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 سالمی دوباره
به سينما

 بی خبری
خوش خبری نیست

 فرار از وسواس
پیگیری اخبار بد

 دوراهی دغدغه مندی
یا آرامش  فردی

 تسلیم 
شرایط منفی نشويد

ترک اعتیاد اپلیکیشنی

 كتاب هايی
با هشدار »خبر«

18ماه اســت كه ســينماها به خاطر 
شيوع ويروس كرونا تعطيل شده اند 
و گاهي با كاهــش اپيدمي به حالت 
نيمه فعــال توانســته اند پذيــراي 
مخاطبــان بســيار كمي باشــند. با 
وجود ادامه يافتن توليد درســينما، 
كمتر تهيه كننــده و پخش كننده اي 
 شرايط امروز سينما را قبول مي كند

 تا فيلــم خــود را وارد گردونه اكران 
كنــد؛ اكراني كه به خاطــر وضعيت 
مبهم و نبود تماشاگر با ريسك بزرگ 
ورشكستگي همراه است.  صفحه22 

را بخوانيد.

 121سال تصویر 
روزنامه  همشهری به مناسبت 

روز ملی سينما سال شمار  وقايع 
سينمای ايران را تقديم می كند

پرونده اي درباره ترك اعتياد به خبر

چرا به دنبال كردن اخبار منفی 
عالقه مند  هستيم؟

2 روانشناس توضيح دادند كه چرا 
حذف كامل اخبار ممكن نيست

آيا پيگير اخبار باشيم يا ايزوله شويم؟ 

گفت و گو با محمدباقر تاج الدين 
جامعه شناس

 بررسی راهكارهای ترك اعتياد
به گوشی

چند كتاب مفيد درباره مواجهه با اخبار 
بد و دوري گزيني از آن معرفي شده اند

اطلس نوردي در 133روز
جزایر سفيد
 جزاير جنوبی ايران چگونه از پيك كرونا عبور كردند
و تعداد بيماران بستري در بيمارستان هايشان  به صفر رسيد

ناوگروه 75نيروي دريايي ارتش براي نخستين بار 
دروازه هاي اقيانوس اطلس و درياي شمال را گشود

  قدردانی فرمانده معظم كل قوا  از فرمانده و كاركنان ناوگروه 75
 گفت وگو با اميردريادار مجتبی محمدی، فرمانده ای كه

با 317دريانورد از 5تنگه راهبردی جهان عبور كرد

سفر به امارت طالبان

موجر و مستأجر  در محکمه 

 روايت  ادامه دار خبرنگار همشهري   از سفر پرماجرا به افغانستان

با اجباری شدن تمديد قراردادهای اجاره در دوره كرونا، مراجعه 
موجرها و مستأجرها به شوراهای حل اختالف افزايش يافته است

مجتمع هاي شــوراي حل اختالف نســبتاً شلوغ اســت و گويا بيشــترين سهم 
از پرونده هاي جــاري با اختالف بــه دعواهاي اجاره مســكن اختصــاص دارد؛ 
صاحب خانه هايي كه به دنبال دريافت حكم تخليه ملك خود هستند و مستأجراني 
كه آمده اند تا به پشــتوانه مصوبه ســتاد مقابله با كرونا، جواب محكمه پسندي به 

صاحب خانه بدهند و سر جاي خود بنشينند. صفحه4 را بخوانيد.
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 ادامه در 
صفحه 21

مأموريت ناوگروه 75نيروي دريايي ارتش پس از 133روز حضور در اقيانوس اطلس پايان يافت. مأموريت اين ناوگروه )متشكل از 
ناوشكن سهند و ناو بندر مكران( با هدف تحكيم امنيت خطوط مواصالتي در منطقه و صحنه بين الملل از 12ارديبهشت از بندرعباس 
آغاز شد و امروز با پهلو گرفتن در همان نقطه پايان يافت.  ناوگان ايراني در مسير خود از شرق قاره آفريقا و تنگه موزامبيك عبور كرد 
و ضمن دور زدن قاره آفريقا و عبور از دماغه اميد نيك وارد اقيانوس اطلس شد. دريادالن ايراني در ادامه با عبور از كانال انگليس، 
تنگه دوور، درياي شمال و تنگه دانمارك وارد درياي بالتيك شدند و نهايتاً پس از عبور از خليج فنالند وارد بندر سن پترزبورگ شده 
و مورد استقبال نيروي دريايي روسيه قرار گرفتند. دقت زمانبندي سفر و هدايت ناوگروه ايراني به گونه اي بود كه دقيقاً در زمان از 
پيش تعيين شده در سن پترزبورگ پهلو گرفت. اين نخستين بار در تاريخ دريانوردي ايران است كه دروازه هاي اقيانوس اطلس و 

درياي شمال روي ناوگان نظامي ايران گشوده شده است.

نپترزبورگ
س

بندرعباس

 پيام فرمانده معظم 
كل قوا در پي بازگشت 

ناوگروه 75 نيروي 
دريايي از دريانوردي 

پهنه اطلس

حضرت آيت اهلل خامنه اي با 
تبريك بازگشت مقتدرانه 
و عزت آفريــن ناوگــروه 
75 نيــروي دريايي ارتش 
از مأموريــت تاريخ ســاِز 
دريانوردي پهنه اقيانوس 
اطلس، از فرمانده و يكايك 
كاركنان آن قدرداني كردند.

بــه گــزارش پايــگاه 
اطالع رســاني دفتر مقام 
معظم رهبــري، متن پيام 
فرمانده معظــم كل قوا كه 
به امير سرلشكر موسوي، 
فرمانده كل ارتش جمهوري 
اسالمي ايران ابالغ شد، به 

اين شرح است:

بسمه تعالي
بازگشــت مقتدرانــه و 
عزت آفريــن ناوگــروه 
75 نيــروي دريايي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران از 
مأموريت خطير دريانوردي 
پهنه اقيانوس اطلس را كه 
براي نخستين بار در تاريخ 
دريانوردي كشور انجام شده 

است، تبريك مي گويم.
امــروز بحمــداهلل ارتش 
جمهوري اســالمي ايران 
با كاركنان بصيــر، غيور 
خود  خســتگي ناپذير  و 
در صحنه حاضــر و آماده 
مجاهدت در راستاي اهداف 
بلند انقالب شــكوهمند 
اســالمي اســت. ايــن 
توانمندي ها را حفظ كنيد و 

ارتقا دهيد.
مراتب تشــكر و قدرداني 
اينجانب را بــه فرمانده و 
يكايــك كاركنــان عزيز 
ناوگروه و دست اندركاران 

برسانيد.

اعزام ناوگان به اقيانوس اطلس 
شمالي براي نخستين بار در تاريخ 
نيروي دريايي ايران انجام شده 

است.

براي نخستين بار

ناوگروه75نداجا متشكل از 
ناوبندر ج.ا ايران مكران و 

ناوشكن تمام ايراني ج.ا ايران 
سهند با استعداد پرسنلي317نفر

317نفر

از زمان حركت)خروج از 
بندرعباس(تا زمان پيش بيني 
شده براي بازگشت به آب هاي 

سرزميني جمهوري اسالمي ايران

4ماه دريانوردي 

پيمايش46هزار كيلومتر راه 
دريايي از روز حركت )خروج از 

بندرعباس( تا بازگشت

46هزار كيلومتر

دريانوردي با عبور از 5تنگه 
راهبردي جهان تا رسيدن به 

سن پترزبورگ

5تنگه

درميان تمام كشورهاي جهان، 
تنها 3كشور»آمريكا«، »چين« 
و »ايران« داراي »ناوبندر« 

هستند.

3كشور

نمايش 
قدرت و به 

اهتزاز درآوردن پرچم 
مقدس جمهوري اسالمي 

ايران در آب هاي اقيانوس 
اطلس شمالي و حياط خلوت 

آمريكا، انگليس و 
فرانسه

ناوبندرچيستوچرا
اهميتدارد؟

پايگاه دريايي متحرك و چندمنظوره 
است كه طيف گسترده اي از نيازهاي عملياتي و 

اطالعاتي در حوزه الكترونيكي، پهپادي، موشكي 
و بالگردي را تامين كرده و با قابليت ماندگاري 

طوالني مدت در درياها و اقيانوس ها، انواع ناوها و 
شناورها را پشتيباني مي كند. به استناد قوانين 

بين المللي دريانوردي، شناورهاي نظامي هر كشور، 
خاك آن كشور محسوب مي شوند. حضور اين 

شناورها در هر نقطه اي از جهان همانند 
جزيره اي متحرك، نمايانگر اراده 

كشورهاست.

 خط زماني آغاز و پايان مأموريت ناوگروه 75

  دعوت نيروي دريايي روسيه از 
نيروي دريايي ارتش جمهوري 

اسالمي ايران جهت شركت 
در رژه دريايي روسيه در 

سن پترزبورگ

اعالم خبر حضور در 
اقيانوس اطلس

انجام هماهنگي هاي 
سياسي جهت عبور 

ناوگروه از كانال مانش، 
تنگه دوور و خليج بيس 
كاي با كشورهاي اروپايي

آغاز ماموريت ناوگروه از 
بندرعباس

اخذ موافقت فرماندهي 
معظم كل قوا جهت اعزام 
ناوگروه75نداجا به كشور 

اقدام غيربشردوستانه و غيراخالقي آمريكا در تحميل اراده خود بر كشورهاي آفريقايي در مسير ماموريت مبني روسيه
بر عدم  ارائه خدمات پشتيباني، پهلوگيري و مواد غذايي. رئيس روابط خارجي سرويس آفريقاي جنوبي: آفريقاي 
جنوبي بايد به دستور دولت آمريكا از پذيرش و هرگونه پهلوگيري و ارائه سوخت به ناوهاي ج.ا ايران خودداري كند.

  99/07/30  1400/03/31
1400/04/27

حضور ناوگروه 75در 
بندر سن پترزبورگ 
و مراسم رژه دريايي 

كشور روسيه

1400/5/03
انجام رايزني هاي 

سياسي با وزارت خارجه 
و دفاع مصر جهت 

عبور ناوگروه75نيروي 
دريايي ارتش از كانال 

سوئز

1400/06/02
عبور از كانال 
سوئز و حركت 
به سوي ميهن 

اسالمي

1400/06/04
ورود به 

بندرعباس و 
پايان ماموريت 

1400/06/21 1400/02/12    بهمن 99 

1400/03/13

بازتاب سفر 
ناوگروه 75
در رسانه هاي 
خارجي

1400/04/03
سخنگوينيرويدرياييدانمارك

يادم نمي آيد تاكنون كشتي هاي 
جنگي ايران را در اين منطقه ديده 

باشم.

1400/04/03
تارنمايتاپوار

ارتش دانمارك در حساب كاربري خود در توييتر 
نوشت:» انتظار مي رود اين كشتي ها براي شركت در 

رژه نظامي روسيه، در راه سن پترزبورگ باشند.«

1400/04/06
رسانههاياروپايي

نمايش قدرت نيروي دريايي ايران در 
روز 25ژوئيه در رژه در سن پترزبورگ 

در روز نيروي دريايي روسيه

1400/05/11
روزنامهآلمانيزباننايتزواايپرزايتونگ

نيروي دريايي جمهوري اسالمي ايران به ندرت در خارج از آب هاي ساحلي خود ديده مي شود؛ لذا حضور 2كشتي جنگي ايران در سن پترزبورگ بسيار چشمگير بود. خيلي 
عجيب است كه كشتي هاي جنگي ايران تا اين حد از سرزمين خود دور شده و براي نخستين بار در درياي بالتيك نفوذ كرده اند. قبل از هر چيز، ايرانيان قصد داشتند خودي 

به جهان نشان دهند. سفر به سن پترزبورگ بدون شك يك اقدام تبليغاتي موفق براي تهران بود. كشورهاي ناتو نبايد نگران دوري ايران از ساحل خود باشند.

 اهتزاز پرچم ايران در 7دريا
ناوگــروه 75 نيــروي 
از  ارتــش  دريايــي 
دريانوردي پهنه اطلس بازگشت؛ سفري بر نامه ريزي 
شــده و پرمخاطره با پيام اقتدار جمهوري اسالمي 
ايران براي جهان. ســفر 133روزه 317دريانورد كه 

ناوگروه 75 نيروي دريايي ارتش متشكل از 2 شناور 
بومي يعني »ناو بندر مكران« و »ناوشكن سهند« براي 
نخستين بار اقيانوس اطلس را باموفقيت درنورديد و 
امروز به بندرعباس رسيد. اما اين سفر چگونه انجام 
شد و اين ناوگروه چه ويژگي هايي داشت و اصال چنين 

سفري چه ضرورتي داشت؟ اميردريادار دوم »مجتبي 
محمدي« در گفت وگو با همشهري از اهميت اين سفر 
گفت و از احساس خود هنگام حضور در آب هايي كه 
پيش از اين حياط خلوت آمريكا و چند كشور اروپايي 

بود. مشروح اين گفت وگو به شرح زير است.

