشد.
سریال »روزگار قریب« كه توليدش از اواخر سال 1381شروع شد 
و تا سال1386به درازا كشيد، نخستين بار در سال1386به روي 
آنتن شبكه سه رفت و با استقبال مخاطبان تلویزیون مواجه شد. 
حاال، پس از سال ها، از شنبه این هفته شبكه »آي فيلم« شروع به 
بازپخش این سریال كرده است. تماشاي مجدد این سریال نشان 
مي دهد عياري تا چه حد در ساخت این سریال وسواس و مهارت 
به خرج داده و از سوي دیگر، به تماشاگر آگاه یادآوري مي كند كه 
اغلب سریال ها، چه در تلویزیون و چه در شبكه نمایش خانگي، 
چقدر سردستي و اهمال كارانه ساخته مي شوند. معموال دوربين 
در ســریال هاي ایراني تنها ضبط كننده اتفاقات است و به عنوان 
ابزاري هنريـ  كه مي تواند نوع خاصي از بيان را شكل دهدـ  مورد 
استفاده قرار نمي گيرد. عياري در »روزگار قریب« به جاي درست 
دوربين و رابطــه آن با بازیگران و اجزاي صحنه اندیشــيده و در 
نتيجه به شكل خاصي از بيان هنري، بدون اغراق هاي آزاردهنده 
همچون استفاده افراطي از لنزهاي واید، دست یافته است. براي 
نمونه، در اغلب صحنه هایي كه چند نفر در مقابل دوربين حضور 
دارند، بازیگران در سه الیه پيش زمينه، ميان زمينه و پس زمينه 
جاي داده شــده اند و هيچ فضایي در قاب به حال خود رها نشده 
است. نكته جالب در مورد این نوع چينش بازیگران این است كه 
گاه بازیگري كه در پيش زمينه قرار دارد، بيش از حد متعارف به 
دوربين نزدیك است و تصویري دفرمه )تغيير ریخت یافته( پيدا 
مي كند كه این تصویر دفرمه بيانگر حالــت ذهني او یا وضعيت 
بغرنجي است كه در آن گرفتار آمده است. نمونه دیگري كه نشان 
مي دهد عياري به ایده هاي مختلفي براي اجزاي اثرش اندیشيده، 
ایده سياه وسفيد شدن لحظات ابتدایي صحنه هایي است كه در 
گذشــته روایت مي شــوند. بخش اعظم روایت »روزگار قریب« 
به صورت فالش بك و در گذشته مي گذرد و قاعدتا تمام اتفاقات 
گذشته را نمي شده به صورت سياه وسفيد نمایش داد؛ چراكه هم 
تماشاگر عام را پس مي زده و هم با جنس روایت و داستان گویي 
این سریال همخواني نداشته اســت. اما عياري براي نشان دادن 
تفاوت زمان حال با زمان گذشــته، هر بار كه داستان به گذشته 
بازمي گردد، چند لحظه ابتدایي صحنه را سياه وســفيد كرده و 
به تدریج رنگ به قاب بازمي گردد و تماشاگر متوجه تفاوت زماني 

روایت مي شود.
معموال در ســریال هاي تاریخي ایراني، لباس بازیگرانـ  فارغ از 
كيفيت نازل طراحي شانـ  به صورت افراطي رنگارنگ هستند و 
گویي طراحان لباس، بدون توجــه به اینكه در یك دوره تاریخي 
خاص رنگ متداول پارچه ها چه بــوده، از هر رنگي براي طراحي 
لباس اســتفاده مي كنند و در نتيجه طيف رنگــي ناموزوني در 
سریال ها دیده مي شود. اما در »روزگار قریب« به این نكته توجه 
شده كه لباس ها بيش از حد رنگارنگ و همينطور نو و تازه از زیر 
دوخت درآمده نباشند و با حال وهواي مقطع تاریخي روایت شده 

همخواني داشته باشند.
 یكي دیگر از نقاط قوت »روزگار قریب« بازي بازیگران آن است 
كه باز در قياس با بازي هاي سردستي و بي روح و اغراق شده اغلب 
ســریال هاي ایراني، یادآور قدرت كارگردانــي عياري و مهارت 
نقش آفرینان این ســریال است. مهدي هاشــمي در نقش دكتر 
محمد قریب موفق شده یكي از تحســين برانگيزترین بازي هاي 
تاریخ سينما و تلویزیون ایران را ارائه دهد. آفرین عبيسي در نقش 
زري مامان )همسر دكتر قریب( به خوبي از عهده ایفاي نقش زني 
كه دل نگران سالمت همسرش است برآمده و تماشاگر را با خود 
همراه مي سازد. ناصر هاشمي )در نقش ميانسالي دكتر قریب(، 
مهران رجبي )پدر دكتر قریب(، حســين پناهي )لطفعلي(، رضا 
كيانيان )ســيدرضا فيروزآبادي( و ســایر بازیگران حرفه اي نيز 
نقش آفریني هاي درجه یكي ارائه داده اند. اما هوشمندي عياري در 
قرار دادن بازیگران حرفه اي در كنار بازیگران جوان یا نابازیگران 
بوده كه به ناتوراليسم دل نشــيني منجر شده است. مجموع این 
دقت ها و اندیشيدن به جزءجزء اثر بوده كه سبب شده »روزگار 
قریب« به یكي از بهترین سریال هاي تاریخ تلویزیون بدل شود و 

حتي در بازپخش هم تماشایي باشد.

اصغر فرهادي، اخيرا به مناسبت نمایش 
فيلــم »قهرمان« در جشــنواره تلوراید سينما

آمریكا، درباره دليل و نحوه ســاخت این 
فيلم در دوره شــيوع كرونا، دالیلي كه باعث شــد در 
اعتراض به سياست هاي ضد مهاجرتي دونالد ترامپ از 
حضور در مراسم اسكار ســال2017 خودداري كند و 
دیدگاه هایش پيرامون سينما، انسانيت، مفهوم قهرمان 
جاودانه، شبكه هاي اجتماعي و شخصيت بهرام با بازي 
محسن تنابنده، با هاليوود ریپورتر گفت وگویي انجام 

داده است.
فرهادي درباره اینكــه چرا از شــبكه هاي اجتماعي 
نظير تویيتر و فيسبوك اســتفاده نمي كند، گفت: كار 
در شــبكه هاي اجتماعي وقت زیادي مي برد و از نظر 
احساســي باید بگویم كه از آن دسته آدم هایي نيستم 
كه بتوانم حجم باالیي از اخبار بدي كه در شبكه هاي 

اجتماعي انتشار مي یابد را هضم كنم.
او در فيلم اخير خود به نام »قهرمان«، به پدیده افراط 
و تفریط در شــبكه هاي اجتماعي و اینكه شــخصيت 
برخي از افراد در شبكه هاي اجتماعي تا حد قدیس ارتقا 
مي یابد و شــخصيت برخي دیگر در حد یك جنایتكار 

تنزل مي یابد، نگاهي انتقادي داشته است.
فرهادي در این باره به هاليــوود ریپورتر گفت: پيش از 
ساخت فيلم قهرمان، در این باره فكر مي كردم كه برخي 
از مردم عادي ممكن است كارهاي خوب و انساني در 
برهه یا برهه هایي از زندگي خود انجام داده باشــند، با 
این حال برخي افراد وجود دارند كه هميشه آن فرد را 

در ذهن خود درستكار مي پندارند و همواره از او انتظار 
دارند كارهاي انسان دوســتانه انجام دهد یا به مسائل، 
انســاني نگاه كند. افرادي كه در ذهن خود از یك نفر 
قهرماني جاودان مي ســازند به نوعي گذشته یا آینده 
این افراد را نادیده مي گيرند. منظورم این نيســت كه 
افراد یك جامعه باید كارهاي اشتباه یا بدي انجام دهند، 
بلكه تصور مي كنم هر انســاني به خاطر انســان بودن 
جایزالخطاســت و در طول عمر خــود به احتمال زیاد 

اشتباهاتي هم كرده است.
اصغر فرهادي بــا 2فيلم »جدایي نادر از ســيمين« و 
»فروشنده« به ترتيب در سال هاي2011و2016 برنده 
جایزه اسكار شده است و اكنون با اكران فيلم قهرمان 
در 7ژانویه2022)18دي( در پلتفورم اینترنتي شبكه 
آمازون مي تواند براي این فيلم فرصت خوبي ایجاد كند 
تا به طور بالقوه بتواند با این فيلم، اميد نامزدي دریافت 
جایزه اسكار در رشــته هاي بهترین فيلم بين المللي، 
بهترین كارگرداني و بهترین فيلمنامه غيراقتباسي در 

سال2022 را داشته باشد.
آخرین باري كه فرهادي نامزد دریافت جایزه اسكار شده 
بود، از حضور در مراســم دریافت جوایز به دليل فرمان 
اجرایي ترامپ مبني بر ممنوعيت ورود اتباع تعدادي 
از كشورهاي عمدتا مســلمان ازجمله ایران به خاك 
آمریكا، امتناع كرد. او در این باره مي گوید: در آن زمان 
همه  چيز به سرعت اتفاق افتاد، ما پيش تر با پخش كننده 
آمریكایي فيلم صحبت كرده بودیــم و قرار بود من در 
مراسم اسكار حضور پيدا كنم، اما از نظرم تصميم دونالد 
ترامپ، نوعي بي احترامي به هموطنانم و همزمان اتباع 
دیگر كشورها كه شامل قانون ممنوعيت سفر به آمریكا 
مي شدند، بود. این واقعيت كه من مي توانستم به آمریكا 

بروم اما خيلي از هموطنانم نمي توانستند به آنجا سفر 
كنند، احساس بدي در من ایجاد كرده بود. من به مدت 
دو شب روي تنظيم یك بيانيه كار كردم. این بيانيه و 
تصميم من به عدم حضور در آمریــكا، فقط مربوط به 
فرمان اجرایي ممنوعيت سفر نبود؛ درباره مردم كشورم، 
مردم آمریكا و هر كشور دیگري بود كه مردم را در آنها 

به طور مجزا گروه بندي مي كنند.
فرهادي در ادامه این گفت وگو بــه  دليل توقف موقت 
توليد فيلم قهرمان در ميانه فيلمبرداري این فيلم اشاره 
كرد و گفت: مدیر توليد فيلم پيش من آمد و گفت كه 
كرونا در چين شيوع پيدا كرده و امكان دارد در ایران نيز 
شيوع پيدا كند، در نتيجه باید خيلي مراقب باشيم. دو 
روز بعد ما خبردار شدیم كه دو نفر در ایران نيز به دليل 
ابتال به كرونا فوت كرده  اند، در نتيجه تصميم به توقف 

فيلمبرداري گرفتيم.
فاصله 10ماهه توقف فيلمبرداري به فرهادي زمان 
داد تا تغييرات مهمي در فيلمنامه اش ایجاد كند. او 
در این باره به هاليوود ریپورتر گفت: شخصيت بهرام 
)با بازي محســن تنابنده( كه از رحيم، طلبكار بود، 
در نسخه اوليه فيلم، شخصيتي بود كه ما با دیدنش 
در فيلم از او احساس تنفر پيدا مي كردیم. در نسخه 
اول فيلمنامه او یك خالفكار تمام عيار ترســيم شده 
بود، اما بعد فكر كردم اینكه من یك شخصيت تماما 
سياه در فيلم هایم داشته باشم، سابقه نداشته است. 
بنابراین روي شــخصيت او و خانواده وي بيشتر فكر 
و كار كردم و یك داستان پس زمينه براي شخصيت 
بهرام نوشــتم كه وقتي تماشــاگران وي را بر پرده 
ســينما مي بينند احســاس كنند با یك شخصيت 

واقعي طرف هستند.

آدم هاي معمولي 
قهرمان نيستند 

اصغر فرهادي در گفت وگو با هاليوود ریپورتر 
از غيبتش در شبكه هاي اجتماعي مي گوید 

محمدناصراحدي
روزنامه نگار

فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

بوگارت، براندو، بلموندو 
جهان سينما با يكي از ستاره هايش وداع كرد 

ريكليمن
مترجم: فرحناز دبلشكی
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   اهميت عراق براي فرانسه
مهار تركيــه: بدون شــك اولويت 

سياست هاي منطقه اي فرانسه بر مهار 1
تركيه و مقابله با نفوذ اين كشور متمركز است؛ 
اولويتي كه مي تــوان بازتاب آن را به خوبي در 
بحران هاي ليبي و شرق مديترانه مشاهده كرد. 
فرانســه يكي از علل نفوذ تركيه در منطقه را، 
ضعف كشورهاي عربي به شمار مي آورد و بر اين 
اساس تمايل دارد با حمايت هاي حساب شده از 
دولت هاي عربي، راه را بر تركيه ببندد. البته اين 
نبرد ريشه اي تاريخي دارد؛ مشخصا زماني كه 
سرزمين هاي عربي تحت امر امپراتوري عثماني 
در اختيار انگليس و فرانســه قــرار گرفته و 
براساس توافق موسوم به سايكس پيكو تقسيم 
شــدند. در اين ميان، عراق و لبنان از اهميت 
ويژه اي براي فرانسه برخوردار هستند چرا كه 
به لحــاظ تاريخــي، دروازه ورود اين قدرت 
اروپايي به خاورميانه بوده اند. اكنون بسياري از 
نيروهاي نزديك به فرانسه در كشورهاي عربي 
همچون ليبي، مصر، امارات و حتي لبنان مواضع 
سياسي و حتي نظامي بسيار تندي عليه تركيه 
اتخاذ مي كننــد. بنابراين اگــر دولت عراق 
)به عنوان همسايه جنوبي تركيه( هم به اين جمع 
اضافه شــده و به تهديدي عليه سياست هاي 
منطقه اي آنكارا تبديل شود، فرانسه به يكي از 
مهم ترين اهداف سياست خارجي خود دست 

يافته است.
تكميل سپر عربي مقابل ايران: اگرچه 

چشم انداز سياســي فرانسه در قبال 2
ايران نسبت به تركيه متفاوت است اما در عين 
حال، چندان دوســتانه نيز به حساب نمي آيد.

به عبارت ديگر، نفوذ منطقــه اي ايران از ديد 
دستگاه سياســت خارجي فرانســه، يكي از 
تهديدهاي موجود عليه اين كشور است؛ امري كه 
تا كنون بارها از ســوي مقامات فرانسوي مورد 
تأكيد قرار گرفته اســت. يكي از سياست هاي 
فرانســه براي مقابله با اين تهديد، حمايت از 
شكل گيري محوري عربي با نقش آفريني ويژه 
عراق، مصر و اردن است. پروژه شام جديد كه با 
هدف كاهش وابستگي كشورهاي عربي به ايران 
و تركيه طراحي شــده يكــي از نمادهاي اين 
سياست به شــمار مي رود. عبدالباري عطوان، 
سردبير روزنامه رأي اليوم در اين باره مي نويسد: 
تجربه 2دهه گذشــته ثابت كرده هيچ ائتالف 
عربي بدون نقش آفريني اساسي عراق قادر به بقا 
در محيط پر تنش خاورميانه نيست. بر اين اساس 
مي توان گفت يكي از اهداف اصلي فرانسه براي 
افزايش نفوذ در عراق، هدايت سياست خارجي 
اين كشور به ســوي تقابل با ايران و يا دست كم 
فاصله گرفتن از آن است. رئيس جمهور فرانسه 
تا كنون بارها از طرح شام جديد و تقويت روابط 
استراتژيك ميان كشورهاي عربي حمايت كرده 

است.