طي چند سال گذشــته كه زمزمه هاي اعزام يگان هاي شناور نيروي 
دريايي ارتش به آب هاي اقيانوس اطلس شنيده مي شد، كارشناسان آمريكايي 
مدعي بودند كه جمهوري اسالمي ايران از نظر فني هرگز توان انجام چنين مأموريتي 
را ندارد. اما امروز ناوگروه 75 نيروي دريايي ارتش در يك اقدام قابل تقدير اقيانوس 
اطلس را درنورديده و توان خود را نشان داده است و پس از يك سفر 133روزه در 
بندرعباس پهلو مي گيرد. به عنوان فرمانده ناوگروه، اين دستاورد را چگونه ارزيابي 

مي كنيد و چه احساسي داريد؟
 ناوگروه 75رزمي همانطور كه مشخص بود ماموریتش اعزام به یك دریانوردي طوالني 
اقيانوسي بود براي به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوري اسالمي ایران در اقيانوسي فراتر از 
اقيانوس هند؛ یعني اقيانوس اطلس جنوبي و اقيانوس اطلس شمالي.  هدف از این اعزام، 
نشان دادن توانمندي نيروهاي مسلح و نيروي دریایي ارتش جمهوري اسالمي ایران بر 
اینکه اگر ادعا دارد كه مي تواند دریانوردي طوالني در اقيانوســي فراتر از پایگاه ساحلي 
خودش بدون اینکه هرگونه پشتيباني از كشورهاي مسير داشته باشد را اجرا كرده است. 
نمایش توان داخلي و اینکه ناوشــکن تمام ایراني سهند و ناوبندر مکران با تغييراتي كه 
دانشمندان ایراني و فناوري ایراني در آنها انجام شده به طور كامال خودكفا و خوداتکا تحت 
عنوان یك پروژه ملي توانســت 133روز در دریاي آزاد در اقيانوس هند، اطلس شمالي 
دریانوردي كند و به جهانيان بگوید كه مــا اكنون خليج عدن و اقيانوس هند را آب هاي 
داخلي خودمان مي دانيم چرا كه مي توانيم فراتر از آن به ماموریت برویم و 7دریاي عمان، 
دریاي عربي، دریاي سرخ، دریاي مدیترانه، دریاي بالتيك، دریاي شمال و خليج فنالند 
را در یك دریانوردي طي كنيــم. دریانوردان این ناوگروه از مــدار 35درجه جنوبي در 
دماغه اميد نيك تا مدار 60درجه شمالي در خليج فنالند بدون پشتيباني در هيچ بندري 

دریانوردي كردند كه این كار ساده اي نيست.
مخاطرات سفر شما را نگران نكرده بود؟

از لحاظ فني خودكفایي كه در ناوگروه وجــود دارد یعني متخصصين فني كه فرزندان 
همين مرزوبوم هستند و در همين كشور درس خوانده اند و فناوري بومي در اختيار دارند 
و از این لحاظ مطمئن بودیم كه اگر در ناوگروه اشکاالت فني هم به وجود بياید برطرف 
مي كنند. از لحاظ لجســتيکي و پشــتيباني تداركاتي آنچه از آب و سوخت و خواربار و 

پزشکي و مواد غذایي یك مجموعه 317نفره نياز بود را براي 6 ماه همراه داشتيم. همچنين 
بيمارستان ناوبندر اگر شرایط ایجاب مي كرد و بيماري اي فراگير مي شد نه تنها مي توانست 
همه این 317نفر را پشتيباني كند بلکه قابليت امداد و كمك رساني به دیگر نيروها را هم 
داشت. در هر صورت پيش بيني هایي كه شده بود براي یك ماموریت دوردست و اینکه 
هرگونه چالشي را بتواند در خود ناوگروه حل كند. ناوبندر مکران نه تنها پشتيباني یگان 
همراهش یعني ناوشکن ســهند را در مدت ماموریت انجام مي داد بلکه سایر یگان هاي 
نيروي دریایي كه در طول مســير در ماموریت بودند و با آنهــا برخورد مي كردیم را هم 
پشتيباني مي كرد و از نظر آب، سوخت یا مسائل فني هر پشتيباني الزم بود انجام مي داد. 
ما در این ناو حتي نانوایي داریم و آرد در سيلوهایي ذخيره شده كه پرسنل مي توانستند نان 
گرم بخورند و در سردخانه هاي یگان براي سایر یگان ها نان فریز كنيم و موارد اینچنيني 

كه از توانمندي لجستيکي ناو بندر بود.
از نظر شما مهم ترين ويژگي اين سفر چيست؟

اینکه توانستيم به جهانيان و به 50تا 60كشور مسير اعالم كنيم كه این دو شناور كه پرچم 
سه رنگ جمهوري اســالمي ایران را افراشته اند آمده اند كه بگویند 
نيروي دریایي ارتش جمهوري اسالمي ایران توانمندي این را دارد 

كه براي حفظ منافع جمهوري اسالمي ایران و برقراري امنيت پایدار دریانوردي بين المللي 
هر جایي از اقيانوس ها و كره زمين كه ایجاب مي كند حضوري مؤثر و فعال داشته باشد.

دریادار محمدي، فرمانده ناوگروه 75در گفت وگو با همشهري چرایي و 
چگونگي مأموریت 133روزه به اقيانوس اطلس را شرح داد

 سلمان زند
خبرنگار

اطلس نوردي در 133روز
پايانيكمأموريتملي
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همشهري وضعيت تعدادي از محدوده هاي بزرگ رهاشده شهر تهران را كه با معضالت اجتماعي  مثل بزهکاري و كارتن خوابي روبه رو هستند، بررسي كرد 
ضرورتساماندهیمحلههايبيدفاعدربرابرآسيبها

براساس آخرین آمارها، تهران حدود 2100 
مکان بي دفاع شــهري دارد. بــراي ایجاد گزارش

امنيت شهروندان و اســتفاده بهينه از این 
فضاها تاكنون حدود 1800نقطه با مساعدت شهروندان و 
مسئوالن شهري ساماندهي شده و به بهره برداري رسيده 
است، اما هنوز هم كم نيستند محدوده هاي بزرگ رها شده 
شــهر تهران  كه با معضــالت اجتماعي مثــل بزهکاري و 
كارتن خوابي روبه رو هستند.  ساماندهي فضاهاي بي دفاع 
شهري، یکي از اولویت هاي مهم مدیریت شهري جدید است؛ 
موضوعي كه با توجه به تأكيد عليرضا زاكاني، شهردار تهران 
بر تحقق عدالت شهري نيز به صورت جدي در دستور كار 
قرار گرفته است. حال از 3كميسيون معماري و شهرسازي، 
برنامه و بودجه و همچنين فرهنگي و اجتماعي شــوراي 
اسالمي شهر خبر مي رسد براي این منظور، روي مشاركت 
شهروندان حساب ویژه اي باز كرده اند. این درصورتي است 
كه مناطق جنوبي شهر بيشترین فضاهاي بي دفاع شهري را 

دارند؛ درحالي كه برحسب تراكم جمعيتي مي توانند فرصت 
مناسبي براي افزایش ســرانه هاي خدماتي، فضاي سبز، 

گردشگري، آموزشي و درماني باشند.

بازگرداندن امنيت با بهسازي محيطي 
بافت هاي فرسوده بالتکليف، خانه هاي خالي از سکنه، 
زمين هاي بایر بــدون كاربري معين و معادن شــن و 
ماسه پلمب شده مســتعد جذب آسيب هاي اجتماعي 
هستند. نمونه آنها را در محله هایي مثل امامزاده یحيي و 
عودالجان منطقه 12، خليج فارس و سعيدآباد منطقه 18 
و محدوده بي بي شهربانو در منطقه 20 به وضوح مي توان 
دید. در همين راســتا ناصر اماني، عضو شوراي اسالمي 
شهر تهران در نخســتين بازدید خود از جنوب شهر به 
محله سعيدآباد در منطقه 18 رفت و از نزدیك در جریان 
تأثير گستردگي بافت فرسوده و تبدیل شدن بخش زیادي 
از آنها به فضاهاي بي دفاع شهري قرار گرفت. به اعتقاد او، 
محله هایي مانند ســعيد آباد كه در حاشيه تهران واقع 
شده، فضاهاي بي دفاع شهري بسيار دارند و با شناسایي 
این فضاها مي توان اقدامي براي نوسازي بافت فرسوده 

و بهســازي محيطي انجام داد و با اقدامات متناسب با 
مناطق، امنيت را به محله هاي محروم بازگرداند.  نرگس 
معدني پور، رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
اسالمي شهر تهران هم یکي از سرفصل هاي كاري این 
كميسيون را بررســي وضعيت فعلي فضاهاي بي دفاع 
شهري شناسایي شده، عنوان مي كند. او مي گوید: »پيش 
از هركاري باید ابتدا فضاها  را به دقت بشناسيم. اقدمات 
فوري و هيجان زده مي تواند فقط باعث كوچ آسيب ها از 
یك محله به محله دیگر شود. بنابراین در این مسير باید 
شورایاران و شــهرداران مناطق همراه شوند، فضاهاي 
شناسایي شده را معرفي كرده و سپس همراه كارشناسان 
و ایده پردازان، به طرح هاي قابل اجرا كه فواید حداكثري 
و مضرات حداقلي دارند، برسيم.« معدني پور مي گوید كه 
اگرچه در سال هاي گذشته در این باره اقداماتي انجام شده 
اما هنوز براي رفع مشکالت  نياز است تا فضاهاي بي دفاع 

شناسایي شده دوباره  بررسي و ارزیابي شوند.

نقش پررنگ شهروندان در شناسايي نقاط بي دفاع شهري 
تعریف فضاهاي بي دفاع شــهري در مناطق مركزي با 

فضاي بي دفاع شهري در مناطق حاشيه اي تهران فرق 
دارد. فضاهاي بي دفاعي كه در مناطق حاشــيه تهران 
واقع شده اند بســتگي به ميزان منابع طبيعي دارد. این 
مناطق به دليل وجود ميزان قابل توجهي از منابع طبيعي 
با مشــکل فضاهاي بي دفاع شــهري به لحاظ كاربري 
شهرسازي و نبود ایمني الزم اجتماعي روبه رو هستند. 
اغلب این فضاها تبدیــل به كلونــي كارتن خواب ها و 

معتادان شده اند. 
به عنوان نمونه، سال هاي طوالني زمين سه و نيم هکتاري 
در محدوده بازار آهن، در حد فاصــل دو محله پرتراكم 
ســيزده آبان و صالح آباد شــرقي در جنوب شهر فضاي 
بي دفاع شهري بود. اما اكنون با توجه به مطالبه شهروندان 
و اقدامات صورت گرفته، این زميــن در حال تبدیل به 
بوستان دوستدار كودك است. همچنين طرح دیگري در 
شمال تهران در محدوده محله فرحزاد براي این رود دره 
درنظر گرفته شده تا ضمن تبدیل به محل گردشگري 
فرامنطقه اي )اكو پارك(، كاهش آسيب هاي اجتماعي 
و عدم حضور معتــادان در آن، رقم بخورد.  محدوده كوه 
بي بي شــهربانو در منطقه 15 و 20 تهــران نيز نمونه 
دیگري از این دســت فضاهاســت كه با وجود وسعت 
بزرگ در جنوب شرقي پایتخت، مکاني چهارفصل براي 
جوالن افراد متجاهر و بزهکار به حساب مي آید؛ جایي كه 
تبدیل به یکي از محل هاي توزیع مواد مخدر شده است. 
این كوه اما به لحاظ ارزش تاریخي كه دارد، با بازآفریني 
فضا و تعریف كاربري گردشگري مي تواند به عنوان یکي 
از جاذبه هاي گردشگري منبع درآمد پایدار باشد. براي 
شناســایي نقاط این فضاها نقش مشاركت شهروندان 
با شهرداران نواحي در شناســایي و معرفي فضاها قابل 

كتمان نيست و با این تفاســير مي توان از سازمان هاي 
دیگري همچون كالنتري، مراكز بهداشت، شورایاري ها، 
بهزیســتي، ســمن ها، نيکوكاران و نيروهاي مردمي 

دعوت كرد.