كيوسك

 3مــاه قبــل، وقتــي كه 
نيروهــاي آمریــكا و ناتو گزارش 1

خروج از افغانستان را شروع 
كردند، طالبان كارزار نظامي خود را عليه 

نيروهاي امنيتي افغانستان تشدید كرد. 
به گزارش بي بي سي، آنها همچنين كاري 
كردند كه پيــش از آن در تاریخ نبردهاي 
این گروه در افغانستان سابقه نداشت؛ آنها 
كارزار جامعي هم در شبكه هاي اجتماعي 
راه انداري كردنــد تا همزمان بــا كارزار 

نظامي پيش برود. 
گروهــي از حســاب هاي كاربــري در 
شــبكه هاي اجتماعــي كاســتي ها و 
شكســت هاي دولــت كابل را برجســته 
و همزمــان، دســتاوردهاي طالبــان را 

بزرگ نمایي كردند. 
تویيت هایــي دربــاره فتوحــات متاخر 
طالبان - حتي قبل از محقق شدن آنها- با 
هشتگ هایي در حمایت از طالبان منتشر 
مي شــدند. آنها هميــن دو روز پيش در 
پنجشــير هم همين كار را كردند و خبر 
فتح این والیت را با انتشار عكس معروف 
نيروهایشــان در مقابل دفتر استاندار به 

جهان مخابره كردند. 
در پاســخ به ایــن رفتار، امــراهلل صالح، 
معاون رئيس جمهور افغانستان به نيروها 
و مردم افغان هشــدار مــي داد كه فریب 
ادعاهاي دروغين طالبان درباره پيروزي 
هایشــان را نخورند. او همچنين از مردم 
مي خواست از انتشــار جزئيات عمليات 
نظامي كه مي توانســت امنيت را مختل 

كند خودداري كنند. 
این هماهنگــي نظامي و مجازي نشــان 
مي دهد كه طالبــان آگاهانه به ســمت 
استفاده از فناوري هاي اطالعات مدرن و 
رســانه حركت كرده و شبكه اي در فضاي 
مجازي ایجاد كرده اســت تا پيام هایش 
را بزرگ نمایي و در سطحي وسيع منتقل 

كند. 
وقتي كه طالبان در سال1996 به قدرت 
رسيد، اینترنت را منع كرد و تلویزیون ها،  
دوربين ها و نوارهــاي ویدئویي را ضبط و 
معدوم كرد. در ســال 2005، وب سایت 
رسمي امارت اســالمي طالبان، االماره، 
راه افتاد و حــاال به 5 زبان، محتــوا ارائه 
مي كند:  عربي، انگليســي، پشتو، دري و 
اردو. محتواي صوتي، ویدئویي و متني را 
كميسيون فرهنگي امارات كه رئيس آن 
ذبيح اهلل مجاهد سخنگوي طالبان است، 

تأیيد مي كند. 
اولين حســاب تویيتري ذبيح اهلل مجاهد 
توسط تویيتر معلق شد، اما اكانت جدید 
او - كه از سال 2017 فعال است- بيش از 
371 هزار فالوئر دارد. تيمي از كاربران كه 
ایدئولوژي طالبان را ترویج مي دهند هم در 
كنار این تویيتر در راستاي اهداف گروه در 

فضاي مجازي فعال هستند. 
رئيس این گروه از اكانت ها، قاري ســعيد 
خوستي، مدیر شبكه هاي اجتماعي امارت 

اسالمي است. 
خوستي به بي بي ســي گفته است كه این 
تيم از گروه هاي مختلفي تشــكيل شده 
است كه فعاليت مشخصي در تویيتر دارند؛ 
از فعاليت براي ترند شدن )همه گير شدن( 
هشــتگ هاي مربوط به طالبان گرفته تا 
كمك به فراگير شــدن پيام ها در واتساپ 

و فيسبوك. 
او گفته اســت: »دشــمنان ما تلویزیون، 
رادیو و حساب هاي رسمي در شبكه هاي 
اجتماعي دارند، اما ما چيزي نداریم، با این 
حال در تویيتر و فيسبوك با آنها جنگيدیم 

و شكست شان دادیم.«
او گفته افرادي را كه به خاطر ایدئولوژي 
به طالبان ملحق مي شوند، جدا و در فضاي 

مجازي فعالشان مي كرده تا پيام و اهداف 
طالبان را بزرگ نمایي كنند. 

در افغانســتان تنها 8.6 ميليــون كاربر 
اینترنت وجود دارد و نبود پوشش شبكه 
و اینترنــت ارزان، چالش هــاي كليدي 
هستند. تيم شــبكه هاي اجتماعي امارت 
اســالمي هر ماه 1000 افغاني )11 دالر( 
به اعضایش كه در »جنگ آنالین« حضور 
دارند، مي دهد تا بسته هاي اینترنت بخرند. 
او گفتــه اســت كه امــارت اســالمي 4 
اســتودیوي مجهــز دارد كــه كار توليد 
محتواي صوتــي، ویدئویــي و برندینگ 

دیجيتال در آن انجام مي شود.
نتيجــه، ویدئوهاي باكيفيــت پروپاگاندا 
هستند كه از جنگجویان طالبان تمجيد 
مي كنند و نبردهاي آنهــا برابر نيروهاي 
ملي و خارجي را باشــكوه جلوه مي دهند. 
این ویدئوها در یوتيوب و وب سایت امارت 

اسالمي در دسترس هستند. 
این گروه آزادانــه در تویيتــر و یوتيوب 
فعاليت مي كند، اما فيســبوك، طالبان را 
سازماني خطرناك تشخيص داده و مرتبا 
صفحات و حســاب هاي مربوط به آنها را 
حذف مي كند. فيســبوك گفته است كه 
به حذف دسترســي طالبان به فيسبوك 

ادامه خواهد داد. 
خوســتي به بي بي ســي گفته است كه 
براي طالبان، حضور در فيسبوك سخت 
اســت؛ به همين خاطر آنهــا روي تویيتر 
تمركز مي كنند.  هرچنــد وزارت خارجه 
آمریكا شــبكه حقاني را بــه عنوان گروه 
تروریستي بين المللي شناسایي كرده، اما 
انس حقاني، رهبر آن و بسياري از اعضاي 
این گروه حســاب هاي تویيتــر با هزاران 

فالوئر دارند. 
یكي از اعضاي تيم شــبكه هاي اجتماعي 
طالبان كه نخواســته نامش فاش شــود، 
گفته اســت كه تيم او اولين بار بعد از آن 
به فكر استفاده گسترده از تویيتر افتاد كه 
نيویورك تایمز، مقاله اي از ســراج الدین 
حقاني، جانشــين رهبر طالبان در فوریه 
2020 منتشــر كرد. این تيم مي خواست 
كاري كند كه این مقاله به چشم بياید به 

همين خاطر به تویيتر روي آورد. 
او گفته است: »بيشتر افغان ها انگليسي بلد 
نيستند، اما رهبران رژیم كابل، انگليسي در 
تویيتر مي نوشتند. دليلش هم این بود كه 
مخاطب آنها نه افغان ها كه جامعه جهاني 
بود. طالبان مي خواست با پروپاگانداي آنها 
مقابله كند و به همين خاطر بود كه ما هم 

همزمان با كارزار نظامي، طالبان از ظرفيت شبكه هاي اجتماعي هم براي پيروزي استفاده كرده است
طالبان؛   استادان شبكه هاي اجتماعي

فايننشال تايمز نوشته كه كودتاي گينه باعث 
شــده كه قيمت آلومينيوم در بازار جهاني به 
باالترين ميزان در 10سال گذشته برسد. مشكل 
اينجاســت كه اين كودتا بازار را نگران كمبود 
بوكسيت كرده است. گينه يكي از بزرگ ترين 
عرضه كنندگان بوكســيت يا همان ســنگ 

آلومينيوم به بازار جهاني است.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

فايننشال تايمز ]انگليس[

فراري كه حيثيت اسرائيل را زير 
سؤال برد

افزايش قيمت آلومينيوم در پي 
كودتا در  گينه 

فرار 6 اســير فلســطيني از زندان جلبوع 
رژيم صهيونيســتي، بازتاب  گسترده اي در 
رسانه هاي عربي داشته است. به نوشته روزنامه 
العربي الجديد، زندان جلبوع صاحب يكي از 
پيچيده ترين سيستم هاي امنيتي- نظارتي در  
ميان زندان هاي اسرائيل است و بر اين اساس 
فرار 6 اسير فلسطيني از اين زندان با حفر تونل، 
حيثيت دستگاه هاي امنيتي رژيم صهيونيستي 

را زير سؤال برده است.

نگاه

 تراژدي افغانستان
و عصر رقابت هاي ژئوپليتيك

تصاویــر افغان هایي 
كه از روي درماندگي 
از دیوارهاي فرودگاه 
كابل باال مي رفتند تا از كشورشان بگریزند، نمایي از واقعيت هاي 
ژئوپليتيــك دنياي امروز ماســت. وضعيت امروز افغانســتان و 
پشــت پا زدن آمریكا به همه تعهداتش در قبال افغان ها نشــان 
مي دهد كه جو بایدن تصميم گرفته فصل جدیدي را در سياست 

خارجي آمریكا آغاز كند.
موارد زیادي براي انتقاد از دولت آمریكا در نحوه مدیریت خروج 
از افغانســتان وجود دارد اما آنها كه امروز صدایشان بلند است، 
به دليل دیگري زبان به انتقاد گشوده اند. براي آنها پایان یك دوره 
از تاریخ سياست خارجي آمریكا مهم تر از هرچيزي دیگري است. 
20ســال قبل، آمریكا با هدف اســتقرار نظم بين الملل ليبرال و 
ایجاد دمكراسي به افغانستان حمله كرد. امروز بسياري از كساني 
كه به تصميم بایدن براي خروج از افغانســتان معترض هستند، 
مي دانند كه آمریكا پرونده چنين رویكردي را دیگر بســته و در 
حال بازگشــت به عصر رقابت هاي ژئوپليتيك است. افغانستان 

نماد پایان این دوره است.
براي درك بهتر تصميم جو بایدن باید ویژگي هاي دوره جدید را 
مورد توجه قرار داد. همان انگيزه هایي كه 20سال قبل كشورهاي 
غربي را در كنار هم قرار داد، امروز باعث جدایي آنها از هم شــده 
است. امروز ســيل مهاجرت، اختالل در زنجيره تامين جهاني، 
شــكاف ميان فقير و غني، نابرابري اجتماعي و احساس تبعيض 
باعث شده ملت ها حول هویت و ملي گرایي جمع شوند و در مقابل 
بين الملل گرایي بایستند. جرقه این موج جهاني را دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور پيشــين آمریكا، زد؛ موجي كــه در نقاط مختلف 

جهان نمایان شده است.

در چنين شــرایطي، هر فردي در آمریكا به ریاســت جمهوري 
مي رسيد، نمي توانست ایده »اول آمریكا« را نادیده بگيرد و باید 
فكري به حال سربازان آمریكایي مي كرد كه در جنگ هاي بي پایان 
در گوشه و كنار جهان كشته مي شوند. واقعيت این است كه مردم 
آمریكا دیگر نمي خواهند دولت شان براي جنگ هاي دیگران خون 
جوانان  آمریكایي را هزینه كند. آنها حتي نمي خواهند دالرهاي 
آمریكایي در دیگر كشورها هزینه شود؛ درحالي كه جامعه آمریكا 

خود با مشكالت بسيار دست و پنجه نرم مي كند.
بایدن اكنون با جهاني روبه روست كه در آن قدرت هاي بزرگ مثل 
زوج هایي مي مانند كه هيچ عشقي به هم ندارند اما مجبورند با هم 
زندگي كنند؛ زوج هایي كه از هم نفرت دارند اما نمي توانند طالق 
بگيرند. قدرت هاي بزرگ در جهان امروز شركاي ژئوپليتيك هم 
به شمار مي روند؛ شركایي كه ميان آنها اشتراكات بسيار وجود دارد 
و به خاطر همين اشــتراكات مجبورند با هم كنار بيایند؛ تجارت، 
امور مالي، مهاجرت، همه گيري ویروس ها ازجمله كرونا، تغييرات 
آب و هوایي و اینترنت. همين هایي كه به اشتراكات ميان كشورها 
تبدیل شده، ممكن است به عنوان ابزار فشار از سوي عده اي عليه 
دیگران استفاده شــود. بسيار دیده شــده كه كشوری دسترسي 
كشور دیگر به آب را مي بندد یا كشوري كه دسترسي دیگري را به 
سازوكارهاي مالي جهاني محدود مي كند. كشوري انتقال ماسك 
به كشور دیگر را سد مي كند یا واكســن را در اختيار دیگري قرار 
نمي دهد. یك كشور در بستر اینترنت عليه رقيبش حمله سایبري 
ترتيب مي دهد و دیگري عليه او در حجم وسيع، اخبار دروغ منتشر 
مي كند. حتي طالبان با به راه انداختن یك جنگ رواني حساب شده 
در بستر اینترنت و رسانه ها موفق شد بسياري از شهرها را با تسليم 
نيروهاي ارتش و بدون شــليك یك گلوله تصرف كند. در مقابل، 
آمریكا ســعي دارد طالبان را بــا بلوكه كــردن دارایي هاي دولت 

افغانستان تحت فشار قرار دهد تا به خواسته هایش برسد.
اینها ویژگي هایي یك جنگ كالسيك نيست اما همه اینها نشان 
مي دهد كه دنيا در صلح هم نيست. دنيا اكنون وارد دوره اي شده كه 
مهم ترین ویژگي اش رقابت ميان قدرت هاي بزرگ است؛ وضعيتي 
كه رقابت ميان آمریكا و چين در كانون آن است. دولت بایدن معتقد 
است جبهه جنگ براي آمریكا نه ولســوالي هاي افغانستان، بلكه 
صحنه تجارت جهاني، هوش مصنوعي و تكنولوژي اســت. آمریكا 
از دوره جنگ هاي كالســيك خارج و وارد عصر جدیدي از رقابت 

استراتژیك شده است.
بایدن در گام بعــدي باید جبهه متحدان خــود را در عصر جدید 
رقابت ژئوپليتيك شكل دهد. این، البته دیگر آنقدرها ساده نيست. 
كشورهاي متحد آمریكا فراموش نخواهند كرد كه چطور واشنگتن 
ناگهان در جبهه پاسداري از ارزش هاي ليبرال آنها را تنها گذاشت. 
اینها همان كشورهایي هستند كه سربازان خود را براي جنگيدن 
در كنار آمریكایي ها به افغانستان فرستادند و ناگهان شاهد خروج 
آمریكا بدون هماهنگي با آنها بودند. ناكارآمدي آمریكا در كابل به 
این زودي ها از ذهن متحدان این كشور پاك نخواهد شد. بازگشت 

اعتبار رهبري غرب به آمریكا آنقدرها ساده نخواهد بود.
آمریكا دیگر نمي تواند مثل زماني رفتار كند كه تنها ابرقدرت جهان 
بود و ادعاي رهبري جهان را داشت. آمریكا بعد از این به اتحادهایي 
نياز خواهد داشت كه كمتر به قدرت نظامي نياز داشته باشند. براي 
اروپا، چنين چيزي هم فرصت اســت و هم چالش. در افغانستان، 
اروپایي ها راهبري همه  چيز را به آمریكا ســپردند و پشت سر این 
كشور گام برداشــتند. بعد از این، آنها باید یاد بگيرند كه در عصر 
رقابت هاي دوباره ژئوپليتيك چطور رفتار كنند. جنگ بي سرانجام 
افغانستان به خط پایان رسيده است؛ عصر رقابت هاي ژئوپليتيك 

آغاز شده است.
Project-Syndicate :منبع

تالش هاي مستمر فرانسه طي سال هاي اخير براي 
افزایش نفوذ در عراق بر هيچ كس پوشيده نيست. گزارش 2

این كشور از هر مناسبتي براي تقویت روابط خود 
با دولت هاي عراقي و حتي ســرمایه گذاري انبوه در این كشــور 
استفاده مي كند؛ آن هم درحالي كه ارتش آمریكا براي خروج از 
عراق آماده شده و بسياري از شركت هاي نفتي بزرگ نيز به دالیل 
امنيتي و اقتصادي، تمایلي براي باقي ماندن در این كشور از خود 
نشان نمي دهند. در تازه ترین رخداد، توتال به عنوان بزرگ ترین 
شركت نفتي فرانســه قراردادي به ارزش 27ميليارد دالر براي 
سرمایه گذاري در تاسيسات نفت و گاز عراق منعقد كرده است؛ 
آن هم درحالي كــه تنها چنــد روز از حضور امانوئــل  مكرون، 
رئيس جمهور فرانســه در كنفرانس بغداد مي گذرد. این قرارداد 
شامل افزایش ظرفيت توليد نفت و گاز عراق، توسعه چاه هاي آبي 
این كشور و همچنين تاسيس یك نيروگاه خورشيدي است كه 
پس از تكميــل، روزانه هزار مگاوات برق توليــد خواهد كرد. به 
نوشته بلومبرگ، قرارداد اخير توتال بزرگ ترین سرمایه گذاري 
یك شــركت خارجي در عراق بوده و از این منظر، یك پيروزي 
چشمگير براي دولت مصطفي الكاظمي به حساب مي آید. عالوه 
بر این ،  مكرون براي همكاري با عراق به منظور توســعه و بازیابي 

توان هسته اي این كشور نيز اعالم آمادگي كرده است.