فضاهاي بي دفاع در شمال و جنوب
یکي دیگر از فضاهایي كه چند ســالي بســتر آسيب 
اجتماعي و بزه در شهر شده بود، حاشيه داخل مسيل هاي 
شمال شهر است. مســيل رودخانه ولنجك و رودخانه 
مقصودبيك در تجریش ازجمله این نقاط در شهر است 
كه بنا به درخواست و مشاركت شهروندان با شهرداري 
منطقه، آسيب هاي اجتماعي آنها كمتر از قبل شده است. 
شهرداري منطقه یك، نيز به همشهري خبر داده در قالب 
پروژه پالزاي صالحيه، اجراي طرحي را براي ساماندهي 
زیرپل تجریش كه هم محل دپوي زباله شده و هم تجمع 
كارتن خواب ها، در دستور كار قرار داده است. در بخش 
شــرقي  خيابان خزانه بخارایي منطقه 16نيز 60هکتار 
فضاي ســبز همچنان بدون اســتفاده مانده و به نوعي 
بي دفاع محسوب مي شود؛ فضایي كه زیر دكل هاي برق 
فشار قوي محصور شده  است. جالب اینجاست كه 55هزار 
نفر ساكن 2محله خزانه و شهرك شهيد بعثت، در ميان 
شهروندان تهراني جزو آن دســته هستند كه كمترین 
ميزان برخورداري از فضاي ســبز و فضاهاي ورزشي را 
دارند. البته دست مدیریت شــهري براي انجام هر نوع 
اقدامي در فضاي سبز 60هکتاري كنار نيروگاه برق بعثت 
كوتاه است؛ چراكه اداره بهداشت و درمان استان تهران 
نيز هرگونه فعاليت انساني و اقدام اجرایي در این محدوده 

را ممنوع اعالم كرده است.

حمل و نقل

 كمبود نيروي انساني
 در ناوگان اتوبوسراني تهران

اگر اتوبوس هاي جدید وارد ناوگان اتوبوسراني شود، شركت واحد 
اتوبوسراني با كمبود نيروي انساني مواجه خواهد شد. 

به گزارش همشهري، مدیرعامل شركت واحد اتوبوسراني با اشاره 
به  ورود 500دستگاه اتوبوس نو و اورهال شده به سيستم  و درنتيجه 
كمبود نيرو گفت: » اسفندماه سال گذشته، 850 نفر از نيروهاي این 
شركت بازنشسته شدند و همچنين ۷50نفر نيز در اسفندماه سال 
۹8 بازنشسته شده بودند و در سال جاري نيز پيش بيني مي كنيم 
حداقل ۷00 نفر از نيروهایمان بازنشسته شوند و در نتيجه با كمبود 
نيروي انساني روبه رو هستيم.« ترفع اضافه كرد: »در حال رایزني 
براي اخذ مجوزهاي الزم جهت جذب نيرو از طریق زیرمجموعه هاي 
مدیریت شهري مانند هادیان شهر هستيم و از طرفي، مکاتبه اي با 
مجموعه هاي شهرداري تهران داشــته ایم تا اگر كسي گواهينامه 
رانندگي پایه یك دارد، از این ظرفيت نيز براي جبران كمبود نيروي 

انساني در شركت واحد استفاده كنيم.«

 افزايش سرانه هاي خدماتي 
با احداث خط 8مترو

احداث خط 8متروي تهران سبب افزایش سرانه خدماتي در منطقه 
15و خروج آن از بن بست ترافيکي مي شود.

 به گزارش همشهري، براساس طرح جامع مصوب حمل ونقل ریلي 
در پایتخت، 4خط جدید مترو )خطوط8، ۹،10و11( باید احداث 
شــود كه خط 8 مترو در افق 1420 عملياتي مي شــود.  این خط 
از مسعودیه تا سرســبز به طول حدود 3۷كيلومتر خواهد بود كه 
4ایستگاه تبادلي با خطوط حومه اي و اكسپرس و 13ایستگاه تبادلي 
هم با سایر خطوط دارد. به گفته مدیر پروژه مطالعات خطوط جدید 
متروي تهران، با ســاخت خط 8مترو برخي از مناطق از بن بست 
ترافيکي خارج مي شوند. آرش خدابخش به وضعيت منطقه 15كه 
نقطه آغازین خط 8مترو خواهد بود، اشاره كرد و گفت: »اكنون در 
این منطقه فقط 2ایســتگاه خط 6مترو فعال است كه با احداث و 
بهره برداري از خط 8مترو قطعا سرانه خدمات آن افزایش مي یابد. 
بنابراین براســاس مطالعات اولویت بندي اجــراي خطوط جدید، 
جلسه اي با حضور مدیرعامل شركت مترو و شهردار منطقه 15برگزار 
و در نخستين گام هماهنگي هاي الزم براي تملك 40هکتار از اراضي 
منطقه در راستاي احداث پایانه خط 8انجام شد. در حقيقت این اقدام 
در تسریع روند ســاخت كل خط 8مترو تأثير گذار خواهد بود.«  او 
ادامه داد: »با توجه به گذر مسير خطوط جدید 8و ۹مترو از اراضي 
منطقه 15اولویت بندي و جانمایي ایستگاه هاي جدید در این منطقه 

هم مورد بحث و بررسي قرار گرفت.« 

از ميان  فضاهاي بزرگ بي دفاع شهري يكي حسابي ســرآمد شده است؛ محدوده اي 
40هكتاري در همجواري خالزير؛ واقع در جنوب تهران. خبر خوش اما اين اســت كه 
رئيس سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران مي گويد، 16هكتار از اين محدوده در 
قالب »فاز اول بوستان ايرانيان« پيش از رسيدن فصل زمستان به بهره برداري مي رسد. 
علي محمد مختاري، اين نويد را به پايتخت نشــينان مي دهد و مي گويد: »فاز دوم اين 
بوستان هم در مساحت 24هكتار پس از تملك اجرايي مي شود.« ماجراي ساخت بوستان 
ايرانيان به سال 92بازمي گردد؛ همان ســالي كه طي مراسمي با حضور مديران شهري 
كلنگ احداث اين بوستان در جنوبي ترين نقطه تهران به زمين زده شد؛ محدوده اي كه 
از شمال به بلوار شقايق، از جنوب به بزرگراه آزادگان، از شرق به خيابان سهيل جنوبي 
و خالزير و از غرب هم به بزرگراه آزادگان منتهي مي شود. زمين بايري كه وقتي تابلوي 
بزرگ با نمايي از فضاي سبز و زيبا در آن نصب شد، اهالي محله دولتخواه به اميد رسيدن 
روزهاي خوش لحظه شــماري كردند. قرار بود در اين بوستان نمادي از هر استان نصب 
شود و از اين رو نام ايرانيان برايش انتخاب و تصميم برآن شد تا اين بوستان »اكوموزه« 
باشد. طراحي بوستان هم با الهام از شــيوه هاي معماري و باغ سازي ايرانيـ  اسالمي 
صورت گرفت. اما بيش از 8سال است كه اهالي جنوب پايتخت منتظر قيچي شدن روبان 
اين پروژه بزرگ پايتخت و رويش فضاي سبز در فضاهاي بي دفاع هستند. به همين خاطر، 
هنوز كه هنوز است در گوشه و كنار آن، به جاي آنكه شاهد جنب وجوش خانواده ها و بازي 
كودكان باشيم، اغلب معتادان و كارتن خواب هايي را مي بينيم كه اينجا را پاتوق كرده اند. 
ايوب رحيمي از ساكنان قديمي محله دولتخواه مي گويد: »فضاي خالي و نبود روشنايي 
كافي اين فضا را به محل امني براي معتادان و حتي سارقان تبديل كرده است. حتي طي 
سال هاي اخير كارگاه هاي صنعتي در آن ساخته شده و همه اين عوامل، آرامش شهروندان 
را سلب كرده است.« مشكالت زيست محيطي پروژه هم مردم را آزار مي دهد كه رحيمي با 
تأييد اين موضوع مي گويد: »هرسال در فصل پاييز با وزش باد گردوغبار مي شود و خيلي 

از اهالي دچار مشكالت تنفسي شده اند.«

56درصد پيشرفت عمراني
بوستان ايرانيان در مجموع 40هكتار مساحت دارد كه به گفته رئيس سازمان بوستان ها و 
فضاي سبز شهر تهران، شهرداري 16هكتار آن را تملك كرده است. علي محمد مختاري 
در گفت وگو با همشهري از پايان مشكالت اين محدوده و پروژه خبر مي دهد و مي گويد: 
»امالك اختصاص داده شده به اين پروژه معارضاني دارد كه تا كنون مديريت شهري موفق 
شده 16هكتار آن را تملك كند؛ بنابراين فاز اول در 16هكتار از خرداد امسال شروع شده 
است و كارها در دوشيفت با ســرعت پيش مي رود و تا كنون حدود 56درصد پيشرفت 
عمراني داشته است.« شهردار تهران تأكيد دارد افزايش امكانات رفاهي، خدماتي و... در 
مناطق محروم و كم برخوردار در اولويت قرار گيرد. مختاري هم در صحبت هايش به اين 
موضوع اشاره و عنوان مي كند: »با توجه به سياست شهردار تهران، عمده فعاليت ها در 
مناطقي با بافت فرسوده و متراكم كه سرانه خدماتي پايين دارند، متمركز شده است و از 
اين رو تكميل فاز اول بوستان ايرانيان را در منطقه 19در اولويت قرار داده ايم.« به گفته 
او، بهره برداري از فاز اول اين بوستان موجب افزايش سرانه خدماتي، تفريحي و فضاي 

سبز منطقه مي شود.

امكانات فاز اول بوستان ايرانيان 
زمين چندمنظوره ورزشي اعم از زمين فوتبال گل كوچك، زمين بسكتبال، زمين واليبال، 
بدمينتون، ايستگاه تندرستي و سالمت، فضاي بازي پينگ پنگ، زمين بازي هاي آييني، 
زمين بازي كودكان، پيست دوچرخه ســواري، 2چشمه سرويس بهداشتي، نمازخانه، 
آبنما و... بخشي هايي از امكانات فاز اول بوستان ايرانيان است كه به گفته رئيس سازمان 
بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران قبل از فصل سرما بهره برداري مي شود. مختاري به 
پوشش گياهي هم اشاره و عنوان مي كند: »در بوستان ايرانيان از پوشش گياهي بومي و 
البته مقاوم و سازگار با كم آبي مانند زبان گنجشك، عرعر و... استفاده مي شود. همچنين 

فضاي سبز هم با شيوه هوشمند و قطره اي آبياري خواهد شد.«

بهره برداري از بوستان ايرانیان پیش از زمستان

    زهرا كريمی 
خبر نگار
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   تخليه ملك با فروش صوري
يكي از مواردي كه صدور حكم تخليه به نفع مالك را مستثنا مي كند، فروش ملك در زمان اجاره است؛ 
اما آنگونه كه برخي از مراجعه كنندها به شوراي حل اختالف مي گويند و البته مشاوران امالك نيز تأييد 
مي كنند، اين مسئله باعث شده برخي از مالكان با قبول هزينه هاي نقل وانتقال ملك، مقدمات دريافت 
حكم تخليه را فراهم آورند. يكي از مستأجراني كه به مجتمع شوراي حل اختالف نظام آباد مراجعه كرده، 
مي گويد: پس ازاينكه پيشنهاد افزايش 70درصدي اجاره را رد كرده، به شوراي حل اختالف فراخوانده 
شده و اينجا گفته اند كه به دليل فروش ملك و انتقال سند قطعي، بايد خانه را تخليه كند. او اين اقدام 
مالك را يك نوع خصومت عنوان مي كند؛ چراكه هزينه انتقال سند عمالً افزايش 70درصدي اجاره بها 
را نيز خنثي مي كند و موجر فقط براي بلند كردن مستأجر اين كار را انجام داده است. مصطفي قلي 
خسروي، رئيس اتحاديه مشــاوران امالك تهران نيز رواج فروش صوري امالك براي دريافت حكم 
تخليه را تأييد مي كند و به همشهري مي گويد: مصوبه ستاد مقابله با كرونا در بازار اجاره دردسرساز 
شده و كاركرد بازار را به هم ريخته است؛ براي همين برخي مالكان كه به هر دليلي خواستار تخليه ملك 
خود هستند و طبق مصوبه ستاد مقابله با كرونا قادر به انجام اين كار نيستند، با فروش صوري ملك به 

آشنايان و افراد امين، حكم تخليه را مي گيرند. 

   قراردادهاي بانكي آنالين مي شود
تصميم ديگر نمايندگان، ثبت آنالين همه قراردادهاي بين بانك ها و مشــتريان براي دريافت وام اســت. به گونه اي كه بانك مركزي 
موظف است در 6ماه، آيين نامه اجرايي ثبت الكترونيك قراردادهاي تسهيالت بانكي را ابالغ و با استفاده از ظرفيت هاي موجود، سامانه 
قراردادهاي تسهيالت را با امكان دسترسي هر تسهيالت گيرنده به اطالعات تســهيالت خود ايجاد كند. بر اين اساس شرايط ثبت 
الكترونيك قراردادهاي تسهيالت و قراردادهاي وابسته ازجمله ضمانت، ارزيابي وثايق، امهال مطالبات، اقرار به دين، تهاتر، صلح و توافق، 
رضايت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهيالت بايد شفاف شود و دريافت هرگونه وجوه قانوني مرتبط با تسهيالت در بانك ها و مؤسسات 

اعتباري از قبيل كارمزد، هزينه كارشناسي، اصل، سود، وجه التزام و... درصورت درج نشدن در سامانه يادشده مجاز نخواهد بود.

همشهري بررسي مي كند
 تأثير نرخ هاي جديد 

خريد تضميني بر بازار
خرید تضمينــي محصوالت كشــاورزي از مهم ترین  بازار
سياست های حمایتي دولت در بخش كشاورزي است 
اما شــيوه اجراي طرح هاي خرید تضميني همواره با 
نقدهایي روبه رو بوده است؛ پایين بودن قيمت هاي تعيين شده، خرید 
دیرهنگام و تأخير طوالني در پرداخت بهاي محصوالت خریداري شده 
به توليدكنندگان از نقدهایي است كه در مقاطع مختلف به شيوه اجراي 
این سياست وارد شده است. در آخرین فهرســت اعالم شده وزارت 
جهادكشاورزي، نرخ اعالمي براي خرید تضميني بيشتر محصوالت 
كشاورزي افزایش 100درصدي داشته و دولت تالش كرده با تعيين 
نرخ هاي منصفانه تر، دلگرمي بيشتري براي توليدكنندگان ایجاد كند، 
اما این فهرست نيز از 2منظر قابل نقد است؛ یکي تأثيري كه قيمت هاي 
جدید بر افزایش نرخ محصوالت پایين دستي بخش كشاورزي خواهد 
داشت و دیگري نبود تناسب در تعيين نرخ  خرید محصوالت مختلف.

بازتاب تغيير نرخ خريدهاي تضميني در بازار
اگرچه تجربه خرید تضميني زعفران و دام زنده در پارسال و سال هاي 
قبل نشــان داد نرخ هاي  پایين، بازار قاچاق و داللي را گرم مي كند، 
اما افزایش نرخ  خرید نيــز بهانه اي براي تغييرات گســترده قيمت 
محصوالت مرتبط در بازار بوده اســت. اعالم خبر افزایش نرخ خرید 
تضميني گندم از 2.۵00 به ۵هزار تومان در ابتداي امسال، زمزمه هاي 
افزایش ۷0 درصدي قيمت ماكاروني را به دنبال داشــت این افزایش 
نرخ سرانجام در تيرماه اجرایي شد. نرخ خرید تضميني گندم تا سال 
گذشته 2.۵00تومان بود كه اردیبهشت امسال خبر افزایش این نرخ 
به ۵هزار تومان منتشر شد اما در اطالعيه جدید وزارت جهادكشاورزي 
قيمت خرید تضميني هر كيلوگرم گندم معمولي ۷.۵00 و هر كيلوگرم 
گندم دروم )گندم مصرفي در صنعت ماكاروني( ۷.800تومان اعالم 
شده است. به گفته دســت اندركاران صنعت ماكاروني قيمت گندم 
60درصد هزینه توليد را در این صنعت به خود اختصاص مي دهد در 
نتيجه افزایش 1۵0درصدي نرخ خرید تضميني گندم، در شرایطي كه 
رشد قيمت دیگر مولفه هاي توليد نيز بدون وقفه ادامه دارد، مي تواند 

بار دیگر قيمت این محصول را در بازار افزایش دهد.

نبود تناسب در تعيين نرخ  محصوالت
نرخ هاي خرید تضميني از منظر دیگــري نيز مي توانند در درازمدت 
بر بازار كاالهاي اساسي تأثيرگذار باشند. سطح زیركشت محصوالت 
كشاورزي در كشور در سایه فقدان سياست هاي آینده نگرانه در این 
حوزه، گاه تنها براساس سود و زیان توليدكننده تعيين مي شود و قيمت 
 باالي برخي محصوالت در بازار یا خریدهاي تضميني مي تواند انگيزه 
خوبي براي جایگزین شدن محصوالت در حوزه كشت با یکدیگر باشد. 
به اعتقاد كارشناسان رعایت تناســب در تعيين نرخ  خرید تضميني 
فاكتوري تعيين كننده اســت و این فاكتور مهم در نرخ هاي اعالمي 
وزارت جهادكشاورزي به ویژه در زمينه تعيين قيمت چغندرقند در 

مقایسه با دانه هاي روغني مورد غفلت واقع شده است.

دانه هاي روغني، رقيب چغندرقند
شکر و روغن، 2محصولي بودند كه بازارشان در نيمه دوم سال گذشته 
دچار نوسان قيمت و بحران بود. چالش قيمت محصوالت پروتئيني 
نيز متاثر از كاهش واردات و افزایش قيمت نهاده هاي دام و طيور كه 
همان دانه هاي روغني هستند، مشکالت زیادي براي مصرف كنندگان 
ایجاد كرد. افزایش قيمت مرغ، تخم مرغ، روغن و شکر امسال هم ادامه 
یافت و با اعالم افزایش 3۵ تا 40درصدي قيمت روغن و ۵۷درصدي 
قيمت شکر، بازار این دو محصول آرام شد. با توجه به ميزان اندك توليد 
دانه هاي روغني و وابســتگي توليد روغن و محصوالت پروتئيني به 
واردات این كاالي استراتژیك، رقم بسيار باالي خرید تضميني دانه هاي 
روغني به ویژه سویا مي تواند با افزایش انگيزه كشت وابستگي به واردات 
را كاهش دهد اما برخي كارشناســان معتقدند ایــن اتفاق مي تواند 
همزمان به افت چشمگير كشــت چغندرقند و افزایش واردات شکر 
منجر شود. نرخ خرید تضميني سویا براي امسال 1۵.3۵6تومان، كلزا 
1۵هزار تومان و آفتابگردان 12.231تومان اعالم شده درحالي كه این 
نرخ براي چغندر كشت بهاره و پایيزه به ترتيب 1.4۷3 و 1.422تومان 

اعالم شده است. 
دبير انجمن كارخانه هاي قندوشکر با اشاره به اینکه محصوالتي مانند 
ســویا و آفتابگردان رقيب چغندرقند به حساب مي آیند، اعتقاد دارد 
هم اكنون كشت آفتابگردان در غرب كشور و آذربایجان غربي به شدت 
افزایش پيدا كرده و رعایت نشــدن نســبت در تعيين قيمت  خرید 
تضميني به كاهش توليد چغندرقند منجر خواهد شد. بهمن دانایي، 
با انتقاد كلي از رعایت نشدن تناسب در نرخ هاي تعيين شده، معتقد 
است این امر كشت غالب دو سه محصول و ماندن این محصوالت روي 
دست كشاورزان و دولت را به دنبال خواهد داشت. او رقم اعالم شده 
براي خرید تضميني چغندرقند را »به نســبت مناسب« مي داند و با 
اشاره به نزدیك شدن به آستانه خودكفایي در توليد شکر مي افزاید: 
هم اكنون با توجه به نبود تناسب بين قيمت هاي اعالم شده، باید این 
قيمت به 1.600 تا 1.۷00تومان افزایش پيدا كند زیرا در غيراین صورت 
دستاورد خودكفایي را از دست مي دهيم. این فعال صنفي در عين حال 
باال رفتن قيمت خرید چغندر را نيز موجب افزایش قيمت توليد، رشد 
قيمت قندوشــکر در بازار و از دست رفتن مزیت قيمت توليد داخلي 
مي داند اما به اعتقاد او براي جلوگيــري از افت توليد چغندرقند و از 

دست نرفتن خودكفایي شکر چاره دیگري وجود ندارد.

يارانه مستقيم به دهك هاي پايين براي جبران تورم
سيد رضا نوراني، رئيس اتحادیه ملي محصوالت كشاورزي در گفت وگو 
با همشهري با تأیيد احتمال افزایش قيمت  محصوالت در بازار با توجه 
به جهش نرخ خرید محصوالت استراتژیك مي گوید: حمایت از توليد 
ملي و ارتقاي سطح معيشــت توليدكننده در هر شــرایطي باید در 
اولویت باشد اما از سوي دیگر باید با نگاه ویژه  به مصرف كننده و اتخاذ 
سياست هاي حمایتي مانع افزایش مشــکالت در این بخش شد. او 
مي افزاید: لحاظ كردن تورم موجود، در هزینه هاي توليد بدون درنظر 
گرفتن سياست هایي مثل اعطاي یارانه به مصرف كننده، امرار معاش 
را براي قشر متوسط و دهك  هاي پایين جامعه بسيار سخت خواهد 
كرد اما اگر با قيمت كنوني ارز بخواهيم كاالهاي اساسي را به كشور 
وارد كنيم هم قيمت از این فراتر خواهد رفت و در این زمينه نباید نگاه 
منفي به بحث افزایش قيمت داشته باشيم. او مي افزاید: بخش زیادي 
از مصرف كنندگان در شرایط اقتصادي كنوني خرجشان با درآمدشان 
نمي خواند و از گراني هاي بيشتر متضرر خواهند شد اما سياست هایي 
مثل سركوب قيمت، تعيين نرخ ارز در اتاق هاي دربسته و تعيين نرخ 
واردات براساس آن، توليد ملي را از بين خواهد برد. به اعتقاد من باید 
این مابه التفاوت ها به دهك هاي متوسط به پایين به طور مستقيم اعطا 
شود تا بدون زیان بخش توليد، افزایش قيمت محصوالت استراتژیك 

براي مصرف كنندگان مشکالت بيشتري ایجاد نکند.

مجتمع هــاي شــوراي حل  مسكن
اختالف نســبتاً شلوغ است و 
گویــا بيشــترین ســهم از 
پرونده هاي جاري با اختالف به دعواهاي اجاره 
مسکن اختصاص دارد؛ صاحب خانه هایي كه 
به دنبال دریافت حکم تخليه ملك خود هستند 
و مستأجراني كه آمده اند تا به پشتوانه مصوبه 
ستاد مقابله با كرونا، جواب محکمه پسندي به 
صاحب خانه بدهند و سر جاي خود بنشينند.

به گزارش همشهري، پرش هاي قيمت مسکن 
در ســال هاي اخير، تأثير مستقيمي بر رشد 
قيمت اجاره مسکوني داشته و در این ميان، 
مصوبه تمدیــد اجبــاري قراردادهاي اجاره 
به واسطه جلوگيري از تخليه تورم مسکن در 
بازار اجاره، به مذاق برخي از موجران خوش 
نيامده است. البته برخي از مستأجران ناخلف 
نيز با سوءاستفاده از حمایت قانون ستاد مقابله 
با كرونا بناي ناسازگاري با صاحب خانه ها را 
گذاشته اند. قانون براي رسيدگي به تخلفات و 
خواسته هاي این دو گروه، مراجعه به شوراي 
حل اختــالف را تجویز كــرده و آنگونه كه 
ازجمعيت حاضر در مجتمع هاي شوراي حل 
اختالف برمي آید، سطح تنش در بازار اجاره 
به دنبال ادامه دار شدن قانون تمدید اجباري 

قراردادها به شدت افزایش پيدا كرده است.