پيشينه تاريخي: از حزب بعث تا عصر جديد
دوران طالیــي روابــط عراق و فرانســه بــه نيمــه دوم دهه 
1970ميالدي برمي گردد؛ زماني كه صدام حسين، نخست وزیر 
وقت عــراق روابطــي دوســتانه و بــه تعبير برخي رســانه ها 
»اســتثنایي« را با ژاك شــيراك، همتاي فرانسوي خود بنيان 
گذاشت. این رابطه دوستانه در دوران ریاست جمهوري صدام، 
دســتاوردهاي مهمي را براي نظام بعثي عراق به دنبال داشت؛ 
از تاســيس و راه اندازي نيروگاه هسته اي اوســيراك گرفته تا 
حمایت گسترده تسليحاتي فرانســه از عراق در جنگ عراق با 

ایران؛ تا جایي كه شــيراك به رغم شــكل گيري اجماع جهاني 
عليه عراق در ســال 2002اجازه نداد قطعنامه مورد نظر جورج 
بوش براي حمله نظامي به این كشور در شوراي امنيت سازمان 
ملل تصویب شود. حاال و با گذشــت نزدیك به 2دهه از اشغال 
خاك عراق توســط آمریكا، بار دیگر صداي پاي فرانسه به سوي 
این كشور عربي شنيده مي شود؛ آن هم در شرایطي كه عراق با 
موفقيت از بحران هاي نظامي و جنگ عليه تروریسم عبور كرده 
و خواهان احياي جایگاه پيشــين خود در منطقه و جهان است. 
حسن نافعه، تحليلگر مصري یكي از دالیل گرمي روابط فرانسه و 
عراق در دوران صدام را تالش بغداد براي اجتناب از قرار گرفتن 
در »اردوگاه شرق« و برقراري روابطي متوازن با 2قطب قدرت 
در جهان آن زمان برشمرده است. نافعه مي نویسد: حجم باالي 
روابط اقتصادي و نظامي عراق و فرانســه تا پيش از تحریم هاي 
دهه 1990ميالدي به نوعي در رقابت با روابط مشــابه عراق و 
شوروي تعریف شــده بود. الكاظمي در حاشيه استقبال از سفر 
 مكرون به بغداد با اشــاره به این مســئله گفت: فرانسه شریك 
اســتراتژیك عراق در طول تاریخ معاصر بوده است و ما تالش 
مي كنيم در دوران جدید این رابطه ارزشــمند را در ســطوح 
مختلف توسعه دهيم. براي اینكه ميزان اهميت عراق در سياست 
خارجي فرانســه روشن شود كافي اســت بدانيم  مكرون ظرف 
یك سال گذشته 2بار به بغداد ســفر كرده؛ سفرهایي كه البته 
منافع اقتصادي قابل توجهي، ازجمله قرارداد توتال را هم براي 
عراقي ها به همراه داشته است. شبكه الجزیره در این باره گزارش 
مي دهد: سفرهاي یك سال گذشته  مكرون به عراق، نشانه اي از 
پایان انزواي سياسي این كشور در جامعه جهاني است؛ انزوایي 
كه از زمان جنگ خليج فارس آغاز شــده و تــا 2دهه بعد ادامه 
داشــت. پيش از  مكرون، هيچ یك از رهبران غربي )به استثناي 
رئيس جمهور آمریكا كه براي سركشــي از نيروهاي نظامي این 
كشور عازم پایگاه عين االسد در االنبار شد( حاضر نبودند براي 

مالقات با مقامات عراقي به بغداد سفر كنند. 

كره جنوبي در راســتاي 
نایــي نظامي آسيا تقویت توا

خود در مقابل همســایه 
شمالي، براي نخستين بار یك موشك 
اســتراتژیك بالســتيك را از یــك 
زیردریایي به سطح زمين شليك كرده 

است.
یونهاپ، خبرگزاري دولتي كره جنوبي، 
با انتشار این خبر به نقل از منابع نظامي 
ناشناس گفته كه پرتاب آزمایشي این 
موشك بالســتيك، از یك زیردریایي 
جدید 3 هزار تني ساخت داخل انجام 
شــده اســت. این زیردریایي مجهز به 
6لوله پرتاب موشــك اســت. موشك 
بالستيك استفاده شده در این آزمایش 
از نوع موشك هاي بالستيك »هيونمو-2 
بي« با برد پرواز حــدود 500 كيلومتر 
اســت. قرار است این موشــك پس از 
آزمایش هاي بيشتر به طور انبوه توليد 

شود.
این در حالي اســت كــه پيونگ یانگ 
مدت هــا به دنبــال توســعه فناوري 
موشك هاي بالســتيك استراتژیك در 
زیردریایي است و 4 موشك از این نوع 
را در رژه نظامي اخيــر خود به نمایش 

گذاشت. با این آزمایش، كره جنوبي در 
دسته كشورهاي معدودي قرار گرفته 
كه توانایي شليك موشك بالستيك از 
زیردریایي را دارند. سئول بيش از یك 
ميليارد دالر را در الیحه بودجه 2022 
براي تحقيق و توسعه نظامي اختصاص 
داده است؛ اقدامي كه براي نخستين بار 

انجام مي شود.
كره شــمالي هنوز واكنشــي در قبال 
این آزمایش موشــكي نداشــته است. 
پيونگ یانگ اما به دنبال افزایش قدرت 
زیردریایي خود است. كيم جونگ اون، 
رهبر كره شمالي حدود 8 ماه قبل اعالم 
كرد كه برنامه ســاخت یك زیردریایي 

هسته اي را در دستور كار خود دارند.

آزمايش موشك بالستيك زيردريايي در كره جنوبي

روي تویيتر تمركز كردیم.«
او گفته است به اعضاي تيم او كه هر كدام 
هزاران فالوئر دارند، دســتورالعمل هاي 
مشــخصي داده شــده تا درباره سياست 
خارجــي كشــورهاي همســایه چيزي 

ننویسند تا روابط با آنها مختل نشود. 
در گذشته، طالبان به پنهان كاري شدید 
درباره رهبران خود معروف بود. تا آن حد 
كه عكس هاي كمي از مال عمر بنيانگذار 

این گروه وجود دارد. 
ایــن روزها رهبــران طالبــان  در تالش 
براي كسب مشــروعيت بين المللي، هم 
حضور رسانه اي دارند و هم در شبكه هاي 
اجتماعي به صورت فعال حاضر هســتند. 
وقتي كه ذبيــح اهلل مجاهد، ســخنگوي 
طالبان، اولين كنفرانس مطبوعاتي خود 
را پس از سقوط كابل برگزار كرد،  بسياري 
از حساب هاي تویيتري مرتبط با طالبان، 

عكس او را در نمایه خود قرار دادند.
در مقابل، بســياري از شــهروندان افغان 
كه براي نيروهــاي خارجي كار مي كردند 
و آنهایي كه در شــبكه هاي اجتماعي از 
طالبان انتقاد كــرده بودند، از ترس اینكه 
اطالعات موجود در حسابشــان به دست 
طالبان بيفتد، حساب هاي خود را بستند. 

سازمان هاي حقوق  بشري، عفو بين الملل 
و دیده بان حقوق بشر مي گویند كه همين 
حاال گزارش هایي دریافــت كرده اند كه 
بر اســاس آنهــا، طالبان به دنبــال افراد 
مشخصي مي گردد و در برخي موارد،  آنها 

را مي كشد. 
فيســبوك امكانــي را بــراي كاربران در 
افغانســتان فعال كرده اســت كه تنها با 
فشار دادن یك كليد، حساب خود را تا حد 
زیادي محدود مي كنند و تنها كساني كه 
از قبل دنبال كننده صاحب اكانت بوده اند 
مي توانند اطالعات پروفایل را ببينند. این 
ســایت همچنين گفته اســت كه برخي 
امكانات متداول را در افغانستان از دسترس 
خارج مي كند تا احيانا طالبان از آن براي 

جست و جوي افراد استفاده نكند. 
سوال این است كه آیا طالبان تغيير كرده 
و بي رحمي اش را كنار گذاشــته است یا 
نه. برخي در افغانســتان و خــارج از آن، 

وعده هاي تغيير این گروه را باور نداند. 
اما آنها موفق شده اند از برخي فناوري هایي 
كه پيش تر منــع كرده بودند، اســتفاده 
كنند تا نظرات مردم را در ســطح جهاني 

تغيير بدهند. 
یكي از اعضاي تيم شــبكه هاي اجتماعي 
طالبــان بــه بي بي ســي گفته اســت: 
»شــبكه هاي اجتماعي ابزاري قدرتمند 
براي تغيير برداشت عموم از طالبان است. 
ما مي خواهيم برداشــت عمــوم مردم از 

خودمان را تغيير دهيم.«

فرانسه تنها قدرت غربي است كه همزمان با خروج آمریكا از فرانسه در سوداي عراق
عراق به دنبال تقویت پایگاه خود در این كشور عربي است
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امضا، پس بي تعارف سالم. رفيق ناديده، جوان انقالبي مسعودمير بايد اين نامه ها را با سالم ممهور كرد و با به اميد ديدار 
و ژن خوب واقعي حكايت آشــنايي ما برمي گردد به فارســي گپ زدن و سعدي 
خواندن و پيام تسليتت براي دماوند آواز ايران، اما پيش تر هم انگار آزاديخواهي پدر 
و شــهادت قهرمانانه اش ما را به پنجشــير پيوند داده بود. اصال همين كه در اين 
روزگار اطوارهاي انقالبي با دالرهاي امپرياليستي، تو شبيه خودت بودي مهم بود 
تا بيشتر طرفدارت شويم. نه مثل دانشجوهاي معترض فرانسوي اوركت هاي مد 
روز پوشيدي و نه دود سيگار برگت مثل انقالبي هاي آمريكاي جنوبي عكس ها را 
خواستني مي كرد، تو خودت بودي با همان صولت سهراب گونه مشرقي و همان 
اصالت مسلمان مبارز بي تكلف. همين ها كافي بود تا در روزهايي كه راويان جعلي 
اسالم كه طالب فتح جانستان - كابلستان مغموم بودند، تو علم آزادي خواهي ات 
را باال بلندتر از ارتفاعات پنجشير به دست بگيري و فرياد مبارزه را در دره خون و 
خاطره طنين انــداز كني. اين روزها خبر مي رســد كه يارانت يــك به يك پاي 
وطن دوستي و مجاهدت هايشان به الله مي نشــينند، اما تو عافيت طلبي را نه در 
خونت داشــتي و نه آموخته بودي وگرنه مي توانســتي مثل خيلي هاي ديگر در 
اتاق هاي مجلل بالد غريب بنشيني و سرگرمي داوطلب هاي كلوپ بنال وطن را 
مهيا كني. تو مانده اي و ما در حسرت ايستادن كنارت هستيم و حال كه روزگار 
چنين غريبانه فوالد شرف و آزادگي ات را آبديده مي كند، دلخوشيم به دعايي كه 

شايد كارگر افتد.
هموطنان و همزبانان تو بي شك صداي تو را در دنياي اصوات به ياد خواهند سپرد. 

كاش اين صدا با سيمايت مكرر شود و ماندگار و البته برقرار.
احمد مسعود، احمدشاه جوان، سالم و به اميد ديدار...

نامه اي به احمدشاه   جوان

كاخ آشپزان 
حتماً ناصرالدين شاه خبرندارد و حاال كه سال ها هم 
از ترورش گذشته و اينجا كه مخروبه است و صاحب 
هم ندارد و شاه مرده هم از سرنوشت كاخش بي اطالع 
است؛ بيا بنويســم روي در و ديوارها »ساغر، سحر، 
محسن و ســارا« كنار »ياشاسين آذربايجان« باالي 
در قوســي كوچك، يكي هم كه قبل از ما »اين نيز 
بگذرد« را كمي آنطرف تر نوشــته اســت. همه اين 
حرف زدن ها و يادگاري نوشتن ها يعني زماني كسي 
كه راهش به هردليلــي به اينجا كج شــده از روي 
تفرعن يا هرچيز ديگري خواســته ردي، اســمي و 
نشاني از خودش به يادگار بگذارد؛ كه چي؟ كه سهم 
خودش را در تخريب يك مكان با تاريخ و جغرافياي 
مشخص ادا كند؟ كه هي فالني شايد زندگي همين 
باشد و غيراز اين نباشد؟ يا كه نه؛ اصال فراموش كنيم 
دليل را و به اين بپردازيم كه آنچه بر ديوارهاي كاخ 
ناصري روســتاي شهرســتانك خودنمايي مي كند 
خــود ويرانگري مزمني اســت كه در طــول تاريخ 
نه چندان طوالني، نه فراموش شــده و نه كم، فقط 
رنگ عوض كــرده و در همه حال نتيجه يكســاني 
داشــته؛ ويراني بيشــتر و كمك به فراموشي تاريخ 
مجسم. اين عمارت با اين وضع به همان ميزاني كه از 
نقصان فرهنگ عمومي مردم رنج مي برد، همان قدر 
هم از بي مهري و بي توجهي مسئوالن و متوليان در 
عذاب است. پاسخ چاره چيســت و چه بايد كرد در 
گرو باالزدن آستين و همت دوباره است؛ البته بدون 

حب و بغض و غرض ورزي كه اين كاخ چنين و چنان 
بوده است و عمارت شــاه بوده و چه بهتر كه بنايش 
مثل باني اش منفور و مهجور باشــد براي هميشه. از 
نوشته اعتمادالسلطنه در كتاب خاطرات با ذكر اين 
موضوع كه هر سال در يك روز معين ناصرالدين شاه 
به اتفاق وزرا و رجال و شــاهزادگان و ديگر نزديكان 
خود به شهرســتانك مي آمد و مراســم مخصوص 
آشپزان را به راه مي انداخت كه بگذريم نكته مهم تر 
اين است كه پس از ترور ناصرالدين شاه ديگر به اين 
كاخ توجهي نشد و با انقراض قاجاريه، وضعيت كاخ 
ناصري به مرور زمان بدتر شــد چراكه بين پهلوي ها 
هم اهتمامي براي نگهداري كاخ وجود نداشته است؛ 
 موضوعي كه فــرو ريختن طبقــه دوم كاخ را در پي 
داشته. سهم حرمســراي كاخ هم، مدفون شدن زير 
خاك بوده. هرچند اين بخش 10سال بعد از زير آوار 
بيرون كشيده شد و درنهايت توسط ميراث فرهنگي 
طي قراردادي اين مكان از سال 94 تا سال 1414به 
شكل استيجاري به بخش خصوصي واگذار شد. اين 
همه اتفاقات در كنار بي توجهي عوام و خواص، ضربه 
جبران ناپذيري به زنده بودن اين عمارت زده است. و 
اگر ماجراي بي توجهي و فراموشي بدين منوال پيش 
برود قطعا اين مكان غيراز گردشــگران بي اهميت و 
نا آگاه به تاريخ، شايد جوالنگاه آنهايي شود كه براي 
تجديد افيون دنبال مكاني دنج و ســاكت و خلوت 
مي گردند و براي دود و درمان درد خماري چه جايي 
بهتر از كاخ ناصري؛ كاخي كه نه اسمي از كاخ دارد و 

نه رنگ و بويي از  آش آشپزان.

آخر مصور

امير حميدي نويد

دن كيشوت

سروانتس
 ولي تو را به جان خودت بگو ببينم 
آيــا در پهنه گيتي هرگــز پهلواني 
دالورتر از من ديــده اي؟ آيا هرگز 
در تواريخ خوانده اي كه كســي در 
حمله بي باك تر، در دفاع مصمم تر، 
در ضربت زدن ماهرتر و در واژگون 
كردن دشمن چابك  دست تر از من 
بوده باشد؟ سانكو گفت: حقيقت اين 
است كه من هرگز تاريخ نخوانده ام 
زيرا من نــه خوانــدن مي دانم و نه 
نوشــتن، اما چيزي كه مي توانم به 
جرأت تضمين كنم اين اســت كه 
من تاكنون به اربابــي بي باك تر از 
حضرت عالي خدمت نكرده ام، و خدا 
كند كه اين بي باكي ها به قيمتي كه 

االن عرض كردم تمام نشود.

بوي پيراهن يوسف

ابراهيم حاتمي كيا
من اين حرفارو چــرا بايد اينجا بگم 
يوســف... مني كه مي دونــم اينجا 
نيســتي... خودتو به من نشون بده، 
تو كجايي؟ تو شــكم كوسه؟ من با 
اين دل چه كنم؟ من بــا اين حال 
چه كنم؟ مــن اين غصــه رو با كي 
تقســيم كنم؟ من با چه قوتي اين 
همه راهو بيام كــه چي؟ ديگه دارم 
اذيت مي شم. ديگه وقتشه بخوابونم 
تو گــوش ات پســر. بچه جون من 
خسته ام. از من پيرمرد چه انتظاري 
داري؟ ُخــب خودتو به من نشــون 
بــده… خودتو به من نشــون بده. 
آخه من با اين يــه تيكه حلبي چه 
كنم؟ برين كنار. شمارو به مقدسات 
برين كنار. بذارين ببينمش. بذارين 
تا چشام ســو داره ببينمش. آهاي 

يوسف، من اينجام… .