9استثنا براي حكم تخليه
بيش از یك سال است كه ستاد مقابله با كرونا 
براي حفاظت از اقشار كم درآمد در بازار اجاره، 
مصوبه  تمدید اجباري قراردادهاي اجاره بهاي 
مسکوني با نرخ مشخص را ابالغ كرده و امسال 
نيز با تمدید دوباره مصوبه قبلي، سياســت 
جلوگيــري از وقوع بحران در بــازار اجاره را 
پيگيري كرده است. به واسطه این مصوبه كه 
تا 3 ماه پس از عادي شدن شرایط كرونا، ماده 3 
قانون روابط موجر و مستأجر را معلق مي كند، 
همه قراردادهاي اجاره سررسيد شده در دوره 
كرونا باید درصورت تمایل مســتأجر براي 
یك سال دیگر تمدید شــود. سقف افزایش 

نرخ اجاره بها در ایــن قراردادها براي تهران 
2۵درصد، شهرهاي بزرگ 20درصد و سایر 
نقاط شهري 1۵درصد تعيين شده؛ اما توافق 
موجر و مســتأجر در قيمت هــاي باالتر نيز 
بالمانع اســت. در این مصوبه، 9اســتثنا نيز 
مدنظر قرار گرفته كه صاحب خانه مي تواند 
حکم تخليه ملك خود را با اثبات آنها دریافت 
كند و همين مســئله پاي تعداد بيشتري از 
موجران و مستأجران را به شوراي حل اختالف 

باز كرده است.
1 چنانچه مالك، به منظــور تخریب واحد 
مســکوني، احداث ســاختمان جدیــد و یا 
تعميرات اساســي واحد مســکوني، پروانه 
ســاختماني یا پروانه تعميرات اساسي اخذ 

كرده باشد.
2 چنانچه مستأجر تا یك ماه پس از تمدید 
قرارداد اجاره جدید، براساس مستندات مثبته 
و به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، 
مابه التفاوت مال االجاره را به موجر پرداخت 

نکرده باشد.
3 امالك مــورد اجاره كه قبــاًل یا در مدت 
تمدید قرارداد به طور قطعي و رســمي مورد 
معامله قرار گرفته باشند، مستأجر باید ظرف 
مدت 2ماه از تاریخ انتقال سند رسمي نسبت 

به تخليه و تحویل آن اقدام كند.
4 چنانچه مستأجر با افزایش مبلغ اجاره با 
نرخ هاي فوق الذكر موافقت نکند، به تشخيص 
مرجع صالــح رســيدگي كننده، واحد قابل 

تخليه است.
5 مســتأجراني كه در دوره قــرارداد اجاره 
براساس این مجوز، به تشخيص مرجع صالح 
رسيدگي كننده به تعهدات خود عمل نکنند و 
موجب تضييع حقوق موجر شوند مشمول این 

مصوبه نخواهند شد.
6 چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وي صرفاً 
مالك همين واحد مسکوني مورد اجاره بوده و 
نياز )مالك و افراد تحت تکفل( موجر به ملك 
مســکوني مورد اجاره براي سکونت، توسط 

مرجع صالح رسيدگي كننده احراز شود.

7 چنانچه بنــا به تشــخيص مرجع صالح 
رسيدگي كننده، رفتار مستأجر خالف عرف 
عمل كرده و باعث شــکایت ســایر ساكنان 

واحدهاي مسکوني باشد.
8 چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد 
مسکوني استفاده غير و یا خالف تعهدات مقرر 

در اجاره نامه اعم از كاربري كند.
9 چنانچه مســتأجر در دوره قبل نسبت به 
ایفاي تعهدات )پرداخــت به موقع اجاره بها، 
هزینه شارژ و …( اقدام نکرده و موجب ضرر و 
زیان قابل مالحظه موجر )به تشخيص مرجع 

صالح رسيدگي كننده( شده باشد.

تخليه فقط با حكم شورا
نکته قابل توجه این است كه حتي در 9مورد 
استثنایي كه ستاد مقابله با كرونا براي صدور 
حکم تخليــه درنظر گرفته، ایــن حکم باید 
توسط شــوراي حل اختالف و پس از احراز 
شرایط صادر شود. همين مسئله باعث شده 
صاحب خانه هایي كه خواســتار تخليه ملك 
خود هستند به شوراي حل اختالف مراجعه 
كنند و مستأجران نيز براي جلوگيري از صدور 
حکم تخليه وارد عمل شوند. در مواردي نيز 
مستأجران دست پيش گرفته اند و به واسطه 
مخالفت صاحب خانــه با تمدید قــرارداد، 
آمادگي خود براي تمدیدي قرارداد با شرط 
افزایش 2۵درصدي اجاره بها را به اطالع شورا 
رسانده اند تا امکان تمدید قرارداد فراهم شود. 
در این وضعيت، مالك یــا باید مداركي براي 
اثبات یکي از 9شرط استثنا را به شورا ارائه كند 
یا شورا حتي به صورت غيابي رأي به تمدید 
قرارداد خواهد داد. گزارش ميداني همشهري 
از مجتمع هاي شــوراي حل اختالف شــهر 
تهران حاكي از این است كه مراجعه موجر و 
مستأجر به این شــورا براي حل اختالف در 
دوره كرونا افزایش پيدا كرده و این مراجعه در 
سال جاري به مراتب از سال قبل بيشتر است. 
مسئول دفتر یکي از مجتمع هاي شوراي حل 
اختالف مي گوید: به دليل افزایش شکایت ها، 

روال رســيدگي به این اختالفات كه قباًل تا 
2 روز به طول مي انجاميد، حاال به چند هفته 
مي رسد و معطلي مراجعه كنندگان افزایش 
پيدا مي كند. به گفته او، در این مجتمع، حدود 
2۵درصد پرونده هاي مربوط به قرارداد اجاره 

به صدور حکم تخليه منجر شده است.

شكايت از بدعهدي مستأجران
اظهارات مســئول دفتر یك مجتمع شوراي 
حل اختالف تهران حاكي از این اســت كه 
بيش از نيمي از شــکایت هاي ارائه شده در 
حوزه قرارداد اجاره  به این مجتمع مبتني بر 
بدعهدي مستأجر در ایفاي تعهدات خود یا 
نارضایتي ساكنان ساختمان از مستأجر بوده 
است كه البته این موضوع در كمتر از یك سوم 
این شکایت ها براي قاضي شوراي حل اختالف 
احراز شده اســت و مابقي یا با توافق موجر و 
مستأجر مصالحه شده یا به صدور رأي تمدید 
انجاميده است. او كه به دالیل شغلي حاضر به 
انتشار نام خود نيست، به همشهري مي گوید: 

موجران براي ثبت شکایت باید از طریق دفاتر 
قضایي اقدام كــرده و با پيگيري ابالغيه هاي 
سامانه ثنا، در زمان مقرر به مجتمع قضایي 
معرفي شده از سوي سامانه مراجعه كنند تا 

به شکایت آنها رسيدگي شود.

توفيق اجباري براي توافق
در هواي گرم تابستان و در شرایطي كه پيك 
پنجم كرونا همچنان قرباني مي گيرد، ازدحام 
جمعيت در مجتمع شوراي حل اختالف بيش 
از ميزاني است كه در پروتکل هاي احتياطي 
وزارت بهداشت توصيه شــده است. كارمند 
یکــي از مجتمع هاي شــوراي حل اختالف 
تهــران در گفت وگوي تلفني با همشــهري 
مي گوید: بخشي از این شلوغي ناشي از مراجعه 
حضوري افراد براي كســب اطــالع از نحوه 
شکایت است و برخي نيز افراد دیگري را همراه 
خود مي آورند درحالي كه فقط خود موجر و 
مستأجر اجازه حضور در جلسه شوراي حل 
اختالف را دارند. به گفتــه او، به دليل كثرت 

موجر و مستأجر در محكمه
با اجباري شدن تمدید قراردادهاي اجاره در دوره كرونا تعداد دعواهاي موجر و مستأجر 

در شوراي حل اختالف افزایش یافته و به ازدحام این مراكز منجر شده است

همشهري از تکانه هاي قانون تمدید اجباري قرارداد هاي اجاره گزارش مي دهد

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از رئيس جمهور درخواست كرد
تعجيل در عرضه نفت در بورس انرژي

پورابراهيمی از رئيسی خواست تا با عرضه نفت و فرآورده هاي نفتي 
در بورس انرژي، تحریم ها را دور بزند و درآمد دولت را افزایش دهد

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با ارسال نامه اي به سيدابراهيم رئيسي با  انرژی
ارائه پيشــنهادي در 9بنــد از رئيس جمهور خواســت با عرضــه نفت و 
فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي، هم درآمدهاي دولت را افزایش دهد و هم 
تحریم ها را دور بزند. به گزارش همشــهري، نزدیك به یك دهه از تاسيس بورس انرژي 
مي گذرد. قرار بود این بورس به »هاب« معامالت انرژي در منطقه تبدیل شود. با وجود این 
در طول سال هاي گذشــته اقدام عملي مهمي براي عرضه نفت در این بورس انجام نشد، 
دولت قبل نيز با وجود پيشنهادهاي مختلفي كه ارائه شده بود فعاليت مؤثري در این زمينه 
انجام نداد. بر همين اساس روز گذشته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با ارائه پيشنهادي 
در 9بند از رئيس جمهور خواست عرضه نفت و فرآورده هاي نفتي در بورس انرژي را تسریع 

كند.
محمدرضا پورابراهيمي در نامه خود به رئيس جمهور نوشــته اســت: نگاهي به عملکرد 
وزارتخانه نفت و شــركت هاي تابعه آن در ســال هاي گذشته نشــان مي دهد با وجود 
پيگيري هاي كميســيون اقتصادي مجلس، این وزارتخانه از ظرفيت بازار سرمایه براي 
شفافيت در معامالت نفت و فرآورده هاي نفتي براي جلوگيري از تضييع حقوق عمومي و 
كاهش زمينه هاي فسادزا و همچنين تنوع بخشي در شيوه هاي فروش و توسعه مشاركت 

بخش خصوصي استفاده نکرده است.
او تأكيد كرده است: با وجود پيگيري هاي مستمر مجلس وزارت نفت و شركت هاي تابعه از 
عرضه منظم و مستمر نفت خام، نفت كوره و ميعانات گازي در بورس انرژي امتناع كرده و بر 
مدل هاي فروش سنتي و غيرشفاف تأكيد كرده اند، درحالي كه با عرضه نفت و فرآورده هاي 
نفتي در بورس انرژي منابع درآمدي بيشتري نصيب كشور مي شود و ظرفيت هاي بالقوه 
بخش خصوصي فعال مي شود. به گفته او، عرضه نفت در بورس انرژي به دولت در مواجهه 
با تحریم و افزایش درآمد زایي كمك مي كند. او از رئيس جمهور خواست: هر چه سریع تر 
عرضه نفت خام، نفت كوره و ميعانات گازي صادراتي ایران را از طریق بورس انرژي به صورت 
منظم اجرایي كند. او همچنين پيشنهاد كرده است: بازار معامالت آتي نفت خام، گاز طبيعي 
و فرآورده هاي هيدروكربوري در بورس انرژي تاسيس شود و با تاسيس صندوق هاي بزرگ 
پروژه پس انداز هاي عمومي جذب این بازار شود. تجدید ساختار صنعت گاز، تهاتر نفت خام 
و فرآورده هاي نفتي با مطالبات طلبکاران و استفاده از اوراق سلف موازي استاندارد براي 

تامين مالي دولت از دیگر پيشنهاد هاي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس است.

همشهري پيامدهاي تصميم مهم مجلس را بررسي مي كند

 آیا طرح مجلس به دوران انحصار در صدور مجوزهاي كسب وكار پایان مي دهد؟
شروع كسب وكارها بدون مجوز هاي اضافه

مجلس تصميم دارد كه موانع پيش روي مسير  كسب وكار
گرفتن جواز كسب در برخي كسب وكارها را 
هموار ســازد. سؤال ســختي كه پيش روي 
اكثریت نمایندگان مجلس و البته فعاالن كسب وكارها قرار 
دارد این اســت كه آیا برایند قانوني كه قرار است به صورت 
اولویت مهم به تصویب برسد، به انحصارها در صدور مجوزهاي 
كسب وكار پایان مي دهد یا اینکه راهي به سمت درخواست 
مجوزهــاي اضافه و برهم خــوردن نظم حاكــم بر محيط 

فعاليت هاي اقتصادي باز خواهد شد؟ 
به گزارش همشهري، از زمان تصویب و اجراي قانون بهبود 
مستمر فضاي كسب وكار در بهمن90 تاكنون، تالش ها براي 
مانع برداري از مسير كسب وكارها به نتيجه مطلوب نرسيده 
و حتي در این مدت رتبه ایران در شاخص جهاني كسب وكار 
بدتر شده است. نمایندگان فعلي مجلس كه در همان ماه هاي 
نخســت ورود به پارلمان طرحي را با عنوان تسهيل صدور 
برخي مجوزهاي كسب وكار را امضا و بارها بر سر آن با فعاالن 
اقتصادي و نمایندگان اصناف و مشــاغل مرتبط گفت وگو 
كرده اند، حاال تصميم دارند به قيد فوریــت و اولویت كار را 
یکسره كنند. اما صداي سازهاي مخالف همچنان، هم از درون 
مجلس و هم در بين برخي اصناف، ازجمله كانون وكال، شنيده 
مي شــود، زیرا در نسخه جدید طرح تســهيل صدور برخي 
مجوزهاي كسب وكار عالوه بر حذف ظرفيت از آزمون وكالت، 
مقرر شده وزیر دادگستري درصورت استنکاف كانون وكال از 
برگزاري آزمون وكالت، اجازه دارد خودش آزمون جداگانه 

برگزار و به قبول شدگان مجوز فعاليت بدهد.