بوك مارك
بوك مارك

ديالوگ

حافظ

اي دل گر از آن چاه زنخدان به درآيي

هر جا كه روي زود پشيمان به درآيي

براي آنكه با مقصد و مردمش آشنا سينا قنبرپور  مي گويند هروقت به سفر مي رويد 
شــويد، اول غذاي بومي و خاص آنجا را امتحان كنيد. گويي غذا مثل يك 
فلش مموري عمل مي كند كــه وقتي آن را به يو.اس.بــي كامپيوتر وصل 
مي كنيد، حجم قابل توجهي از داده ها را به آن انتقال مي دهد. غذا و به طور 
خاص، آشپزي نيز همين عملكرد را دارد؛ البته با جزئيات و ظرايفي بيشتر 
از يك فلش مموري. غذاي هر منطقه چــه اطالعاتي را با خود به ما منتقل 

مي كند؟ 
مهم تر از هر چيز، طعم هايي اســت كه مردم آن منطقه دوست دارند و به 
اين ترتيب با طعم هاي مورد عالقه شان به ما فرصت مي دهند تا با آنها آشنا 
شــويم. بنابراين غذا، يكي از مهم ترين مولفه هاي ارتباطات اســت. وقتي 
كه مي خواهيد با كســي ارتباط برقرار كنيد، همانطور كه از عاليقش جويا 
مي شويد مي پرسيد كه چه غذا يا غذاهايي را دوست دارد. طبيعي است كه 
اگر دستي به اجاق و قابلمه داشته باشيد و آن غذا را برايش بپزيد معلوم است 
كه جايگاه خاصي برايتان دارد. حال تصور كنيد كــه مي خواهيد با مردم 
مناطق ديگري چه در داخل و چه خارج از كشــور آشنا شويد. به مسافرت 
رفته ايد و دوســت داريد مردم محل مقصدتان را بيشتر بشناسيد. چگونه 

است كه وقتي به 3استان شمالي ايران به ويژه گيالن سفر مي كنيد سعي 
مي كنيد »كته كباب«، »باقالي قاتق« يا »ميرزاقاسمي« را امتحان كنيد. يا 
مثال وقتي به شانديز در مشــهد مي رويد، حتما دنده كباب آنجا را سفارش 
مي دهيد. ســفر به اصفهان با خوردن »بريوني« يا »دوغ و گوش فيل« مزه 
ديگري دارد. سفر به خوزستان بدون تجربه »خورش سبزي«، »قليه ماهي« 
و »قليه ميگو« اصال لذتي ندارد. همين تجربه را اگر به چابهار داشته باشيد با 
»كراهي« ها خواهيد داشت. تقريبا مي توان گفت كه نسخه اي از قليه ماهي 

را كراهي ماهي يا قليه ميگو را كراهي ميگو مي گويند.
اما همه ماجرا مزه و طعم ها نيست. مواداوليه اي كه مردم هر منطقه براي 
غذاي مورد عالقه شــان به كار مي برند، معرف يكسري ديگر از ويژگي هاي 
آنهاست. وقتي جنوبي ها غذاهاي تند مي خورند، مي فهميم كه ارتباطي با 
طبع آنها و آب و هواي منطقه دارد. بخشي از فلسفه فلفل مورد استفاده براي 
همخواني بدن با آب و هواي منطقه است. جنوبي ها به ادويه هاي مختلفي كه 

در غذاهايشان استفاده مي كنند سلطان طعم هاي غذاها هستند.
آنچه در انتقال داده هاي يك منطقه با غذاها مدنظر است، فرهنگ و شيوه 
زندگي آن مردم اســت. براي مثال وقتي به سيســتان و بلوچستان سفر 
مي كنيد رد »خرما« و »گوشت« را به خوبي در زندگي مردم مي توان ديد. 
نمي توان به سيستان و بلوچستان رفت و »تباهگ« يا »تنورچه« را نخورد. 
اين غذاها بخشي از فرهنگ بلوچ ها را به ما منتقل مي كند و وقتي با فرهنگ 
مردمي آشنا شــديد، بهتر مي توانيد با آنها ارتباط برقرار كنيد. شيوه طبخ 
تنورچه كه كبابي مخصوص از گوشت گوســفند است نشان مي دهد كه 
دامپروري در ميان آن مردم چه جايگاهي داشــته است. هرچه به 
جنوب سيستان و بلوچستان برويد، نقش ميوه هاي گرمسيري 
چه در پذيرايي و چه در درست كردن ترشيجات را مي توان 

ملموس تر يافت.
شيوه كباب  درست كردن در ميان ترك ها با »كباب 
بناب« نيز همين گونه است. از ســوي ديگر ما در 
موقعيت ميهمان و مســافر با خوردن غذا برخي 
از اين داده هاي فرهنگــي – اقليمي را دريافت 
مي كنيم. اما زماني مي توانيم ارتباط عميقي 
با فرهنگ آن مردم برقرار كنيم كه خودمان 
بتوانيم غــذاي موردنظر را طبخ كنيم. فرض 
كنيد بخواهيد »قابْلي« را كه غذايي از خطه 
خراسان شمالي است، بپزيد. به هنگام طبخ 
مي توانيد پي ببريد كه مردم اين خطه چگونه 
با حبوباتي چون نخود، لوبيا سفيد، گوشت و 

برنج غذايي پرانرژي مي پزند.
غذا و آشــپزي به اين ترتيب، يكي از مهم ترين 
عناصر انتقال فرهنگ و مردم شناســي هر منطقه 
به شــمار مي رود و فرصت هاي مغتنمــي را براي 

گردشگري غذا فراهم آورده است.

مردم شناسی در بشقاب 

73
درصد

مركز آمار ایران گزارشی از 
وضعیت تغییرات شاخص 

قیمت تولیدكننده كل 
كشور در بهار امسال 

منتشر كرده كه در بهار 
امسال تولید كنندگان 
بابت ارائه محصول 
و خدماتشان به طور 
میانگین ۷۳درصد 

افزایش قیمت داده اند كه 
در مقایسه با فصل قبل 

)6۷/5( ٥/٥ درصد افزایش 
داشته است.

1.3
درصد

در این فصل كمترین تورم 
فصلی تولیدكننده مربوط 
به بخش تولید، انتقال و 
توزیع برق با 1/۳درصد و 

بیشترین مربوط به بخش 
معدن با ۳8/۷درصد بوده 

است.

42
درصد

در فصل مورد بررسی، 
در میان بخش های 

اصلی تولیدی در كشور، 
كمترین تورم ساالنه 

مربوط به بخش خدمات 
۴۲ درصد و بیشترین آن 
مربوط به بخش معدن با 

11۲/۳درصد است.

عدد خبر

سهل باشد به موقع گفتار
»پنج« شير است و لشکری كفتار

طرح سلمان رئيس عبداللهی از احمد شاه 
 مسعود و فرزند مجاهدش 
براساس انيميشن معروف شيرشاه

زوجي در اســكاتلند پــس از اينكه 
در منطقه اســترلينگ دچار حادثه 
رانندگــي شــدند با پليــس تماس 
گرفتند، ماموري كه مسئول رسيدگي 
به اين مورد بود اما فراموش كرد اين 
حادثــه را ثبت و به اطــالع اورژانس 
برســاند. نتيجه فاجعه بار بود. اين زن 
و مرد 25 و 28ســاله به علت شدت 
جراحات نتوانســتند دوباره با پليس 
تماس بگيرند و پس از 3 روز جنازه آنها 
در خودرو پيدا شد. پس از اين حادثه 
كه واكنش هاي مردمي را در پي داشت 
دادگاه ادينبــورگ به ســرعت براي 
مامور خاطي قــرار تعقيب صادر كرد. 
مامور خاطي طــي اولين اعتراف هاي 
خود ثبت نشــدن درخواست كمك 
در سامانه الكترونيكي پليس را دليل 
رسيدگي نشــدن به اين درخواست 
عنوان مي كند. كارشــناس ها سامانه 
ياد شده را بررسي كردند و حرف هاي 
اين مامــور پليس را تاييــد كردند. با 
وجود اين قوانين حاكي از اين است كه 
وظيفه اين مامور ايجاب مي كرده است 
كه جداي از ثبت اين مورد در سامانه 
الكترونيكي پليس خودش هم پيگير 
ماجرا باشد. وظيفه اي كه انجام نشد و 

منجر به مرگ اين زوج شد. 

مرگ در اثر 
فراموشکاري

گرينويچ

فاطمه عباسي

يك جايي در كارتون رابين هود، ســكه هاي 
طال و الماس را مي گذارند توي چندتا صندوق 
و تعدادي از سربازان پادشــاه صندوق ها را 
حمل مي كنند و مراقبند كه دست راهزنان 

به اين صندوق ها نرسد.
 قديم ترها اسكورت كردن اجناس گران قيمت 
به همين شكل انجام مي شد. در زمانه جديد 
هم پول ها را كه مي خواهند در بانك جابه جا 
كنند، خودروهاي حمل پول با تعدادي سرباز 
اسلحه به دســت جلوي بانك مي ايستند و 
مراقبند كه سارقان نقشه شان عملي نشود. 
واكســن حاال حكم همان المــاس و پول را 
دارد كه بايد مراقب بود از دست طمع كاران 
دور بماند. به هر حال اين واكسن ها به راحتي 
به دســت نيامده كه بخواهد به راحتي هم از 
دســت برود و جان بســياري از انسان ها به 

همين شيشه هاي كوچك وابسته است.
 حاال كه خبرها از ورود واكســن به كشــور 
مي گويند و مراكز واكسيناســيون در حال 
شارژ كردن ذخاير واكسن خود هستند، گويا 
عده اي سودجو، تعدادي از اين واكسن ها را 
به ســرقت برده اند تا در بازار سياه و با قيمت 

باال بفروشند.
 البته كه با هوشــمندي نيروي انتظامي اين 
سارقان شناسايي و دستگير شدند، اما براي 
محافظت بيشــتر از واكسن ها، قرار است كه 
براي انتقال آنها به هر يك از مراكز تجميعي، 
پليس خودروهاي حمل واكسن را اسكورت 
كند. درســت مثل فيلم ها كه ماشين حمل 
پول راه مي افتد و تعدادي ســرباز مسلح در 
خودروهاي ديگر دنبال واكسن ها مي روند و 

در افق محو مي شوند.

مدافع 
واكسن

عبور؛ راه و عمر و نظاره كودكی تا ...
عكس: همشهری/محمد عباس نژاد



دانشنامهای
ازمعماریاسالمی

 احیای نقش ها، کتیبه ها و رنگ ها در مرمت »گنبد سلطانیه«
مورد توجه ویژه قرار می گیرد
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پوپک قاسمی
خبرنگار

گنبد ســلطانیه، به عنوان »بزرگ ترین گنبد آجری جهان« را 
می توان از مهم ترین آثار تاریخی اســتان زنجــان و حتی ایران 
دانست که درحدود 700 سال قبل و به دستور سلطان »محمد 
خدابنده« ساخته شد و در شهر سلطانیه، واقع در 43کیلومتری 

جنوب شرقی زنجان قرار دارد.
این اثر که یادگاری ارزشمند از دوره ایلخانیان در ایران به شمار 
می رود، در سال1384 به دلیل برخورداری از ارزش های تاریخی 
قابل توجه، در شهر »دوربان« آفریقای جنوبی به عنوان هفتمین 
اثر تاریخی ایران در فهرســت میراث جهانی یونســكو به ثبت 
رسید؛ اثری که عالوه بر شــكوه و عظمت معماری بی نظیرش، 
دانشنامه ای از نقش و طرح در تزئینات معماری آن روز را نیز به 

نمایش گذاشته است.
اگرچه گنبد 8ضلعــی ســلطانیه ازنظر تزئینــات آجرکاری، 
کاشی کاری و معماری جزو منحصربه فردترین آثار دوره اسالمی 
محســوب می شــود، اما این روزها حال و روز خوشــی ندارد و 

عالقه مندان بــه آثار تاریخــی از وضعیت این بنا ابــراز نگرانی 
می کنند و امیدوارند هرچه زودتر رسیدگی های الزم به این بنا 

انجام شود.

کاستی های موجود
یک شهروند ســلطانیه دراین باره می گوید: با وجود اینكه گنبد 
سلطانیه سبب شــگفتی گردشگران می شــود و یک گنجینه 
ارزشمند از تاریخ این منطقه به حساب می آید، اما به نظر می رسد 
اقدام های الزم برای نگهداری این بنا آن گونه که باید به صورت 
مستمر انجام نمی شــود و نقش های رنگ و رو رفته و دیوارهای 
نمور این بنا، دل دوســت داران تاریخ و میراث فرهنگی کشور را 

می آزارد.
»داود داداشــی« می افزاید: با توجه به اینكه این بنا در فهرست 
میراث جهانی یونسكو نیز ثبت شده است، انتظار داریم مسئوالن 
استان همه تالش خود را برای حفظ جایگاه این بنا به کار گیرند، 
اما عالوه بر غفلت از نگهــداری، درمعرفی این بنای تاریخی نیز 

کوتاهی هایی مشاهده می شود.
وی عنوان می کند: فراهم کردن امكانــات رفاهی و خدماتی در 

جوار این بنا، کم ترین و ســاده ترین کار ممكن اســت که البته 
آن هم به درستی انجام نشده و کاستی های زیادی دراین زمینه 

مشاهده می شود.
این شهروند ادامه می هد: وقتی گردشگری دراین مكان حضور 
می یابند، با وجود اینكه محوطه بزرگی در جوار گنبد وجود دارد، 
اما امكاناتی برای نشستن و تماشا کردن نمای بیرونی گنبد برای 
آنها فراهم نشده است، درحالی که این مكان ظرفیت های زیادی 
برای جذب گردشگر دارد. وی ابراز امیدواری می کند با رسیدگی 
به این بنا و رونق حضور گردشگران، اقتصاد اهالی سلطانیه نیز 

بهبود یابد.

آغاز مرمت
با وجود گالیه شــهروندان از وضعیت گنبد سلطانیه، مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دســتی زنجان از مرمت 
مســتمر این بنا خبر می دهد و می گوید: مرمت تزئینات، ایوان 
شمالی و شمال غربی گنبد سلطانیه از سال گذشته آغاز شده است 

و امیدواریم درسال جاری به پایان برسد.
»امیر ارجمند« با بیان اینكه ایــن بنا یک مجموعه کامل از هنر 

و معماری بی نظیر تاریخ ایران اســت، اظهار می کند: در مرمت 
این بنای تاریخی سعی می کنیم نقش ها را خواناتر، کتیبه ها را 

لكه گیری و طرح و رنگ ها را موزون تر کنیم.
وی با بیان اینكه اجرای مستمر مرمت با هدف بازگرداندن شكوه 
تاریخی گنبد سلطانیه با معماری بی نظیر به گردشگران داخلی و 
خارجی انجام می شود، می افزاید: برنامه ریزی کرده ایم تا عملیات 
مرمت و احیای برج و باروی ضلع جنوبی بدون هیچ وقفه ای ادامه 

داشته باشد.
ارجمند با بیــان اینكه کارفرمای طرح تكمیــل گنبد اداره کل 
راه و شهرسازی اســت، تصریح می کند: امیدواریم با هماهنگی 

و همكاری های بیشتر، این طرح هرچه سریع تر تكمیل شود.
این مسئول با اشاره به ارزش تاریخی این بنا اضافه می کند: گنبد 
ســلطانیه یادگار دوره ایلخانیان است و به دست سلطان محمد 

خدابنده و در قرن هشتم هجری قمری ساخته شده است.

چالش احیای ورودی ها
یكی از مشــكالت مرمت این بنا، احیا ورودی ها گنبد است که 
مدیرکل میراث فرهنگی زنجان دراین باره معتقد است که احیای 

ورودی دروازه شــمالی جزو برنامه های اصلــی این اداره کل در 
مرمت این بنای تاریخی است.

این درحالی است که یک پژوهشگر حوزه تاریخ دراستان درباره 
مشكالت مرمت و احیا ورودی های این بنا اظهار می کند: مطالعات 
تاریخی انجام شده نشــان می دهد ورودی اصلی گنبد در ضلع 
شمالی بنا قرار داشته است، اما در دوره قاجار با ساخت یک مسجد 

این ورودی مسدود شده است.
»لیال قســوریان جهرمی« ادامه می دهد: با توجــه به قوانین و 
منشورهای بین المللی در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی، 
احیای این ورودی غیرممكن است، چراکه این مسجد، خود به 
یک بنای تاریخی تبدیل شده است و نمی توان آن را تخریب کرد.

وی تصریح می کند: تنها گزینه باقی مانده، ورودی شرقی است که 
این ورودی، به »ورودی شاهی« معروف است و با توجه به شرایط، 

بهترین گزینه برای ورودی گنبد به نظر می رسد.
قسوریان جهرمی اضافه می کند: با توجه به این تغییرات، مسیر 
بازدید از ارگ و گنبد نیز تغییر خواهد کرد و بازدیدکننده می تواند 
قسمت های مختلف ارگ را ببیند و ســپس وارد گنبد شود و از 

ورودی کنونی نیز می توان به عنوان در خروجی استفاده کرد.

4 3

داستانآتش
درنیستانانزلی

سرما
بهخانههایویران
سیسخترسید
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 ايجاد »شهرداری بافت مرکزی«
 در دوره گذشته مديريت شهری همدان 

 با انتقاد فعاالن میراث فرهنگی
 اين شهر مواجه شده و خواستار

 اصالح اين تصمیم هستند

 صادرات کاال از مرز ماهیرود  در استان خراسان جنوبی درسال گذشته نسبت به سال1398
 بیش از 103درصد افزايش داشته است

مجموع تولید برق درآذربایجان شرقی ساالنه معادل 2هزارو ۳۰۰مگاوات است که برای 
استانی با چنین ویژگی های جمعیتی و صنعتی ناچیز است

فاطمه کاظمی
خبرنگار

محمد بلبلی
خبرنگار

بافت تاریخی 
همدان در انتظار 
مدیریت یکپارچه

رونق صادرات از »ماهیرود« در کوران تحریم ها

از سال ها پیش نام همدان درمیان 186شهری قرار داشت که براساس 
قانون به دلیل داشــتن بافت تاریخی، می توانســتند »شهرداری بافت 
تاریخی« داشته باشند، اما شورای شــهرهمدان در دوره چهارم به این 
اتفاق صحه نگذاشت و موضوع در دوره پنجم پیگیری شد که البته دراین دوره هم به 
سرانجام روشنی نرســید. فعاالن و دوســتداران میراث فرهنگی همدان معتقدند با 
تشکیل شــهرداری منطقه بافت تاریخی، بخش باقی مانده این بافت که سال هاست 
درمعرض آسیب قرار دارد، حفظ می شود و حتی می توان به احیای بعضی از بخش های 
نابودشده این بافت هم امیدوار بود، اما مســئوالن وقت در شهرداری همدان نام این 
منطقه را »شهرداری بافت مرکزی« گذاشتند و فقط رینگ نخست شهر را به عنوان 
»بافت تاریخی« به رسمیت شناختند. این درشرایطی است که بخش زیادی از بافت 
تاریخی همدان که خارج از رینگ نخســت شــهر قــرار دارد، در خطــر تخریب و 
بلندمرتبه سازی قرار گرفته است، چراکه یکی از منابع مهم درآمدی شهرداری همدان 
تراکم فروشی است و احتماال شــهرداری همدان با خارج کردن رینگ دوم و برخی 
محله ها از محدوده بافت تاریخی، به فکر درآمدزایی از این نقاط است. با توجه به این 
موضوع، فعاالن میراث فرهنگــی همدان نگرانند مجموعه جدید ایجاد شــده با نام 
»شهرداری بافت مرکزی« نتواند مرهمی بر زخم های بافت تاریخی شهر بگذارد و در 

سازوکارهای پیچیده اداری گرفتار آید.

ضرورت حفظ بافت تاریخی
معاون امورعمرانی استاندار همدان اما معتقد است نباید درگیر نامگذاری بود، بلکه 
این اتفاق می تواند قدم نخست برای حفظ، مرمت و احیای بافت تاریخی همدان باشد. 
»فرهاد فرزانه« دراین باره به خبرنگارهمشهری می گوید: اینکه روش شهرداری درست 
یا غلط است، موضوع دیگری اســت، اما درباره رینگ مرکزی تصورم این نیست که 

شهرداری کار اشتباهی انجام داده است.
وی می افزاید: اینکه شهرداری معتقد است رینگ مرکزی به مدیریت یکپارچه نیاز 
دارد، نظر درستی اســت، اما همه اینها باید به تأیید وزارت کشور هم برسد. نماینده 
وزارت کشور که استانداری اســت، می گوید همه اینها باید به کارشناس ارجاع داده 
شود و برســر حرف مان هم خواهیم ماند.  فرزانه پیرامون نگرانی ها درباره سرنوشت 
تک بناها و محله های قدیمی که خارج از رینگ نخســت قرار دارند، عنوان می کند: 
همیشه باید نگران این محالت بود، اما احساس من این است که با وجود اصحاب رسانه، 
کارشناسان مجربی که در شهرداری مشغول فعالیت هستند و شبکه های اجتماعی 
و حساسیت هایی که دراین زمینه وجود دارد، اتفاق تلخ تخریب محله های قدیمی و 
تاریخی همدان تکرار نمی شود؛ اکنون این محله ها برای مردم ارزشمند هستند. وی 
ادامه می دهد: حفظ بافت تاریخی باید به فرهنگ مردم تبدیل شود؛ نباید کاری کنیم 
شــهروندانی که خانه قدیمی در بافت تاریخی دارند، احساس فقیر بودن کنند. آنان 
اتفاقا باید بدانند که زندگی در یک خانه تاریخی ویژگی ارزشمندی است. وقتی این 

حس را به مردم دادیم، به حفظ این گونه بناها متمایل می شوند.

درگیر نام ها نشویم
اینها درحالی است که شهردار سابق همدان، که شــهرداری بافت مرکزی در زمان 
مدیریت وی ایجاد شــد، اعتقاد دارد خیلی نباید درگیر نام ها شد، چراکه شهرداری 
فرایندی را آغاز کرده است که بر این اســاس می خواهد به بخش مرکزی شهر توجه 
ویژه ای شــود. »عباس صوفی« می افزاید: هویت تاریخی همدان بیشــتر در رینگ 
نخست متمرکز است. این درحالی است که در همه نقاط شهر نیز می توان بناهایی با 

ویژگی های تاریخی یافت. این موضوع نباید سبب شود ساختار شهرداری در مناطق 
دیگر تحت تأثیر قرارگیرد. عالوه براین باید حواس مان به ســاختار درآمدی شهر نیز 

باشد.

نیاز به مدیریت یکپارچه
ازسوی دیگر مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان همدان 
این نامگذاری را قبول ندارد و معتقد اســت باید با نامگذاری منطقه جدید به عنوان 
»شهرداری بافت تاریخی«، هویت همدان حفظ شــود. »علی مالمیر« دراین باره به 
خبرنگارهمشهری می گوید: درحال حاضر برای تعامل با شهرداری موظفیم با 4شهردار 
مناطق مختلف همدان، با سالیق و رویکردهای مختلف، تعامل کنیم که این موضوع 
کار را برای انسجام در برنامه ریزی برای حفظ و احیای بافت تاریخی شهر و رسیدن به 

راهبردی منسجم دشوار می کند.
وی می افزاید: با اضافه شــدن منطقه جدید، در عمل به جای ایجاد یک وحدت رویه 
دراین زمینه، به تشتت آن افزوده خواهد شد. درحالی که اگر با ایجاد »شهرداری بافت 
تاریخی«، مدیریت جامعی برای بافت تاریخی کل شهر فراهم می شد، هماهنگی خوبی 
رخ می داد و اقدام های موثرتری نیز درراستای حفظ بافت تاریخی صورت می گرفت. 
مالمیر ادامه می دهد: پیشنهاد ما این بود که نامی برای این مجموعه انتخاب شود که 
یادآور ارزش های تاریخی و فرهنگی شهر همدان باشد و »پایتخت تاریخ و تمدن ایران 
زمین« را در ذهن مخاطبان تداعی کند. این نام می توانست مزایای زیادی برای شهر 
و حتی استان به همراه داشته باشد، به ویژه در شرایطی که پرونده ثبت جهانی همدان 
با عنوان »منظر تاریخی و فرهنگی شهرهمدان« درحال آماده سازی است. رفع این 
نواقص در طرح شهرداری بافت مرکزی در تازه ایجاد شده، می تواند حائز اهمیت باشد.

خطر درکمین میراث ناملموس شهر
عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی ســینا که پژوهش های زیادی درباره تاریخ همدان 
انجام داده نیز معتقد است اگر رینگ نخست شــهر به عنوان محدوده بافت تاریخی 
تعیین شــود، محله هایی مانند »بنه بازار«، »شــالبافان«، »نظربیک«، »جوالن«، 
»پای مصلی«، »کلپا«، »دوگوران« و »خیریه« بیرون از بافت تاریخی قرار می گیرند. 
»صاحب محمدیان منصور« می افزاید: برخی نیــز می گویند دراین محله ها بناهای 
شاخصی وجود ندارد، درحالی که این طور نیست و دراین محله ها هم بناهای شاخص 
و هم کوچه هایی که پــر از خاطره وجود دارد؛ کوچه هایی که براســاس مورفولوژی 
)ریخت شناسی( بافت، قرن هاست شکل و شمایل خود را حفظ کرده اند و هندسه این 

کوچه ها و خاطرات شان قابل ثبت است.

نیاز بافت تاریخی به مدیریت یکپارچه 
یک پژوهشگر تاریخ شهر همدان نیز می گوید: اگر »شهرداری بافت تاریخی« نداشته 
باشیم، بهتر از آن است که فقط رینگ نخست شهر را به عنوان بافت تاریخی همدان 
معرفی کنیم، چراکه این موضوع آســیب های زیادی به بناهای تاریخی سراسر شهر 
وارد می کند. رویکرد شــهرداری به بافت تاریخی علمی و کارشناسی نیست؛ روندی 
که در دوره جدید شورای اسالمی شهر همدان باید اصالح شود. »حسن سجادزاده« 
می افزاید: اصل موضوع، مدیریت یکپارچه شهر است؛ شهردارهمدان باید بتواند نهادها 
و سازمان های مختلف را با خود همراه کند، درحالی که در دوره گذشته مدیریت شهری 
چالش های زیادی میان شــهرداری و اداره میراث فرهنگی وجود داشــت و شــاهد 
بالتکلیفی در مدیریت بافت تاریخی شهر بودیم.  وی اضافه می کند: بعضا دیده می شد 
کارشناسان شهرداری با کارشناسان اداره  میراث فرهنگی همسو نبودند. ضمن اینکه 
رویکرد درآمدزایی در ذهنیت مدیران شــهری پررنگ تر بود و به موضوع هایی مانند 

بازآفرینی، مرمت آثار تاریخی و رونق گردشگری کم تر توجه می شد.

توسعه صادرات برای هر کشوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در 
کنار صادرات، واردات نیز نقش مهمی در گردش چرخ های اقتصادی دارد 
که نباید از آن غافل شــد؛ فرایندی که تجارت با همســایه ها از طریق 
بازارچه های مرزی نقشی اساسی درآن دارند. با توجه به این موضوع، افغانستان از مراکز 
مهم صادرات کاال از ایران محســوب می شود، همچنین این کشــور به نوعی دروازه 
صادرات به آسیای میانه است. بازارچه های مرزی »دوکوهانه«، »یزدان«، »گلورده« و 
»ماهیرود« در اســتان خراســان جنوبی و بازارچه های »دوغــارون« و »ملک« در 
خراســان رضوی و سیستان وبلوچســتان، بازارچه های مرزی بین ایران و افغانستان 
هستند که از 4بازارچه خراســان جنوبی، تنها بازارچه ماهیرود فعال است و ۳بازارچه 
دیگر 6سال است که فعالیت نمی کنند؛ هرچند تعطیلی ها از طرف کشور همسایه است.

افزایش صادرات از »ماهیرود«
سرپرست گمرکات خراسان جنوبی دراین باره به خبرنگارهمشهری می گوید: صادرات 
کاال از مرز ماهیرود درسال گذشته و  با وجود مشکالت بســیار، ازجمله همه گیری 
ویروس کرونا و تحوالت سیاسی پیش آمده در کشور افغانستان، نسبت به سال1۳98، 
بیش از 1۰۳درصد افزایش داشــته و با تعامل و همکاری دستگاه های مربوط دراین 
استان، مرز ماهیرود بدون حتی یک روز تعطیلی، به کار خود ادامه داده است. »حسن 
رحیمی زاده« با بیان اینکه مرز ماهیرود درحال حاضر مهم ترین مرکز صادرات کشور 
محسوب می شود و براساس سیاست های راهبردی دولت که بر صادرات تأکید دارد 
فعالیت می کند، می افزاید: به دلیل مشــکالت ارزی که با آن مواجه هستیم، واردات 
محدود شده اســت. وی عنوان می کند: تا 5ســال قبل چندهزار قلم کاالی وارداتی 
نیز ثبت ســفارش می شــد که درحال حاضر تقریبا به صفر رسیده است. محصوالت 
پتروشیمی، مصالح ســاختمانی، سوخت، کاشی و ســرامیک، آهن و شیشه عمده 
کاالهایی هستند که از مرز ماهیرود به کشور افغانستان صادر می شود. رحیمی زاده 
ادامه می دهد: با رعایت پروتکل های بهداشــتی مربوط، صــادرات از مرز ماهیرود 
همچنان ادامه دارد و به رشــد بیش از 1۰۰درصد نیز رسیده است. در 4ماه ابتدایی 
سال جاری نیز با وجود اوج گرفتن تحوالت سیاسی در کشور افغانستان، صادرات رشد 

خوبی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 42درصد افزایش پیدا کرده است.

طالبان و تسریع در روند صادرات
سرپرســت گمرکات خراســان جنوبی اظهار می کند: بعد از به دست گرفتن قدرت 
ازسوی طالبان و به دست گیری مرزها ازســوی آنان، در روند صادرات تغییری ایجاد 
نشده و حتی می توان گفت نسبت به قبل در روند صادرات تصریح شده است، چراکه 
دراین مدت مقررات پیچیده و سختگیرانه پیش از طالبان برداشته و صادرات با روندی 
ساده تر درحال انجام است، به طوری که کاال بدون معطلی و توقف از گمرک افغانستان 
عبور می کند. ایــن موضوع دلیل اصلــی افزایش صادرات از مرز ماهیرود به شــمار 
می رود. رحیمی زاده با بیان اینکه در خراسان جنوبی ۳بازارچه مرزی گلورده، یزدان 
و دوکوهانه نیز وجود دارد که مدت ها تعطیل بــوده و فعالیت نمی کردند، می افزاید: 
این بازارچه های مرزی درحال حاضردر آســتانه راه اندازی مجدد قرار دارند. پیش از 
این دولت افغانستان به دلیل نداشتن مراکز گمرکی در مرز و عدم توانایی در دریافت 
عوارض گمرکی، این بازارچه ها را به حالت تعطیل درآورده بود. وی تصریح می کند: 
این روند رو به رشد صادرات زمینه ساز بهبود فضای کسب وکار و رونق تولید در معادن، 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی، همچنین ایجاد اشــتغال در استان خراسان جنوبی 

شده است. صادرات بعضی از اقالم از ابتدای ســال جاری به حدود 26۰میلیون دالر 
رسیده که از این مقدار، حدود 5۰میلیون دالر مربوط به واحد های تولیدی خود استان 
بوده است. این مسئول همچنین با بیان اینکه صادرات ریلی هزینه های حمل و نقل را 
بسیار پایین می آرود، می گوید: موقعیت و وضعیت مرز ماهیرود به لحاظ صادرات در 
وضعیت بســیار خوبی قرار دارد. اگر راه آهن کریدور شرق به کار خود سرعت دهد و 
به راه آهن دوغارون و خواف که به افغانستان می رود متصل شود، به شبکه سراسری 
نیز می پیوندد. رحیمی زاده اظهار می کند: این خط راه آهن ایران را از خلیج فارس به 
آسیای میانه و شرقی متصل می کند که سبب یک شکوفایی بزرگ در ترانزیت کاال به 

کشورهای همسایه و همچنین خاور دور خواهد شد.

ایجاد منطقه آزاد
سرپرست گمرکات خراســان جنوبی عنوان می کند: در خراسان جنوبی فرصت های 
بسیاری در زمینه صادرات وجود دارد؛ یکی از این فرصت ها ایجاد منطقه آزاد تجاری 
در مرزهای استان اســت. رحیمی زاده می افزاید: با توجه به اینکه خراسان جنوبی در 
کریدور استان های شرقی کشور مانند یزد، کرمان و سیستان وبلوچستان قرار دارد، 
ایجاد منطقه آزاد تجــاری می تواند درصورت رونق تولید، ســرمایه گذران داخلی و 
خارجی بسیاری را به این منطقه بیاورد که این موضوع مزایای اقتصادی فراوانی برای 

کشور به همراه خواهد داشت.

معضل نبود پروازهای خارجی
وی همچنین با اشــاره به مشــکالت زیرســاختی موجود می گوید: وجود فرودگاه 
بین المللی بیرجند یک فرصت بســیارعالی در زمینه صادرات محسوب می شود، اما 
متاسفانه هیچ پرواز خارجی ای دراین فرودگاه انجام نمی شود. رحیمی زاده می افزاید: 
به عنوان مثال روسیه یک بازار بسیار بزرگ و مناسب برای صادرات محصوالت خشکبار 
و استراتژیک کشاورزی استان مانند زعفران، زرشک، پسته و... می تواند باشد، اما تحقق 
این موضوع درصورتی است که یک برنامه مدون پروازی به این کشور وجود داشته باشد 
که این فرصت مناسب نیز به طورکامل مورد غفلت واقع شده است. وی اظهار می کند: 
گل و گیاه در بازارهای روسیه، ترکمنســتان و دیگر کشورهای آسیای میانه خواهان 
بســیاری دارد و جزو فرصت های عالی در زمینه صادرات است، اما همچنان امکانات 
صدور این کاالها به وجود نیامده و نیازمند حمایت و توجه ویژه دولت است؛ صادرات 

به روسیه از مسیر زمینی به هیچ وجه توجیه اقتصادی ندارد.