لغو مجوز برخي كاسبي ها
مهدي طغياني، ســخنگوي كميســيون اقتصادي مجلس 
مي گویــد: درصــورت تصویــب این طــرح، بســياري از 
كسب وكارهاي خرد براي شــروع فعاليت به دریافت مجوز 
نياز نخواهند داشت. او تأكيد كرد: براساس این طرح مجوزها 
به 2دســته تأیيد محور و ثبت محور تقسيم مي شوند و تنها 
مجوزهایي كه ممکن اســت مشکالت زیســت محيطي و 
امنيتي به وجود بياورند به تأیيد نيازمند هستند و مجوزهایي 
كه مالحظات زیست محيطي و امنيتي به همراه نداشته باشد 
صرفا به ثبت نياز دارند یعني فعال اقتصادي مي تواند تنها با 
ثبت اطالعات خود در سامانه مربوط، فعاليت اقتصادي خود 
را آغاز كند. این نماینده مجلس مي گوید: كســب وكارهایي 
كه نياز به مجوز ثبت محور دارند به محض ثبت در ســامانه 
مي توانند كار خود را آغاز كنند و اصال الزم نيست كه معطل 
مجوز شوند و مجوزهاي تأیيد محور را هيأت مقررات زدایي 
تعيين مي كند و هركسي نمي تواند در این زمينه مداخله كند.

ويرايش جديد طرح مجلس
به گزارش همشــهري، درصورتي كه نماینــدگان به طرح 
پيشنهاد شده رأي مثبت بدهند، تمام مجوزهاي كسب وكار 
كه سالمت، محيط زیست، بهداشــت عمومي – اجتماعي 
یا امنيت ملي را تهدید مي كنند، یا مســتلزم بهره برداري از 

منابع طبيعي یا تغيير كاربري اراضي كشــاورزي هستند، 
به تشخيص هيأت مقررات زدایي و بهبود محيط كسب وكار 
و تأیيد هيأت وزیران، اگر تا 3 ماه پس از الزم االجرا شدن این 
قانون، در درگاه ملي مجوزهاي كشــور ثبت شوند، به عنوان 
مجوزهاي تأیيد محور كه نيازمند بررســي و تأیيد مراجع 
صدور مجوز اســت، معرفي شــده و فعاليت در آنها نيازمند 
طي مراحل اخذ مجوز این قانون خواهد بود. بر این اســاس 
4ماه پس از الزم االجرا شــدن این قانون، ســایر مجوزهاي 
كسب وكار به عنوان مجوزهاي ثبت محور شناخته مي شوند و 
اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور به منزله 

صدور مجوز است.
افزون بر این متقاضيان این نوع مجوزها باید در زمان ثبت نام 
در درگاه ملي مجوزهــا، فرم تعهد به اخذ اســتانداردهاي 
اجباري و مراعات قوانين و شرایط حرفه اي مورد تأیيد هيأت 
مقررات زدایي و بهبود محيط كسب وكار را امضا كنند. پس 
از آن مركز ملي مطالعات، پایش و بهبود محيط كسب وكار 
موظف است حداكثر ظرف 3روز كاري پس از تکميل ثبت نام 
در درگاه ملي مجوزهاي كشــور، مجوز به همراه شناســه 
یکتاي مجوز صادره براي شخص حقيقي یا حقوقي متقاضي 
به شــکل برخط را صادر كند و مراتب را به اطالع نهادهاي 
نظارتي، اتاق هاي ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه هاي صنفي، 
تشکل هاي ذیربط و دســتگاه هاي اجرایي مربوطه ازجمله 
سازمان امور مالياتي كشور و سازمان تامين اجتماعي برساند.

جداسازي مجوزها 
گام مهم و البته مثبت مجلــس تفکيك مجوزها از همدیگر 
است؛ به نحوي كه شروع بسياري از كســب وكارها دیگر به 
صدور جواز كسب یا گرفتن مجوز از اصناف یا دستگاه هاي 
دولتي و غيردولتي نيــازي ندارد و همين كــه متقاضيان، 
درخواست خود را آنالین ثبت كنند، مي توانند فعاليت خود 
را شروع كنند كه به آنها مجوزهاي ثبت محور گفته مي شود. 
دسته دوم مجوزهاي تأیيد محور اســت كه به فعاليت هاي 
خاصي محدود مي شود و افراد متقاضي پس از ثبت آنالین 
درخواست خود باید منتظر صدور مجوز بمانند و اجازه شروع 
فعاليت ندارند. البته نمایندگان تصميم دارند فرایند صدور 
مجوزهاي تأیيد محور را شــفاف و كوتاه تــر كنند تا جلوي 
مانع تراشــي صادركنندگان این مجوزهــا را بگيرند. به این 
ترتيب هریك از مراجع صدور مجوز درصورت درخواســت 
افزودن مجوزي به فهرســت مجوزهاي تأیيد محور یا ثبت 
محور، موظف است دليل و مستندات خود را به هيأت مقررات 
زدایي و بهبود محيط كسب وكار ارائه دهد و هيأت درصورت 

شکایت ها و شلوغي مجتمع ها، اغلب جلسات 
رســيدگي طبق زمان اعالم شده در ابالغيه 
برگزار نمي شــود و افراد گاهي چند ساعت 
باید منتظــر بمانند و همين مســئله باعث 
شــده ازدحام در مجتمع ها غيرعادي به نظر 
برســد. البته رعایت پروتکل هاي بهداشتي 
ازجمله زدن ماســك الزامي اســت و اغلب 
مراجعه كنندگان نيز رعایــت مي كنند؛ اما 
بازهم مراجعه به این مراكز بيش از شــرایط 

عادي است.

كفش آهني بپوشيد يا وكيل بگيريد
روي در و دیوار محدوده مجتمع شوراي حل 
اختالف، نوشته هاي زیادي در مورد وكالت و 
ارائه مشاوره دیده مي شود و جالب اینکه تعداد 
اعالميه هاي »وكالت براي حکم تخليه« نيز 
كم نيستند. یکي از مالکاني كه براي دریافت 
حکم تخليه ملك خود به شورا مراجعه كرده، 
در گفت وگو با همشهري مي گوید: رسيدگي 
شوراي حل اختالف نسبت به روند دادگاه ها 
خيلي سریع تر است اما به هرحال این هم كار 
اداري محسوب مي شــود و آدم باید اعصاب 
آهني داشته باشــد كه پيگيري كند. او كه 
گویا نتوانسته قاضي شورا را براي صدور حکم 
تخليه قانع كند، مي افزاید: مســتأجر من به 
خانه  آسيب زده و اجازه تعمير هم نمي دهد 
تا جایي كه صداي ســاكنان آپارتمان طبقه 
پایين هم درآمده؛ امــا قاضي مي گوید براي 
اثبات این ادعا یا باید استشــهاد ارائه شود یا 
2 نفر از ساكنان آن ساختمان با سند سکونت 
یا مالکيت نسبت به این ماجرا شهادت بدهند 
و براي این كار 2 هفته فرصت داده است. این 
فرد مي گوید: وقتي تورم صددرصد باال رفته، 
دولت حق ندارد از جيب كسي كه با اجاره خانه 
امرارمعاش مي كند به مستأجر صدقه بدهد و او 
را رودرروي صاحب خانه قرار دهد. فرد دیگري 
نيز مي گوید كه آپارتمان خود را اجاره داده و 
در آپارتمان بزرگ تري اجاره نشين شده و حاال 
مجبور است به خانه خود برگردد اما مستأجر 
مي گوید طبق قانون باید ایــن قرارداد یك 
سال دیگر تمدید شود. او مي افزاید: قرارداد ما 
آخر شهریور تمام است و مستأجر براي اینکه 
دست پيش را بگيرد به شوراي حل اختالف 
آمده و خواستار تمدید قرارداد شده است. این 
فرد اظهار مي كند فقط به دليل اینکه حوصله 
دادگاه و شــوراي حل اختالف را نداشــته با 
صاحب خانه خود درگير نشــده و اآلن باید 
براي تخليه خانه خود كفش آهني بپوشد و از 
پله هاي شوراي حل اختالف باال و پایين برود.

موافقت، درخواســت افزودن مجوز جدید را جهت تصویب 
به هيأت وزیران ارســال مي كند. همچنين، تمام مجوزهاي 
كسب وكارهاي تأیيد محور كه شرایط اخذ مجوزشان، پس از 
اتمام مهلت و تأیيد هيأت وزیران، در مرجع صادركننده مجوز 
در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري نشود، با تشخيص 
هيأت مقررات زدایي و بهبود محيط كسب وكار به مجوز ثبت 
محور تغيير پيدا مي كنند. با تصویب این طرح و تبدیل آن به 
قانون، سازمان بازرسي كل كشــور و هيأت مقررات زدایي و 
بهبود محيط كسب وكار موظفند رئيس یا مدیران، مسئوالن 
و اشخاصي را كه قصورشــان در این خصوص محرز است، به 
شوراي رقابت یا هيأت تخلفات اداري معرفي كنند. همچنين 
در طول زمان بهره برداري از مجوزهــاي ثبت محور پس از 
اعتراض اشــخاص حقيقي یا حقوقي، اتحادیه هاي صنفي، 
تشکل ها یا دستگاه هاي اجرایي ذیربط با ارائه دالیل توجيهي 
به هيأت مقررات زدایي و بهبود محيط كسب وكار، امکان تغيير 

مجوز به تأیيد محور وجود دارد.

سكوت، نشانه رضايت است
ویرایش جدید طرح كه به تصویب كميسيون صنایع مجلس 
رسيده، تأكيد دارد سکوت مراجع صدور مجوز نشانه رضایت 
آنهاست، به این شــکل كه چنانچه هر یك از مراجع صدور 
مجوز در موعد مقرر در درگاه ملي مجوزهاي كشــور، پاسخ 
درخواســت كننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعالم نکند، به 
منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق 
درگاه ملي مجوزهاي كشور به طور خودكار صادر شده و در 
اختيار متقاضي قرار مي گيرد. افزون بر این تمام مسئوليت هاي 
حقوقي و صنفي در رابطه با مجوزهاي صادر شــده، بر عهده 
مرجع صادركننده اســت و مرجع صدور مجوز درصورت رد 
درخواست، موظف است دالیل و مستندات تصميم خود را 
به صورت مکتوب به اطالع متقاضي برساند. نمایندگان مدافع 
این طرح مي گویند: با تصویب آن وضع هرگونه محدودیت و 
مانع قانوني در مسير صدور مجوز كه خارج از چارچوب این 

قانون باشد، ممنوع است. 

استعالم ها با شناسه يكتا
طرح پيشنهاد شده به مجلس تأكيد دارد: در مواجهه با استعالم 
مأموران دولتــي، نظامي، انتظامي و ضابطــان قضایي، ارائه 
شناسه یکتاي مجوز صادر شده از دارنده مجوزكفایت مي كند 
و درصورت مثبت بودن استعالم، درخواست مدارك اضافي، 
جرم محسوب و مرتکب به یکي از مجازات هاي تعزیري محکوم 
مي شود. همچنين 6 ماه پس از تصویب و اجراي قانون احتمالي، 
هرگونه استعالم، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه 
یکتاي مجوز صادرشده از طریق درگاه ملي مجوزهاي كشور، 
قابل انجام است و باید امکان استعالم شناسه یکتاي صادر شده 
براي دارندگان مجوزها در درگاه ملي مجوزهاي كشور براي 
همه مردم فراهم باشد و كسب وكارهایي كه از 2سال پس از 
الزم االجرا شدن قانون، شناسه یکتاي مجوز صادر شده نداشته 

باشند، فاقد مجوز محسوب مي شوند.
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همزمان بــا آغاز شــمارش معکوس براي  و خودر
بررسي طرح كميسيون صنایع براي واردات 
خــودرو در صحن علني مجلــس، فعاالن 
صنفي و كارشناسان نسبت به پيامدهاي منفي اجراي آن 

بر بازار خودرو هشدار مي دهند.
به گزارش همشــهري، طرح ســاماندهي توليد و بازار 
خودرو، پس از 2بار ایراد شــوراي نگهبان، نهایي شــده 
و امروز یا سه شنبه در دســتور كار صحن علني مجلس 
قرار خواهد گرفت. مناقشه برانگيزترین بخش این طرح 
به اصالحيه ماده 4 آن مربوط اســت كه تأكيد دارد؛ هر 
شخص حقيقي یا حقوقي مي تواند به ازاي صادرات خودرو، 
قطعات خودرو، ســایر كاالها یا خدمــات مرتبط با انواع 
صنایع نيرو محركه یا از طریــق واردات بدون انتقال ارز 
نسبت به واردات خودروی تمام برقي، هيبریدي یا بنزیني 
و گازسوز با برچســب انرژيB و باالتر یا داراي شاخص 
ایمني 3ستاره و باالتر، براســاس گواهي هاي استاندارد 

معتبر، معادل ارزش صادراتي خود، اقدام كند.