ترکیه، رقیب ایران در افغانستان
سرپرست گمرکات خراســان جنوبی با بیان اینکه طالبان یا هر دولت دیگری که در 
افغانستان حاکم باشد برای موضوع صادرات ما تفاوت چندانی ندارد، می گوید: بازار 
این کشــور یک فرصت اقتصادی بزرگ برای کشور ما محســوب می شود که اگر از 
دست بدهیم، کشور ترکیه به ســرعت جای ما را دراین زمینه می گیرد. رحیمی زاده 
عنوان می کنــد: درحال حاضرترکیــه برنامه ریزی کــرده تا جای ایــران را در بازار 
صادرات به افغانســتان بگیرد، همچنان که پیش از این در کشورهای ترکمنستان، 
جمهوری آذربایجان، ازبکستان و قرقیزستان چنین برنامه ای داشت. وی با بیان اینکه 
تصمیم سازان اقتصادی کشور باید خطر از دست دادن بازار صادرات به افغانستان را 
بیش از گذشــته جدی بگیرند، اظهار می کند: این موضوع درصورت تحقق، سبب از 
دست رفتن بیش از ۳۰درصد صادرات کشور می شود. رحیمی زاده اضافه می کند: دولت 
با تسریع در ایجاد زیرساخت ها، اتمام و افتتاح راه آهن کریدور شرق، تجهیز مرزها و 
ایجاد منطقه آزاد می تواند جلوی از دســت رفتن فرصت های طالیی این منطقه را 
بگیرد و عالوه بر ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال، این بازار مهم تجاری را نیز حفظ کند.

 مشکل کمبود برق در آذربایجان شرقی چند سالی است که به یکی از 
چالش های جدی بخــش صنعت و تولیــد دراین اســتان تبدیل 
شده است؛ وارد آمدن زیان های گسترده به واحدهای صنعتی، ازجمله 
واحدهای فوالدی براثر قطع ناگهانی برق، تلف شدن دام های زنده به دلیل قطع برق 
سامانه ها تهویه سالن های دامداری، خرابی دســتگاه های گران قیمت صنعتی و 
نابودی مواد اولیه در خط تولید تنها بخشی از خسارت های ناشی از قطع برق در 
استان است؛ چالشی که در ماه های اخیر با اوج گیری مشکالت موجود در زمینه 
تأمین بــرق، بیــش از پیش به چشــم می آیــد. براســاس اعالم اســتانداری 
آذربایجان شــرقی، مجموع تولید برق دراین اســتان ســاالنه معــادل 2هزارو 
۳۰۰مگاوات اســت که این میزان تولید برای اســتانی که بیش از 4میلیون نفر 
جمعیت در مراکز شهری و مناطق روستایی دارد و از افزون بر 8هزار واحد صنعتی 
و تولیدی برخورداراست، بســیار ناچیز محسوب می شــود. همچنین براساس 
جدول های مربوط به تولید برق کشــور و درمقایســه شــرایط تولیــد برق در 

آذربایجان شــرقی با استان های 
همطــراز، میزان تولید اســتان 
دراین بخش حتــی قابل قیاس با 

اســتان هایی مانند زنجان، که ازنظر جمعیت و وسعت، در رده های 
پایین تر از آذربایجان شرقی قرار دارند، نیست.

کمبود برق در شهرک های صنعتی 
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی آذربایجان شــرقی با 
بیان اینکه کمبود برق به یکی از اصلی ترین مشــکالت توسعه 
شــهرک های صنعتی درایــن اســتان تبدیل شده اســت، به 
خبرنگارهمشــهری می گویــد: دراین زمینه مشــکالت جدی 
داریم و عالوه بر مدیران استانی، با مدیران کشوری و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی نیز مذاکره کرده ایم تا ظرفیت نیروگاه های 
استان را افزایش دهند. »مرتضی نیرومند اسکویی« می افزاید: 
در سال های اخیر کمبود برق ســبب شده است سرمایه گذاران 
نتوانند آن گونه که باید، فعالیت کنند و در برخی موارد مجبور 
شده ایم مدیریت مصرف برق را در دســتورکار قرار دهیم. وی 
ادامه می دهد: برای رفع این مشکل، درحال ساخت نیروگاه های 
کوچک در داخل شهرک های صنعتی اســتان هستیم. براین 
اساس مقرر شد 4نیروگاه کوچک مقیاس با عنوان »نیروگاه های 
تولید پراکنده« در شهرک های صنعتی استان راه اندازی شود 
که 2نیروگاه ساخته شده و 2نیروگاه نیز درحال ساخت است. 
نیرومند اسکویی عنوان می کند: این نیروگاه ها در شهرک های 
صنعتی »سرمایه گذاری خارجی«، »بعثت«، »آخوال« و »شهید 
سلیمانی« ساخته شده و ظرفیت هرکدام 25مگاوات است. 
البتــه این اقــدام به صورت 
کامــل تأمین کننده برق 

موردنیاز شهرک های 

صنعتی نیست و مقرر شــده پیگیری های الزم برای تأمین زیرساخت های اساسی 
در شهرک ها انجام شود. مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی 
همچنین اضافه می کند: ساخت نیروگاه شهرک های صنعتی شهید سلیمانی و آخوال 

به پایان رسیده و درحال بهره برداری است.

تفاوت میان تولید و مصرف 
مدیرعامل شــرکت توزیع برق منطقه ای آذربایجان شــرقی نیــز دراین باره به 
خبرنگارهمشــهری می گوید: مشــکل کمبود برق در آذربایجان شــرقی جدی 
اســت، اما باید به این موضوع هم اشــاره کرد که میزان مصرف نیز روند صعودی 
دارد و باید اصالح شود. »افشین روشن میالنی« ادامه می دهد: آذربایجان شرقی 
ماهیتی صنعتی دارد و بیش از یک ســوم برق تولیدی اســتان در صنایع مصرف 
می شود. بنابراین مدیریت مصرف برق در بخش صنعت مهم است و دراین بخش 
باید تأمین زیرساخت های موردنیاز بیش از گذشــته موردتوجه قرار گیرد. وی از 
ارائه مشوق های متعدد به مصرف کنندگان صنعتی نیز خبر می دهد و می افزاید: 
مشترکان بخش صنعت متعهد شده اند پیک بار برق را ۳۰۰مگاوات کاهش دهند 
تا از پاداش و مشوق های این صرفه جویی بهره مند شوند، اما تالش می کنیم برای 
ساخت نیروگاه های جدید و نیروگاه های کوچک حمایت های الزم را جذب کنیم. 

روشــن میالنی اضافه می کند: 
همچنین به واحدهای صنعتی 

اطــالع داده ایــم تا 
حــد ممکــن از 

ژنراتورهای برق برای تأمین برق استفاده کنند تا در بخش های خانگی و خدماتی  
بتوانیم خدمات بهتری ارائه دهیم.

 تأخیر در ساخت ۲نیروگاه 
معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان شــرقی نیز با بیان اینکه تولید برق در این 
استان جوابگوی میزان مصرف در بخش خانگی و صنعتی نیست، می گوید: اهتمام 
جدی شــرکت  توزیع برق منطقه ای برای افزایش میزان تولید برق دراین استان 
ضروری است، چراکه شرایط فعلی رضایت بخش نیست. »جواد رحمتی« با اشاره 
به مصوبه هیأت دولت مبنی بر ساخت 2نیروگاه در آذربایجان شرقی اظهار می کند: 
این 2نیروگاه یکی با ظرفیت هزارمگاوات در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس و 
دیگری با ظرفیت 5۰۰مگاوات در منطقه »صوفیان« از توابع شهرستان شبستر در 
نزدیکی کالنشهر تبریز قرار دارند که متأسفانه با وجود سپری شدن چند سال از 
این مصوبات، هنوز به مرحله اجرا نرسیده اند. وی سرمایه گذاران هر 2نیروگاه فوق 
را بخش خصوصی اعالم می کند و می افزاید: یکی از دالیل اصلی راکد ماندن عملیات 
اجرایی این 2نیروگاه به سیاست گذاری های حمایتی از بخش غیردولتی درحوزه 
ســاخت، تجهیز و بهره برداری از نیروگاه های برق مرتبط اســت که  باید دراین 
رابطه تجدیدنظرهای جدی و عملی انجام شود. رحمتی تصریح می کند: افزایش 
تعرفه ها یکی از سیاست های اصولی و مهم برای ترغیب بخش خصوصی به ساخت 
و بهره برداری از نیروگاه های برق در کشور است، اما همت کافی دراین زمینه وجود 
ندارد. معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان شرقی اضافه می کند: باید توجه داشت 
که بدون اجرای چنین سیاست هایی، تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در 
بخش نیرو و به ویژه برق ارتقا نمی یابد. برهمین اســاس در استان 

تالش شده است تا زمینه های الزم برای حضور سرمایه گذاران 
بیش از گذشته فراهم شود.

فاصله  تولید و مصرف برق در آذربایجان شرقی
سیدمرتضی احمدپور

خبرنگار



داستان آتش    در نیستان انزلی
کارشناسان معتقدند در آتش سوزی های اخیر ۱۲هکتار از محدوده تاالب انزلی، قربانی طمع متصرفان شده است 

فرشته رضایی
خبرنگار

در ۲هفته گذشته نیستان  های تشنه و بی دفاع تاالب انزلی بارها طعمه آتش عمدی 
شد و هکتارها زمین باارزش تاالب سوخت و خاکستر شــد؛ آتش سوزی هایی که 
به گفته برخی مســئوالن و کارشناســان محیط زیست ازســوی عده ای و به قصد 
تغییرکاربری بخشی از زمین ها به راه می افتد و از محدوده کوچک تا چند هکتار را نیز 
در برمی گیرد.گفته می شود آتش افروزان براین گمانند که پس از چندی زمین های 
سوخته را تبدیل به زمین کشاورزی می کنند و سپس با تغییر کاربری، به ویالسازان 
می فروشند. براین اساس آمارها نشان می دهد در ۲هفته اخیر درمجموع ۱۲هکتار 
از محدوده تاالب انزلی در آتش طمع سودجویان سوخت و بسیاری از زیستمندان 
گیاهی و جانوری این محدوده از بین رفتند.نخستین بار حدود ۲هفته قبل بود که 
منابع محلی از آتش ســوزی چند هکتار از  زمین های محدوده تاالب انزلی واقع در 
روستای »شانگهای« خبر دادند؛ آتشــی که گفته می شد ازسوی »افراد ناشناس« 
برافروخته شده اســت و درنهایت با کمک ۳۰نفر از نیروهای آتش نشــانی و سایر 

نیروهای امدادی منطقه و به هر طریق ممکن، خاموش شد. 

آتش سوزی های پی درپی
اما این آتش سوزی ها نه برای نخستین بار بود و نه آخرین آن، چنان که در هفته های 
اخیر یک آتش ســوزی مختصر در محدوده »طالب آباد« و آتش ســوزی دیگری 
به وسعت ۷هکتار در منطقه »چراغ پشتان« انزلی به وقوع پیوست. آتش سوزی در 
نیزارهای منطقه چراغ پشتان انزلی که از 8شهریور آغاز شد و ۳روز ادامه داشت، سبب 

سوختن ۷هکتار از این اراضی در شعله های آتش شد.
اگرچه درجریان عملیات اطفای حریق آب پاشی ازسوی بالگرد سازمان  امداد هوایی 
کشور انجام شد، اما این اقدام نیز نتوانست طی ۲روز منجر به مهارکامل آتش شود. 
از این رو اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن، خواستار اعزام هواپیمای آتش نشان 
»ایلوشــین« با قابلیت حمل 4۰هزارلیتر آب برای مهارکامل این حریق گسترده 
شد و سرانجام با ورود این هواپیما، آتش نیزارها فرو نشست. پس از فروکش کردن 
آتش در تاالب، دادستان گیالن اعالم کرد که در رابطه با این آتش سوزی، یک نفر 
دســتگیر و 4نفر دیگر نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفته اند؛ خبری که بر عمدی 
بودن آتش سوزی های اخیر در تاالب انزلی صحه می گذاشت.تاالب بین المللی انزلی 
با بیش از ۲۰هزارهکتار محدوده اکولوژیکی، زیستگاه بسیاری از پرندگان مهاجر و 
بومی و جانواران آبزی و کنارآبزی است. با این حال این تاالب زیبا که تنظیم کننده 
زیست بوم منطقه است، در ســال های اخیر مورد تهاجم انواع آسیب های انسانی از 
قبیل آلودگی با پساب ها و سموم کشاورزی، ورود فاضالب خانگی و این اواخر کم آبی 
و خشکی قرارگرفته است؛ با این حال دربسیاری از اوقات دست سودجویان به آتش 

طمع گرم شده و نیزارهای اطراف آن را به بهانه های واهی می سوزانند.

عامل انسانی، دلیل آتش سوزی
 رئیس آتش نشــانی انزلی درباره حادثه آتش ســوزی درمحــدوده تاالب انزلی به 
خبرنگارهمشهری می گوید: بیش از ۵هکتار از تاالب  در ۲هفته گذشته آتش گرفت 
که پس از کسب خبر مبنی بر وقوع آتش سوزی برای خاموش کردن آن کردیم. این 
نخستین آتش سوزی گسترده در سال جاری در محدوده تاالب انزلی بود. پس از آن 
نیز با آتش سوزی ۷هکتار دیگر در منطقه چراغ پشتان وسعت نیزارهای سوخته به 

۱۲هکتار رسید که تا ۳روز هم ادامه داشت.
»مهــرداد رضاپور« ادامــه می دهد: به جز آتش ســوزی های کوچــک و موردی، 
درســال۱۳98 نیز یک آتش سوزی گســترده به وســعت ۱۰هکتار در محدوده 
تاالب انزلی اتفاق افتاد. این آتش سوزی ها در محدوده تاالب  در مناطق و روستاهای 
مختلف و به قصد مالکیت انجام می شود، چراکه پس از بررسی کارشناسان، در منطقه 
تاالبی و نیزارها هیچ مورد آتش زایی دیده نمی شــود و تنها عامل انسانی است که 
به صورت عمدی و به بهانه سوزاندن کاه یا زباله و... اقدام به راه انداختن آتش  می کنند.

با این حال آنچه اکنون جزو اصلی ترین دغدغه های فعاالن محیط زیست قرار دارد، 
وارد آمدن آســیب به سیســتم اکولوژیک تاالب و نیز امکانات کم اداره حفاظت 

محیط زیست انزلی برای مقابله با این آتش سوزی هاست.

هدف آتش افروزان
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست انزلی با اشــاره به آتش سوزی های گسترده 
اخیر در تاالب انزلی به خبرنگارهمشهری می گوید: این آتش سوزی ها عمدی و به 
قصد مالکیت اراضی محدوده تاالب انجام می شود. نیت افراد خاطی، اضافه کردن 
این زمین ها به محدوده کشاورزی خود و درنهایت تغییر کاربری و ساخت ویالست.

»فرشــید فالح« می افزاید: در بســیاری از موارد نمی توانیم متخلفان را بیابیم. در 

مورد اخیر نیز فرد با آتش زدن تعدادی الستیک ماشین، سبب بروز آتش سوزی در 
۵هکتار از اراضی تاالب شد. این درحالی است که به دلیل خشک بودن نیزارها، این 

آتش شعله ورتر شد.
وی اظهار می کند: در حادثه آتش سوزی منطقه چراغ پشتان نیز ۷هکتار از نیزارهای 
تاالب پس از ۳روز آتش سوزی ازمیان رفت. آتش سوزی نخست را سرانجام توانستیم 
با همکاری نیروهای آتش نشانی و سازمان بنادر و کشــتیرانی و منطقه آزاد انزلی 
خاموش کنیم و شــب نیز با بارندگی محدودی که داشتیم، حریق در قسمت های 

غیردسترس تاالب خاموش و کنترل شد.
فالح با اشــاره به حضور هواپیمای آتش نشان »ایلوشــین« در آتش سوزی دوم و 
گسترده تر محدوده چراغ پشتان عنوان می کند: این  هواپیما پس از 4بار پرواز بر فراز 
تاالب و تخلیه ۱۶۰هزارلیتر آب، موفق به خاموش کردن کامل آتش  شد. همچنین 
دراین عملیات ۷۵محیط بان، ۶۰آتش نشــان، ۳۰نیــروی جمعیت هالل احمر و 
نیروهای شهرداری، راهداری و جنگل بانی و نیز ۵۰نفر از نیروهای بسیجی با همه 

تجهیزات و دستگاه های سبک و سنگین مشارکت کردند.