حذف واردات خودروهاي دست دوم 
سخنگوي كميسيون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو 
با همشهري با بيان اینکه طبق اصالحيه جدید، موضوع 
آزادســازي واردات خودروهاي دســت دوم از متن طرح 
حذف شده است، گفت: براســاس این طرح فقط واردات 
خودروهاي هيبریدي و برقي با مشــخصات تعيين شده 
در ازاي صادرات خودرو، قطعات، ســایر كاالها و خدمات 
مرتبط با انواع صنایع نيرومحركه یا از طریق واردات بدون 
انتقال ارز و در چارچوب ضوابط وزارت صمت مجاز خواهد 
بود. روح اهلل عباسپور، افزود: در ماده 5این مصوبه واردات 
خودروهاي دست دوم تا 3سال كاركرد آزاد شده بود، اما با 
ایراداتي كه شوراي نگهبان به این طرح گرفت، با نظر موافق 
اعضاي كميســيون این بند در پيش نویس جدید براي 

تامين نظر شوراي نگهبان حذف شد.
او با اشاره به اینکه طرح مذكور امروز یکشنبه در دستور 
كار مجلس قرار گرفته است، گفت: در این طرح تامين ارز 
به شيوه صادرات خودرو، قطعات و سایر كاالها یا خدمات 
مرتبط با انواع صنایع نيرو محركه پيش بيني شده است. در 
سال هاي اخير خودروسازان و قطعه سازان امکان صادرات 
به برخي كشورها را فراهم كرده اند، اما صادرات این اقالم 
تنها شــيوه تامين ارز واردات خودروهاي صفر كيلومتر 
نيست، بلکه باید واردات خودرو بدون انتقال ارز باشد. او در 
مورد فراهم نبودن زیرساخت هاي استفاده از خودروهاي 
برقي در كشور، افزود: اقداماتي در این زمينه صورت گرفته 
و درصورت تصميم به واردات خودروهاي هيبریدي و برقي 

باید زیرساخت هاي الزم نيز فراهم شود. 
عباسپور تأكيد كرد: طبق اصالحيه مجلس، هر كسي كه 
بتواند خودرو یا قطعات خودرو صــادر كند و براي دولت 
هزینه ارزي ایجاد نکند، مي تواند واردات خودرو داشــته 
باشد. البته تنها واردات خودروي هيبریدي و برقي با این 
شرایط آزاد مي شود. او با بيان اینکه محور اصلي طرح آن 
اســت كه واردات خودرو نباید براي دولــت هزینه ارزي 
داشته باشد، افزود: بر این اساس بخش خصوصي اگر حتي 
نفت صادر كرد یا قطعه ساز، قطعه صادر كرد باید بتواند در 
قبال آن خودرو وارد كند. كساني كه خودشان ارز دارند یا 
از محل ارزهاي خارج از ایــران نيز مي توانند خودروهاي 

هيبریدي و برقي وارد كنند.

واردات خودروهاي صفر كيلومتر با ضوابط مشخص
عضو كميسيون صنایع و معادن مجلس نيز در گفت وگو 
با همشــهري با بيان اینکه واردات خودروهاي دست دوم 
از پيش نویس قبلي طرح واردات خودرو حذف شده است، 
گفت: براساس طرح جدید كميســيون صنایع، واردات 
خودروهاي صفــر كيلومتر برقي، هيبریــدي، بنزیني و 
گازســوز بدون انتقال ارز و در چارچوب آیين نامه وزارت 

صمت مجاز خواهد بود. 
روح اهلل ایزدخواه با اشاره به اینکه این طرح در صف بررسي 
صحن علني مجلس قرار دارد و ممکن است امروز یکشنبه 
یا سه شنبه هفته جاري بررسي شود، افزود: طرح ساماندهي 
توليد و بازار خودرو در مجلس دهم با ایراد شوراي نگهبان 
مواجه شده، اما طرح جدید كميســيون صنایع هنوز به 
شوراي نگهبان ارسال نشده است. او افزود: در طرح جدید، 
كميسيون صنایع و معادن مجلس تنظيم بازار خودرو با 
واردات را بررسي و اعالم كرده واردات چه خودروهایي به 
لحاظ كيفي و مصرف سوخت مجاز است. ایزدخواه، تأكيد 
كرد: همچنين مقرر شده شــوراي رقابت هر 6 ماه یك بار 
براســاس كمبودها، تيراژ توليد و تقاضاي مؤثر در بازار، 

تعداد خودروهاي مجاز وارداتي را اعالم كند؛ زیرا بخشي از 
تقاضاي كنوني در بازار خودرو كاذب است و باید تقاضاي 

واقعي بازار شوراي رقابت تعيين شود. 
او با اشاره به اینکه واردات نباید فشار ارزي بر اقتصاد وارد 
كند، افزود: در این چارچــوب واردات خودروهاي برقي، 
هيبریدي، گازســوز و دیزلي صفر كيلومتر داراي درجه 
مصرف ســوخت B به باال و حداقل 3ستاره كيفي طبق 
ضوابط، مالحظات فني و مقرراتي كه براساس آیين نامه 
تدوین شــده در وزارت صمت تعيين و ابالغ خواهد شد 
از محل صادرات خــودرو، قطعات و قــواي محركه یا با 
منشأ ارز خارجي مجاز اعالم شده است. به گفته ایزدخواه 
عالوه بر ضوابط رســمي قبلي براي واردات خودرو مانند 
محدودیت هاي حجم موتور و ارزش ریالي مقرر شــده تا 
وزارت صمت آیين نامه اجرایــي واردات این خودروها را 
تصویب و ابــالغ كند. در مورد احتمال صــادرات خودرو 
و قطعه براي واردات نيــز باید گفت تاميــن ارز واردات 
خودروهاي خارجي فقط به صادرات منحصر نيســت و 
افراد مي توانند بدون انتقال ارز و از منشأ خارجي نسبت 
به واردات اقدام كنند. به گفته ایزدخواه، اجراي این طرح 
قيمت كنوني خودروهاي خارجي در بازار را تا 30درصد 
كاهش مي دهد؛ گرچه ممکن اســت این تأثير گذاري در 

برخي خودروها كمتر یا بيشتر باشد.

احتمال افزايش 30درصدي قيمت خودروهاي وارداتي 
دبير انجمن وارد كننــدگان خودرو هــم در گفت وگو با 
همشــهري از احتمــال افزایــش 30درصــدي قيمت 
خودروهــاي خارجي به دليل دخالت شــوراي رقابت در 
اجراي طرح مجلس خبر داد و گفت: اگرچه آزادســازي 
واردات خودروهاي دســت دوم تأثير 70درصدي و صفر 
كيلومتر30درصدي بر كاهش قيمت خودروهاي خارجي 
خواهد داشت، اما با دخالت شوراي رقابت در تعيين تيراژ 

واردات این خودروها، احتمال افزایش 30درصدي قيمت 
خودروهاي خارجي نيز وجود دارد.

مهدي دادفر افزود: قيمت روز یك خودروي سانتافه فول 
آپشن مدل 2021حدود 40هزار دالر و سانتافه هيبریدي 
30هزار دالر است كه با درنظر گرفتن دالر 27هزار توماني 
به 810ميليون تومان و با لحــاظ تعرفه و حقوق گمركي 
100درصدي به اضافه 10درصد ارزش افزوده و 10درصد 
عوارض و ســود وارد كننده به 2ميليــارد و 300ميليون 
تومان مي رســد؛ درحالي كه اكنون قيمت یك خودروي 
سانتافه مدل 2017با 70هزار كاركرد در بازار یك ميليارد 
و 800ميليون تومان است. افت هرساله ماشين خارجي 
حداقل 500هــزار تومان كمتر از مدل صفر اســت. او با 
بيان اینکــه درصورت آزادســازي واردات در ابتدا عرضه 
خودروهاي وارداتي ســنگين و بيش از كشش تقاضاي 
بازار)بيش از 50هزار دستگاه( خواهد بود، افزود: با وجود 
این اگر قرار باشد شوراي رقابت تعداد خودروهاي وارداتي 
را مشخص كند، قيمت خودروهاي خارجي نه تنها كاهش 
نمي یابد، بلکه احتمال افزایش 20تا 30درصدي قيمت ها 

نيز وجود دارد. 
دادفر با بيان اینکه با دخالت شوراي رقابت باید به استقبال 
افزایش 30درصدي قيمت خودروهــاي خارجي برویم، 
گفت: شوراي رقابت شــناختي از بازار خودرو ندارد و به 
همين دليل اكنون با قيمت گذاري دستوري 2خودروساز 
بزرگ كشور را زمين گير كرده اســت. او با بيان اینکه اگر 
آزادسازي خودروهاي صفر كيلومتر براي همه به رسميت 
شناخته شود، احتمال كاهش 30تا 40درصدي قيمت ها 
نيز وجود دارد، گفت: با دخالت شوراي رقابت، انحصار در 
واردات خودرو تشدید شده، قيمت ها افزایش یافته و بازار 
خودرو به هم مي ریزد. این شورا پشت درهاي بسته تصميم 
مي گيرد و اگر قرار باشد پاي شــوراي رقابت به این طرح 
باز شود، تصویب نشدن این طرح بهتر است. دبير انجمن 
وارد كنندگان خودرو گفت: اینکه مثال شوراي رقابت بگوید 
هر 6 ماه یك بار 30هزار دســتگاه خودرو باید وارد شود، 
چالش اصلي این است كه این تعداد خودرو باید توسط چه 
كساني وارد و چگونه توزیع شود و این امر خود منشأ فساد 
در واردات خودرو خواهد شد و به نابساماني این بازار دامن 
مي زند. توزیع عادالنه فرصت ها با مصوبات شوراي رقابت 
ممکن نيست و حجم مفاسد و پرونده هاي واردات خودرو 

را افزایش مي دهد.

رانت و فساد فروش برگ ثبت سفارش خودرو 
كارشــناس صنعت خودرو با بيان اینکه دخالت شوراي 
رقابت در اعالم هر 6 ماه یك بار تعداد خودروهاي وارداتي 
به افزایش رانت و فساد و داغ شــدن خرید و فروش برگ 
ثبت سفارش واردات خودرو منجر مي شود، گفت: اینکه 
شوراي رقابت براي تعداد خودروهاي وارداتي تعيين تکليف 
كند به معناي رواج رانت و فساد است و موجب مي شود تا 
وارد كننده ثبت سفارش را خریداري كند. فربد زاوه افزود: 
اگر طرح كميسيون صنایع به همين شکل به تصویب نهایي 
مجلس برســد، نه تنها خودرو ارزان نمي شود، بلکه فساد 
در بازار و واردات خودرو بيشتر مي شــود و درواقع فساد 
قرعه كشي خودروهاي داخلي به ثبت سفارش خودروهاي 

خارجي منتقل مي شود. 
او افزود: باید واردات خودرو و ثبت سفارش واردات خودرو 
آزاد باشــد تا هر كس بتواند خودرو وارد كند؛ در غير این 
صورت بــازار خرید و فروش برگ ثبت ســفارش واردات 
خودرو به قيمــت یك ميليارد تومان داغ مي شــود. باید 
دستگاه هاي قضایي و نظارتي به برخورد با این مفاسد وارد 
شوند و قيمت ها نيز افزایش مي یابد. زاوه گفت: طبق قانون، 
واردات خودروهاي باالي یك سال )بيش از 250كيلومتر 
كاركرد( ممنوع است و گمرك نيز از واردات این خودروها 
جلوگيري مي كند. بــر این اســاس واردات خودروهاي 

دست دوم نيازمند تصویب قانون جدید است.
 زاوه تأكيد كرد: اگر واردات براي همه افراد آزاد باشد ساالنه 
40تا 50هزار دستگاه خودرو وارد و قيمت در بازار به شدت 
تعدیل مي شــود؛ مثال با درنظر گرفتــن قيمت كنوني 
50تا 70هــزار دالري لند كروز فول آپشــن 2021براي 
وارد كننده )2ميليارد تومــان( و قيمت 150تا 200هزار 
دالري )بيش از 4ميليارد تومان( مدل 2013این خودرو با 
كاركرد 200هزار كيلومتر، مي توانيم انتظار كاهش قيمت 
خودروهاي خارجي را داشته باشيم، اما درصورت دخالت 
شوراي رقابت در فرایند واردات خودرو، فساد وحشتناكي 
ایجاد مي شود كه بي سابقه خواهد بود؛ همانطور كه در بازار 
خودروهاي داخلي به دليل قرعه كشي 200هزار ميليارد 

تومان رانت ایجاد شده است.