برخورد با خاطیان
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست انزلی درباره اقدام های انجام شده در زمینه 
برخورد با خاطیان این آتش سوزی  اظهار می کند: دراین زمینه با دادستان و نهادهای 
امنیتی این شهرســتان هماهنگی های الزم انجام شده اســت تا مســببان حادثه 

شناسایی شوند و با آنان برخورد مناسب صورت گیرد.
فالح می افزاید: حتی مســئوالن قضایی اعالم کرده اند که نخســتین متصرفان 
زمین های سوخته به عنوان عامل یا عامالن حادثه معرفی خواهند شد. همچنین 
درباره آتش سوزی منطقه چراغ پشــتان نیز یک نفر دستگیر و 4نفر تحت تعقیب 

قضایی قــرار گرفته اند. درمیــان ۲حادثه بزرگ آتش ســوزی، نیزارهای منطقه 
طالب آباد نیز به صورت محدود طعمه حریق شد که البته به هکتار نرسید و آتش 
به سرعت خاموش شد. دراین زمینه نیز مظنونان شناسایی و تحویل دستگاه قضا 

داده شده اند.
وی ادامه می دهد: برخی به بهانه آتش زدن کاه و کلش برنج و مبارزه با کرم ساقه خوار، 
زمین های اطراف را نیز آتش می زنند تا به زمین زراعی خود اضافه کنند. این کار ۲ 
جرم به حساب می آید؛ نخست »آتش زدن زمین ها« و دوم »سوزاندن اراضی محدوده 

تاالب به قصد مالکیت و تصرف عدوانی«.

نیاز به قوانین بازدارنده
این مسئول درباره ضرورت وجود قوانین بازدارنده دراین حوزه می گوید: ما بیشترین 
قوانین بازدارنده را دراین عرصه در کشورمان داریم، اما دستیابی به اهداف موردنظر 
از وضع چنین قوانینی، بســتگی به این دارد که چگونه اجرا شــود. همچنین باید 
درنظر داشت که ما در اداره حفاظت محیط زیست انزلی امکانات محدودی داریم، 

درحالی که برای پایش مناسب تاالب به امکانات بیشتری نیازاست.
فالح می افزاید: تاالب انزلی ۲متولی دیگر ازجمله اداره منابع طبیعی و شــرکت آب 
منطقه ای دارد. در ماه های اخیر شرکت آب منطقه ای سند تاالب انزلی را گرفته است؛ 
با توجه به این موضوع باید حدود و ثغور جدید آن را مشخص کنند. اگر این حدود 

مشخص شود، تعرض کم تری به تاالب انجام می شود .
وی ادامه می دهد: در دوره ای که تاالب در »کنواســیون رامســر« ثبت شــد نیز  
خشکسالی حکمفرما بود و بخشی از زمین های محدوده تاالب به زمین کشاورزی 
تبدیل شد، اما پس از گذشت مدتی و باال آمدن آب، این زمین ها رها شدند. اکنون 
نیز به دلیل بروز خشکسالی زمین محدوده تاالب درمعرض خطر است. بنابراین باید 
با انجام اقدام های قانونی و مربوط به هر دستگاه، گام های موثرتری برای حفاظت از 

تاالب انزلی برداشته شود.

خطر خروج از کنوانسیون رامسر
سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت انزلی اظهار می کند: براساس طرح قبلی 
شــرکت  آب منطقه ای، گســتره تاالب انزلی ۲۵هزارو ۶۲هکتار برآورد شده است، 
اما براساس نقشــه اکولوژیک اداره حفاظت محیط زیست، وسعت تاالب ۱9هزارو 
48۵هکتار است. این محدوده آنقدر کوچک نیســت که بخواهد با آتش سوزی در 
محدوده ۵،۶ هکتاری درخطر خروج از کنوانسیون رامسر قرارگیرد، اما باید جلوی 

همه عواملی که تهدیدی برای تاالب محسوب می شوند را بگیریم.
فالح ادامه می دهد: باید با برنامه ریزی دقیق جلوی خشکی تاالب را بگیریم؛ وقتی 
تاالب خشک باشد، سریع آتش می گیرد. برنامه های مختلفی برای تاالب انزلی داریم، 
اما بهتر اســت در قالب یک طرح جامع با نظر نخبگان دانشگاهی، همه چالش ها و 

راهکارهای موجود برای احیای این تاالب بررسی شود.

 خشکی تاالب، عامل تشدید تصرف

یک فعال محیط زیست در انزلی با بیان اینکه اساسا دست اندازی به محدوده تاالب انزلی جرم است، به خبرنگارهمشهری می گوید: اگر در تاالب نیزارهای زیادی وجود 
دارد، باید بررسی شود که دلیل علمی رشد این پدیده چه بوده است. درباره آتش سوزی های اخیر نیز باید تحقیق شود که چه ویژگی اکولوژیکی در منطقه وجود داشته 
که سبب شده است با بروز آتش سوزی، محل تخم ریزی بسیاری از جانوران، خزندگان و آبزیان آسیب ببیند؛ به ویژه اینکه با آتش زدن این محدوده تاالبی، عمال زیست بوم 

منطقه درمعرض خطر نابودی قرار می گیرد.
»محمد الهوری« ادامه می دهد: یکی از اهداف آتش افروزان تشــدید تصرف زمین های این محدوده اســت، اما اکنون که عمق تاالب کاهش یافته و »سنبل آبی« رشد 
می کند، عمال آن محدوده درحال خشک شدن است و این موضوع دست اندازی ها را بیشتر می کند. بنابراین با آتش سوزی ساختگی سبب تسطیح سطح تاالب می شوند.

وی اضافه می کند: باید محدوده تاالب مشــخص و دوگانگی های موجود میان اداره های مربوط درباره اندازه و حریم تاالب، هرچه سریع تر رفع شود، چراکه این موضوع 
مشکالتی بسیاری به دنبال دارد. به عنوان مثال اکنون با پرونده هایی مواجهیم که افرادی زمین های محدوده تاالب را برای یک سال اجاره کرده اند، اما پس از چند سال، 

حاضر نیستند زمین را پس دهند. درحالی که اساسا نباید زمین ها را اجاره می دادند. 

مثلث شوم ناآگاهی، تنگدستی و طمع
محمد کهنسال

 مسئول کمیسیون محیط زیست انجمن طرفداران توسعه انزلی

هشتم شهریورماه۱4۰۰، ده ها هکتار از تاالب انزلی را در منطقه چراغ پشتان در غرب 
انزلی آتش زدند و آتش سوزی به دلیل عدم دسترسی ماشین های آتش نشانی و نبود 
امکانات پیشرفته تر، تا ساعت ها ادامه یافت و دود آن همان شب تا غازیان و روستاهای 
شرقی انزلی هم رسید و در طول روز نیز در سطح شهر احساس شد. پس از یک هفته 
یک آتش سوزی گسترده دیگر در منطقه چراغ پشتان انزلی سبب شد آتش به مدت 
۳روز و به وســعت ۱۲هکتار، تاالب زیبای انزلی را فرا بگیرد.شوربختانه سال هاست 
تاالب انزلی با این پدیده شوم دست به گریبان است؛ یعنی آتش سوزی نیزارها به قصد 
تملک اراضی با ارزش منطقه.در ســال های اخیر تاالب انزلی آسیب های متعددی را 
متحمل شده است که ازجمله آنها می توان به ورود انواع فاضالب تصفیه نشده انسانی، 
صنعتی و بیمارستانی، ورود زهاب کشاورزی سرشار از انواع کود و سم شیمیایی، ورود 
پساب ناشی از فضوالت دام و طیور، ورود پسماند و شیرابه ناشی از آن، ورود رسوبات 

ناشی از تخریب جنگل ها و مراتع باالدست حوزه آبریز، ورود رسوبات ناشی از برداشت شن و ماسه در 
رودخانه ها، ورود رسوبات ناشی از فرسایش مزارع و باغ ها، انجام فعالیت های عمرانی در بستر و حریم، 
عدم تأمین حق آبه، برداشت بی رویه آب در حاشیه تاالب، ورود گیاهان مهاجم، تجاوز به حریم و بستر 
از طریق تحصیل اراضی، صید و شکار بی رویه و ...اشاره کرد. اینها درحالی است که اکنون بزرگ ترین 
چالشی که تاالب انزلی با آن مواجه شده، پس روی آب دریاچه کاسپین و پایین آمدن تراز آن است که 
اثر بسیاری از آسیب های دیگر را دوچندان می کند و بحث نیزار و آتش سوزی نیز یکی از این موارد است.

نی، مانند هر گیاه دیگری، برای رشد نیاز به آب و موادمغذی و نور دارد. بنابراین در تاالب ها هرجا که 
فاضالب بیشتری وارد شود و محیط غنی از مواد مغذی ازجمله فسفات و ازت شود، شرایط برای رشد 
نیزار فراهم می شود و شدت یافتن این پدیده می تواند زمینه ساز تغییراتی در اکوسیستم تاالب شود، 

ازجمله فضا را برای گونه هایی از زیستمندان تنگ و برای گونه های دیگری فراهم 
می کند و درمجموع بر زندگی حاشیه نشینان نیز تأثیر می گذارد. ازجمله دیگر آثار 
رشد بی رویه نیزار این است که با همراهی سایر عوامل مانند بارش کم، نرسیدن 
حق آبه، حفرچاه در حاشیه و برداشت بی رویه آب، می تواند منجر به خشک شدن 
بخش هایی از تاالب شود. این گونه است که برخی ازسر سودجویی و برخی ازسر 
تنگدستی و ناآگاهی، اقدام به سوزاندن نیزارها باهدف تصرف زمین می کنند که 
در محدوده تاالب انزلی هدف از دستیابی به زمین، بیشتر استفاده از آن به عنوان 
شالیزار و باغ و حتی استفاده مسکونی بسته به موقعیت زمین موردنظر است. در 
نتیجه آسیب غیرمستقیم انسان با رهاسازی فاضالب تصفیه نشده و سایر موارد در 
تاالب پایان ماجرا نیست و برخی گاه به بهانه جلوگیری نیزار از صید و گاه به نیت 
تصاحب بخش های خشک شده، نیزار را آتش زده و در هر مرحله عالوه بر گیاهان، 
ده ها و بلکه صدها هزار زیستمند از الرو و حشره گرفته تا خزندگان، دوزیستان، پرندگان و پستانداران 
را می سوزاند و ازبین می برد.کم بودن تعداد محیط بانان، کمبود قایق و خودرو و حتی بعضا سوخت و 
کمبود بودجه سبب شده گشت زنی دراین محدوده به میزان کافی انجام نشود و فضا برای متخلفان 
فراهم تر باشد و البته برخورد قضایی با متخلفان به دلیل نبود مستندات نیز سخت تر می شود. حقیقت 
این است که منحصر دانستن عوامل این موضوع به تعدادی از حاشیه نشینان تاالب ساده انگاری است 
و متأسفانه بعضا ردپای سودجویان غیربومی نیز دراین پدیده دیده می شود.کوتاه سخن اینکه هرگاه 
مسئوالن مربوط به اهمیت محیط زیست و ارزش اکوسیســتم هایی مانند تاالب و لزوم بهره برداری 
خردمندانه از آنها باور حقیقی پیدا کنند، شاید بتوان امیدوار بود حفاظت ویژه تر از محیط زیست در 

اولویت قرار گیرد و بتوان بخشی از آسیب های وارده را جبران کرد.

نقش محوری قوه قضائیه
پونه نیکوی

 فعال محیط زیست گیالن

سوزاندن نیزارها معموال به بهانه خشکاندن تاالب انزلی و توسعه 
کشاورزی اســت. حذف این نیزارها ازسوی برخی از کشاورزان 
و عده ای افراد ســودجو و با هدف توســعه زمین های شخصی 
در اراضی ملی و انفال انجام می شــود. این اقدام انســانی علیه 
طبیعت مانع تداوم بقــای پرندگان مهاجر و دیگــر جانوران و 
تداوم حیات پوشــش گیاهی دراین زیستگاه می شود.بر کسی 
پوشیده نیســت که نیزارها، زیســتگاه امن پرندگان دائمی و 
مهاجر است و سوزاندن شان مثل شمع و قتل عام دسته جمعی 
آنها، عالوه بر ایجاد آلودگی هوا، تأثیرمنفی به سزایی در حیات 
آبزیان و پرندگان دارد و زیستگاه طبیعی موجودات را تخریب 
می کند و مغایر با اصل صیانت از محیط زیســت است و تبعات 

زیست محیطی غیرقابل جبران و غیرقابل باوری را به دنبال دارد که نابودی اراضی گرانبهای تاالبی، یکی از این 
مخاطرات است.این درحالی است که هربار شاهد این هستیم که افراد سودجو شرایط منطقه را کامل بررسی 
می کنند و مکان هایی را انتخاب می کنند که دسترســی به محل خاموش کردن حریق کار آسانی نیست 
و نیاز به تجهیزات ویژه اطفای حریق، مانند بالگرد دارد. این افراد نخست نیزارها را می سوزانند که مسیر 
ماشین های کشاورزی باز شود. بعد زمین را برای کشاورزی دور از چشم همه آماده می کنند.اگر محیط بانان 
تصرف گزارش دهند و تصرف اعالم شود، این فرایند قضایی مدتی طول می کشد تا به سرانجام برسد. سپس 
متصرفان به سراغ مســئوالن می روند و با طرح این موضوع که این زمین ها محل ارتزاق شان است، سعی 
می کنند به ماجرا پایان دهند و به اهداف خود برسند. دراین میان قوه قضائیه می تواند با اتخاذ تصمیم های 
مقتدرانه، به عنوان دستگاه بازدارنده وارد عمل شود و این مهم مشارکت همه دستگاه ها را می طلبد تا بیش 

از این شاهد تغییر رفتار زیستی تاالب نباشیم و عالئم حیاتی آن به حداقل نرسد.
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  در انتظار فرماندار باانگیزه
از مسئوالن مربوط در دولت سیزدهم انتطار داریم رویه انتخاب فرماندار برای این شهرستان را 
تغییر دهند. مردم این منطقه انتظار دارند فردی به این سمت انتخاب شود که کارآزموده باشد 
و نخواهد با آزمون و خطار کار را پیش ببرد. تویسرکانی ها در سال های اخیر از عملکرد برخی 
مسئوالن بومی ناامید شده اند و از دولتمردان می خواهند فرمانداری این شهرستان را به افراد 
باانگیزه و کاربلد بسپارند، نه افرادی که درسال های پایانی بازنشستگی خود هستند و انگیزه ای 

برای فعالیت کردن ندارند.
یک شهروند از تویسرکان در استان همدان

نور شعر برای شاعر روشندل

بنیانگذار شعر پارسی »رودکی« شاعر نابینا نام وری از دیار سمرقند بود؛ پس شعر پارسی از 
ندیدن آغاز شده است و بسیاری ره شــعر را همچون او با وجود نابینایی می پویند. »فضل اهلل 
وطنخواه«، شاعر نابینای اصفهانی یکی از این شاعران است که نابینا متولد شده و سال هاست 

که اشعار آیینی می سراید و منبع الهام خود را در نهج البالغه و مفاهیم دینی یافته است. 
وطنخواه در سال1340 در خمینی شهر اســتان اصفهان و در خانواده ای کشاورز پا به عرصه 
هستی گذاشت. او نابینا متولد شد، اما خانواده اش هیچ گاه او را به عنوان یک معلول ندیدند و 
با ترحم ورزی، مانع از رشــد ویژگی های مثبت شخصیتی وی نشدند. برهمین اساس اعتماد 
به نفس سرشار در کالم و حرکاتش آشکار است. این شاعر اصفهانی درسال1354 وارد مدرسه 
نابینایان »ابابصیر« می شود و تحصیالت دوره ابتدایی خود را 2ســاله به پایان می رساند. او 
درســال1358 با مدرک دوم راهنمایی در اداره برق به عنوان اپراتورمشغول به کار می شود و 

درسال1360 ازدواج می کند که حاصل این ازدواج 3فرزند است.
وطنخواه بعدها تحصیالتــش را ادامه می دهد و اکنون دارای مدرک کارشناســی جغرافیا و 
کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه اصفهان اســت. وی که سمت های مختلفی را در 
شرکت توزیع برق استان پشت سر گذاشته، در سال های پایانی خدمتش،  مدیر روابط عمومی 
شرکت توزیع برق استان اصفهان هم بود و اکنون عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان شرکت 

برق و دبیر کانون های بازنشستگان شرکت های آب و برق است. 
وطنخواه به خبرنگارهمشهری می گوید که شعر را در آغاز دهه سوم زندگی کشف کرده؛ زمانی 
که دانشجوی دانشگاه اصفهان می شود و دوران دانشجویی را با طعم شعر و شاعری پشت سر 
می گذارد. او می افزاید: البته 6ماه در انجمن ادبی صائب اصفهان شاگردی کردم تا وزن، عروض، 
قافیه و اصول شعر و شاعری را درست بیاموزم. وطنخواه ادامه می دهد: شاعری امری ذاتی است 
و به نظم و با نظم سخن گفتن، چیزی نیست که بشود آن را از کسی آموخت. البته نحوه شعر 

گفتن و چطور گفتن و اصول و قواعد را باید یاد گرفت و شاگردی کرد. 
او درباره نابینایی و شاعری می گوید: شعر همراه خوبی است. می توانم دغدغه ها، دلهره ها و آنچه 
در درونم می گذرد را در قالب شعر بریزم. در واقع شاعری خودش یک جور دیدن یا جور دیگر 

دیدن است؛ شعر نوری بر دنیای تاریک نابینایی است.
شعری از فضل اهلل وطنخواه که منبع الهام آن حکمت197 نهج البالغه است؛

»افسوِن سخن«
  با درنگی ای قلم یکبار دیگرهوش باش

پای این منبر نشسته با ادب خاموش باش
عقل را با این سخن انگار افسون می کند

خسته دل را با کالم تازه ای چون می کند
او نهان خلق می خواند نمی دانی مگر

رمز و راز قلب می داند نمی دانی مگر
خسته دل را کرده درمان این  کالم

حکمتی فرموده موال والسالم
دوِر دوران قلب و دل را مرد و زن،

خسته و افسرده سازد چون بدن
 با بیان فاخری در هر سخن

نوشدارو باش در هر انجمن
با دل افسرده مانند حکیم

تازه و  آهسته گویی چون نسیم
با بیان تازه ای افسرده دل،

می شود درمان و دردش مضمحل
خسته دل را حکمت فرزانه ای،

زنده سازد با بیان تازه ای.
پس سخن سنجیده باید یا علی،

تا که نیرو آفرین گردد دلی
دوری از تکرار در گفتار کن

گوشه اندیشه را بیدار کن

صدای همشهری

زاویه

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.

 عمارت باغ مصالی نائین در استان اصفهان
 عکس: صادق میری

ري
شه

هم
س: 

عک

فرحناز چراغی
خبرنگار

 
کردســتان همواره به دالیل گوناگونی 
مانند نداشتن زیرساخت های صنعتی و 
کارخانه های آالینده، جزو مناطق خوش 
آب وهوای ایران مطرح شده است، اما طی سال های 
اخیر و بــا ورود ریزگردها و همچنین ســکون هوا و 
پایداری آن در فصل های پاییز و زمستان، کردستان 
نیز به جمع نقاط آلوده کشور پیوسته است؛ موضوعی 
که مسئوالن مربوط را به چاره اندیشی وا داشته است.

همچنین طی ســال های اخیر نیز از شهرســنندج 
به عنــوان یکی از آلوده ترین شــهرهای کشــور یاد 
می شود. براین اساس طی چند روز اخیر برای پایش 
میزان گرد و غبار موجود در هوا، نخســتین ایستگاه 
پایش گرد و غبار غرب کشور درشهرستان بانه استان 

کردستان به بهره برداری رسید.

اهمیت پایش گردوغبار در بانه
مدیرکل اداره هواشناســی اســتان کردســتان در 
گفت وگو با خبرنگارهمشــهری با اشاره به راه اندازی 
نخستین ایستگاه پایش گردوغبار غرب کشور در بانه 
اظهار می کند: قرار است دومین ایستگاه پایشگر غبار 

نیز دراین شهرستان به بهره برداری برسد. 

»رحیم صدیقــی« می گوید: ایســتگاه مریوان نیز 
به منظور پایش پدیده گرد و غبــار موجود در هوای 

دراین شهرستان در دست مطالعه و جانمایی است.
وی درباره ایستگاه پایش گرد و غبار بانه نیز می افزاید: 
با توجه به اینکه شهرستان بانه در نقطه صفر مرزی 
واقع شده، برای کنترل و انجام اقدام های پیشگیرانه 
گرد و غباری که از مرزهای غربی کشور وارد می شود، 

ایجاد این ایستگاه ضروری بود.
صدیقی درباره میزان اعتبارات صرف شده برای افتتاح 
این ایستگاه نیز عنوان می کند: برای جانمایی ایستگاه 

گرد و غبار بانه بیــش از  600میلیون تومان از محل 
اعتبارات ملی هزینه شده است.

وی ادامه می دهد: این ایســتگاه اندازه انواع گازهای 
صنعتی، خانگی و آلودگی های خودرویی انتشار یافته 
در محیط  و به طورکلی غلظت آالینده های محیطی که 
همواره با توده و سامانه های هوایی وارد کشور می شود 
را می سنجد و سریع به استان و مرکز اعالم می شود تا 
هشدارهای الزم به مردم و دستگاه های مختلف مربوطه 
ابالغ شود.صدیقی تصریح می کند: ایستگاه پایش گرد و 
غبار بانه به صورت برخط اطالعات و داده ها را لحظه ای 

به سازمان هواشناسی کشور و استان ارسال می کند و 
این ایستگاه در محوطه اداره هواشناسی بانه جانمایی 
شد.وی می افزاید: این ایســتگاه عالوه بر اینکه گرد و 
غبار و ذرات موجود در هوا را شناسایی و اندازه گیری 

می کند، در پیش بینی های هواشناسی هم موثر است.

ایستگاه های هواشناسی استان
مدیرکل هواشناســی اســتان  کردســتان با بیان 
اینکه شهرســتان مرزی بانــه بــا 158هزارنفر در 
270کیلومتری سنندج مرکز استان واقع شده است، 
اظهار می کند: اداره کل هواشناسی کردستان دارای 
22ایستگاه هواشناسی شامل 9ایستگاه سینوپتیک 
است که هرساعت یک بار تغییرات هواشناسی درآن 

اندازه گیری و ثبت می شود.
وی می افزاید: همچنین 13ایســتگاه اقلیم شناسی، 
79ایستگاه باران ســنجی و 3ایستگاه جاده ای است 
و این ایســتگاه ها در طــول شــبانه روز پارامترهای 

هواشناسی را اندازه گیری و ثبت می کنند.
صدیقی همچنین میانگین بارندگی های کردستان 
در سال زراعی جاری را 291میلیمتر اعالم می کند 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته )519میلیمتر( 
44درصد و درمقایسه با دوره بلندمدت )25 تا 30سال 
قبل( حدود 446میلیمتر )35درصد( کاهش نشان 

می دهد.

نخستین ایستگاه پایش گردوغبار غرب کشور باهدف انجام اقدام های پیشگیرانه در شهرستان بانه  کردستان راه اندازی شده است
ایستگاهیبرایپایشگردوغباردرغربکشور

حسنیه سادات مهدوی
خبرنگار

سرما به خانه های ویران  سی سخت رسید 
 براساس اعالم فرمانداری دنا، بیش از 30درصد بازسازی ها دراین منطقه زلزله زده 

کهگیلویه وبویراحمد به فصل سرما می کشد 

ستاره حجتی
خبرنگار

»وقتش بود پاییز بیاید؛ این منطقه این طور است و کاری 
به تقویم ندارد. ســرما زودتر از انتظار شــما می آید، اما 
برای ما دیگر عادی شده است. عجیب است که مسئوالن 
هم این را می دانند؛ همه دنا این طور اســت. حتی پاییز 
در کهگیلویه و بویراحمد هم زودتر از جاهای دیگر ســر 
می رســد. بی خود نیســت به اینجا بام ایران می گویند؛ 
به آســمان نزدیک تریم. برف و بارانش زودتر می رسد. 
ناشــکری نمی کنم، امــا نمی دانم چــرا صدای مان به 

مسئوالن نمی رسد.«
ایــن جمله هــا را »محدثــه« می گویــد؛ زن جوانی از 
اهالــی رنج کشــیده منطقه سی ســخت در اســتان 
کهگیلویه وبویراحمد. همســرش در زلزلــه بهمن ماه 
سال گذشته آسیب سختی دیده و هنوز نمی تواند چندان 
روی پای خودش بایستد. محدثه حاال برای جمع و جور 
کردن زندگی خودش، همســرش، 2دختر و پدر و مادر 
پیرش تالش می کند. خانه شان به تمامی در زلزله ویران 

شد و حاال ساکن خانه خواهرشوهرش در دناست.

خدا عاقبت مان را به خیر کند 
او دراین بــاره می گوید: پی کنی خانه مان تمام شــده  و 
اسکلتش هم سوار شده است، اما هنوز به دیوارها و سقف 
نرســیده ایم. مصالح پیدا نمی شود. مســئوالن مربوط 
می گویند سیمان می فرســتیم، اما همیشه کم می آید. 
همه مسئوالن اینجا باید درنظر می گرفتند که بازسازی 
شهر باید قبل از نیمه تابستان تمام شود، درغیراین صورت 

سرما نمی گذارد کار انجام شود.
این زن جوان اهل سی سخت ادامه می دهد: ما را نبینید 
آشــنایی هســت که در خانه اش را به رویمان بگشاید؛ 
بســیاری از مــردم ازروی ناچاری هنــوز در خانه های 
نیمه ویران شان زندگی می کنند و خیلی ها نیز در چادر 
هستند. همه مردم که دست شان به دهن شان نمی رسد 
که اگر دولت برایشــان کاری نکرد، از جیب خودشــان 

خرج کنند.
محدثه اضافه می کند: بسیاری از زندگی ها دراین زلزله 
از بین رفت. همه چیز که مرگ نیست؛ گاهی آدم بمیرد 

بهتر است. شرمنده دوستان و آشــنایان و بستگانیم و 
خجالت زده پیش بچه های خودمان. خدا عاقبت مان را 

به خیر کند.

حمایت ها کافی نیست
»محمد« یکی دیگر از اهالی سی ســخت اســت؛ او نیز 
سرشار گالیه از برخی مسئوالن مربوط است. محمد فکر 
می کند با آنچه دولت در اختیارشان گذاشته، نمی توانند 

کاری از پیش ببرند.
او می گوید: نمی گویم ما را فراموش کرده اند، نه، این طور 
نیست. اما روند بازسازی ها خیلی کند پیش می رود. حاال 
سرما هم از راه رسیده است. با نخســتین بارش باران و 
برف همه ساخت وسازها نیز تعطیل می شود؛ این را دیگر 

همه می دانند. 
محمــد ادامه می دهــد: از زمانی که دولــت اختصاص 
185میلیون تومان تســهیالت برای ساخت و بازسازی 
خانه های این شــهر مصوب کرد تا حاال که 6ماه گذشته 
است، قیمت مصالح ســاختمانی به صورت تصاعدی باال 
رفته و در خوشبینانه ترین حالت، این تسهیالت نمی تواند 
واحدها را به مرحله سقف برساند. اگر تسهیالت افزایش 
نیابد، با آورده شخصی دســت کم 3 تا 4سال دیگر باید 
منتظر بمانیم  تا شاید بتوانیم خانه ای  بسازیم. شما بیایید 
دارایی نصف این مردم را حساب کنید؛ باور کنید کسی 

نمی تواند دوباره خانه دار شود.
محمد اضافه می کند: حتی اگر درچنین شرایطی فردی 
بتواند خانه دار شــود، دراین مدت باید چــه کار کند؟ 
آدم هایی که خانه داشــتند، حاال یا مستأجر هستند یا 
در خانه اقوام زندگی می کنند. آنهایی هم که مانند من، 
خانه شان به صورت کامل تخریب نشده، یک اتاق را مرتب 
کرده اند و با خانــواده در همان اتــاق زندگی می کنند. 
خانه ای که زلزله نیمی از آن را تخریب کرده، چه امنیتی 
دارد؟ خالصه کالم اینکه باید برای سی ســخت فکری 

عاجل کرد؛ حق مردم این نیست.

روند بازسازی
 29بهمن ماه1399 زلزله ای به بزرگی 5/6دهم، زندگی در 
سی سخت را متحول کرد. اگرچه وقوع زلزله در ساعت22 
شب به داد مردم رسید و آمار تلفات باالیی به جا نگذاشت، 

اما شهر را زیر و رو کرد. پس از آن، »اسحاق جهانگیری« 
معاون اول رئیس جمهوری سابق در روز دوم فروردین ماه 
1400 به سی سخت ســفر و ضمن دیدار و گفت وگو با 
زلزله زدگان تأکید کرد که اگر اعطای وام و تســهیالت 
پیش بینی شده برای  بازسازی سی سخت پاسخگو نبود، 

هیأت دولت برای حمایت های بعدی همکاری می کند.
با وجود این، شــهروندان برآورد کرده بودند ساخت هر 
متر خانه در سی سخت تا 4میلیون تومان هزینه داشته 
باشد، اما مسئوالن بنیادمسکن این رقم را تا 2میلیون و 
500تومان اعالم کردند. دراین میان قرارگاه خاتم االنبیا 
)ص( اعالم آمادگی کرد 200واحد مسکونی را با همین 

تسهیالت 185میلیون تومانی بسازد.
 همچنین عالوه بر 185میلیون تومان تســهیالت برای 
خانه های تخریبــی، خانه های تعمیری هــم به 3گروه 
تقسیم شــدند؛ با توجه به حجم خســارت، خانه های 
تعمیری نوع اول 30میلیون تومان وام بدون ســود و با 
کارمزد 4درصــد و 15میلیون تومــان کمک بالعوض، 
خانه های تعمیری نــوع دوم 20میلیــون تومان وام و 
10میلیون تومان کمک بالعــوض و خانه های تعمیری 
نوع سوم، 10میلیون تومان وام و 5تومن کمک بالعوض 

دریافت کردند.
همچنین برای تســهیل در روند بازسازی، بنیاد مسکن 
به عنوان متولی مسئولیت تأمین سیمان را برعهده گرفت. 
همان زمان اعالم شد بازســازی سی سخت تا مردادماه 
1400 به پایان می رسد؛ تاریخی که بعد به پایان تابستان 
تغییر وضعیت داد. حاال تابســتان نیز رو به  پایان است و 
پاییز مانند هرســال دراین منطقه زودتر از موعد از راه 

رسید، اما بازسازی ها تمام نشد.

دلیل توقف ساخت وسازها
چندی قبــل و در پیگیری خبرنگارهمشــهری از بنیاد 
مســکن اســتان کهگیلویه وبویراحمــد دلیــل توقف 
ساخت وسازها، نبود سیمان عنوان شد؛ مشکلی که به نظر 
می رسد با ساماندهی دوباره بازار سیمان و سیمان های 
اهدایی از سایر مناطق، مانند محموله 13تنی که در هفته 
نخست شهریورماه از سوی بسیج سازندگی سپاه ناحیه 

شاهرود به سی سخت ارسال شد، رفع شده باشد.
با این حال گویی در همچنان بر پاشنه کندی می چرخد؛ 

فرماندار شهرســتان دنا متــراژ باالی خانه هــا را دلیل 
کندی روند بازســازی می داند و می گوید: درحال حاضر 
در شهرســتان دنا از میان هزار واحد احداثی شهری و 
680واحد احداثی روستایی، کم تر خانه ای پیدا می شود 
که زیربنای کم تر از 100متر داشته باشد که همین هم 

دلیل توقف کار است.
 »عبدالحمید پناهی« با بیان اینکه فصل ســرما نزدیک 
است و زمان کمی برای ساخت وســاز وجود دارد، ادامه 
می دهد: تقریبــا 65درصد از مردم در مرحله ســاخت 
سقف هســتند که احتمال اینکه این افراد بتوانند تا اول 
مهرماه خانه خود را تکمیل کنند زیاد اســت، اما تقریبا 

کار30درصد از مردم به فصل سرما کشیده می شود.
وی عنوان می کند: قرار است با هماهنگی و نظارت بنیاد 
مسکن، قسمتی از بنا و سرویس های بهداشتی خانه هایی 
که پیش از فصل سرما تمام نمی شود، آماده و ساخته شود 
و صاحبان این خانه ها به جای استقرار موقت در کانکس 
یا چادر، در خانه خود مستقر شوند تا دولت جدید برای 

آنان برنامه ریزی کند.

تکلیف اصلی بنیاد مسکن استان
حاال اما، معاون عمرانی اســتاندار کهگیلویه وبویراحمد 
می گوید که اولویت همه برنامه های بنیاد مســکن باید 

تکمیل بازسازی سی سخت باشد.
»کیومرث حاجی زاده« ادامه می دهد: ســهمیه سیمان 
رایگان بنیاد مسکن باید هرچه سریع تر در اختیار منازل 
احداثی سی ســخت قرار گیرد. منازلی که سقف گذاری 
نشــده اند هم باید هرچه سریع تر ســقف گذاری شوند. 
اولویت نخست و تکلیف اصلی بنیاد مسکن استان، زلزله 
شهرستان دناســت. با توجه به نزدیکی فصل سرما، باید 
منازل مسکونی هرچه زودتر تکمیل و تحویل داده شوند.

***
پس از زلزله سی ســخت و بنا به ارزیابــی و اعالم بنیاد 
مسکن این استان، در شهرستان دنا1200واحد احداثی 
و 3هزار واحد تعمیری شناسایی شدند. به نظر اما گره کار 
سی سخت به این زودی ها گشوده نخواهد شد. سرما برای 
ساکنان چادر و کانکس بی توجه به وعده های مسئوالن 

از راه رسیده است.
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