طرح موسوم به آزادسازي واردات خودرو این هفته در مجلس به رأي گذاشته مي شود

 برخالف تصور اوليه، با توجه به شرط ها
 و تغييرات اعمال شده در طرح مجلس، آزادسازي 
واردات خودروهاي خارجي، عمال منتفي مي شود

طرح آزادسازي واردات خودرو امروز، يكشنبه يا سه شنبه هفته جاري در صحن علني مجلس به رأي گذاشته مي شود

واردات خودرو؛ هياهوي بسيار براي هيچ
 افزايش 60درصدي قيمت آبميوه

طي يك سال 
افزایش 25تا30درصدي قيمت آبميوه ها در تابستان  سوپرماركت
امسال مجموع رشد قيمت این محصوالت طي یك سال 
اخير را به 60درصد و قيمت هر ليتر آبميوه را به 35هزار 
تومان رسانده است. به گزارش همشــهري، خردادماه امسال انجمن 
توليدكنندگان و صادركنندگان آبميوه و كنســانتره ایران از افزایش 
قيمت ها خبر داد و اعالم كرد با توجه بــه افزایش هزینه هاي توليد، 
شركت هاي توليدي از انجمن خواسته اند قيمت  محصوالت افزایش 
یابد. این افزایش قيمت، بهاي هر پاكت یك ليتري آبميوه را به 35تا 
38هزار تومان رساند و پاكت هاي 200ميلي ليتري هم 7هزار توماني 
شدند. بيشترین قيمت براي آبميوه های یك ليتري تا پارسال 22هزار 
تومان و براي آبميوه هاي 200ميلي ليتري 3هزارو500تومان بود. با 
این حال آبميوه ازجمله محصوالتي بوده كه كمترین افزایش قيمت را 
طي یکي دو سال گذشته داشــته زیرا توليدكنندگان معتقدند بازار 
كشش گراني  بيشتر را ندارد. آبميوه هنوز براي بسياري از مردم كاالیي 
لوكس محسوب مي شود و حتي مشــتري هاي جدي هم درصورت 
مشکل اقتصادي به راحتي آن را از سبد خرید حذف مي كنند. با همه 
اینها به گفته فروشندگان سوپرماركت ها مصرف آبميوه در دوره كرونا 
افزایش خوبي داشت و مردم به دليل اعتماد به محصوالت كارخانه اي 
و بسته بندي و همچنين با توجه به قيمت بسيار باالي ميوه در تابستاني 

كه گذشت، بيشتر به مصرف آبميوه روي آوردند.

قيمت انواع آبميوه در سوپرمارکت های سطح شهر
قيمت- تومانمشخصاتبرند

35.000آب انار- يك ليتريسن ايچ
35.000آب انبه- يك ليتريبه تك

18.000نوشيدني آناناس و استارفروت- 750ميلي ليتريسن ايچ
28.000آب آلبالو- يك ليتريشادلي

4.500نوشيدني هلو و سيب- 125ميلي ليتريسان تاپ
30.000آب انگور قرمز- يك  ليتريتكدانه
7.000نكتار انبه- 200ميلي ليتريبه تك

28.000نوشيدني پيناکوالدا- يك ليتريسن ايچ
28.000نكتار هفت ميوهسن ايچ
38.000نكتار آناناس- يك ليتريسن ايچ

7.000نكتار سيب موز- 200ميلي ليترسان استار
17.000آب پرتقال پالپ دار- 750ميلي ليترکاريز

 كاهش قيمت 
محصوالت پرمصرف در ميادين 

قيمت 7قلم ميوه و 10قلم محصول فرنگي در ميادین  تره  بار
ميوه و تره بار تهران كاهش یافت كه ازجمله این اقالم، 
مي توان به ميوه هایــي مثل گالبي، انگور و پســته و 
محصوالت پرمصرفي همچون پياز، سيب زميني، گوجه فرنگي و خيار 
اشاره كرد. به گزارش همشــهري، آخرین نرخنامه سازمان مدیریت 
ميادین شهرداري تهران نشان مي دهد قيمت برخي ميوه هاي تابستانه 
در مقایسه با نرخنامه قبلي پایين آمده كه در این ميان به ترتيب، انبه با 
3هزار تومان كاهش در هر كيلوگرم و خربزه با 100تومان كاهش در هر 
كيلوگرم، بيشترین و كمترین كاهش قيمت را داشته اند. گالبي، انگور، 
پسته و ليموترش و عناب دیگر محصوالتي هستند كه در بخش ميوه ها 

كاهش قيمت داشته اند. 
گالبي اسپادانا با 2هزار تومان كاهش قيمت به 23هزار تومان رسيد، 
انگور كندري با 1.100تومان كاهش با قيمت 14.800تومان عرضه 
مي شــود و عناب و پســته تازه نيز با یك هزار تومان كاهش قيمت 
به ترتيب 22 و ۹4 هــزار تومان قيمت خورده انــد. ليموترش هم در 
هفته گذشــته 200تومان كاهش قيمت داشت و به 15.500تومان 
رســيد. در بخش ســبزیجات و محصوالت فرنگي بيشترین ميزان 
كاهش قيمت به فلفل شيرین سوزني و هویج اختصاص دارد و خيار 
رسمي و گلخانه اي كمترین ميزان كاهش قيمت را به خود اختصاص 
داده است. فلفل 2.200تومان و هویج یك هزار تومان كاهش قيمت 
داشته اند و به ترتيب به ۹.800 و 13.500تومان رسيده اند. باتوجه به 
روند كاهشي قيمت هویج در بازار انتظار مي رود قيمت این محصول 
پرحاشيه در ميادین نيز بيش از این كاهش داشته باشد. نرخنامه جدید 
نشان مي دهد به جز كدوي مسمایي و فلفل دلمه ای كه قدري افزایش 
قيمت داشته اند، قيمت سایر محصوالت فرنگي در ميادین ميوه و تره 
بار كاهش داشته یا ثابت مانده اند. پياز زرد، پياز سفيد، سيب زميني، 
گوجه فرنگي، لوبياسبز و ذرت شيرین، دیگر محصوالتي هستند كه 

قيمتشان در نرخنامه جدید كاهشي بوده است.

مقايسه قيمت انواع ميوه در ميادين با ميانگين سطح شهر

قيمت در نام ميوه
ميادين

 قيمت در 
سطح شهر

ميزان اختالف قيمت 
)درصد(

14.80032.00054سيب دو رنگ
12.50027.00054سيب گالب

25.00047.00047گالبي
16.90026.50036هلو

18.90030.00037انگور بي دانه
8.90014.00036.5طالبي و گرمك
7.50012.00037.5خربزه مشهدي

5.8008.00027.5هندوانه
24.30027.50011.5موز

17.90026.00031شليل و شبرنگ

مقايسه قيمت برخي انواع سبزي و صيفي  در ميادين با ميانگين سطح شهر

قيمت در نام محصول
ميادين

 قيمت در 
سطح شهر

ميزان اختالف قيمت 
)درصد(

9.10013.00030تومانخيار ُگلخانه اي 
7.90011.00028.5تومانخيار رسمي

6.4008.50025تومانگوجه فرنگي 
5.80010.00042تومانبادمجان قلمي
9.80013.50027.5تومانکدوي مسمايي
4.9507.50029تومانسيب زميني 

5.3007.50029.5تومانپياز سفيد
8.90011.00019تومانانواع سبزي
10.70015.50031تومانلوبيا سبز

13.50020.00032.5تومانهويج

نخستين واكنش بازار سهام به قيمت گذاري دستوري
به دنبال افزایش گمانه زني ها در مورد تداوم سياست قيمت گذاري دستوري 

دیروز سهام شركت هاي توليدكننده سيمان و فوالد در بورس با افت مواجه شدند

به دنبال اظهارات نایب رئيس اول مجلس درباره تعيين دستوري قيمت سيمان و فوالد  بورس
و افزایش گمانه زني ها درباره تداوم سياست قيمت گذاري دستوري، سهام شركت هاي 
این 2 گروه دیروز در بورس با افت مواجه شدند. به نظر مي رسد سياست هاي دولت 

سيزدهم در بازارها در امتداد همان سياست دولت هاي قبل براي قيمت گذاري دستوري است.
به گزارش همشهري، قيمت گذاري دستوري بالي جان شركت هاي بورس شده است. از یك طرف 
تورم به افزایش هزینه هاي تمام شده توليد منجر شده و از طرف دیگر بسياري از شركت هاي بورس 
مطابق دستور دولت اجازه ندارند قيمت محصوالتشان را متناسب با افزایش هزینه هاي تمام شده 
توليد بفروشند. این موضوع باعث زیان بسياري از شركت هاي بورس شده است. مهم ترین نمود این 
سياست را مي توان در صنعت خودرو دید كه موجب شده زیان انباشته شركت هاي خودرو سازي  از 

مرز 80هزار ميليارد تومان عبور كند. 
این سياست همچنين ساالنه منجر به توزیع هزاران ميليارد تومان رانت بين واسطه ها مي شود، با 
این حال دولت ها در طول دهه هاي گذشته به دليل سياست هاي پوپوليستي تالش كرده اند از طریق 
اقدامات غيراقتصادي جلوي افزایش قيمت ها را بگيرند اما هرگز در این كار موفق نبوده اند زیرا به 
زعم اقتصاددانان عامل تورم، متغيرهاي پولي است و با سياست هاي دستوري نمي توان جلوي رشد 
قيمت ها را گرفت بلکه براي كنترل قيمت ها باید جلوي كســري بودجه دولت و رشد نقدینگي را 
گرفت. حاال اما با آغاز به كار دولت سيزدهم اميدواري ها براي پایان دادن به این سياست اشتباه قوت 
گرفته است. به ویژه آنکه برخي وزیران اقتصادي تعيين كننده در این سياست چندي پيش اعالم 
كرده بودند كه مخالفت سركوب قيمت ها هستند. با این حال تحوالت چند روز گذشته و اظهارنظر 
درباره سركوب قيمت سيمان و فوالد براي ساخت انبوه مسکن تردید هاي زیادي در مورد حذف این 

سياست ایجاد كرده است؛ دیروز هم بورس به این موضوع واكنش نشان داد.

تداوم سياست هاي قبلي 
رضا فاطمي امين، وزیر صنعت چند روز بعد از دریافت رأي اعتمادش از مجلس، تلویحا اعالم كرد 
مخالف قيمت گذاري دستوري است. این همان سياستي است كه درصورت حذف، مي تواند كمك 
زیادي به درآمد زایي صنایع و افزایش توليد كند با این حال در چند روز گذشته تردیدهایي نسبت 
به این موضوع پدیدار شده است؛ آنطور كه نایب رئيس اول مجلس مي گوید: وزیر صنعت به او قول 
داده كه ظرف 15روز قيمت هر پاكت سيمان را به 25هزار تومان برساند. علی نيکزاد حتي دیروز 
تأكيد كرد كه با بررسي هاي انجام شده مشخص شده كه شركت هاي توليد كننده سيمان سودده 
هستند. این گفته ها در شــرایطي اعالم شد كه آمار ها نشــان مي دهد قيمت گذاري دستوري در 
صنعت سيمان به كاهش حاشيه سود توليد كننده هاي ســيمان به زیر 10درصد منجر شده و به 
همين دليل این شركت ها نتوانسته اند در طول سال هاي گذشته تعميرات اساسي انجام دهند و در 
نتيجه كارخانه هاي توليد كننده سيمان به شدت فرسوده شده اند. بررسي ها نشان مي دهد ظرفيت 
توليد در بخش سيمان ۹0ميليون تن است، اما به دليل ضعف در توانمندي گردش مالي شركت ها، 
فقط دو سوم ظرفيت این صنعت فعال است. از طرف دیگر به دليل مشکالتي كه در حوزه صادرات 

این صنعت وجود دارد، كمتر از 10درصد سيمان توليدي صادر مي شود.
حميدرضا جيهاني، كارشناس بازارهاي مالي، در این باره مي گوید: نظام قيمت گذاري دستوري مانع 
رشد صنایع و تقویت ساختارهاي مالي و اقتصادي آن شده است، یکي از مهم ترین صنایعي كه در این 
فرایند قرار گرفت، صنعت سيمان است. او معتقد است: در نيمه دوم دولت دوم آقاي احمدي نژاد، 
رویکردهاي اشتباه وزارت راه و شهرسازي وقت كه به دنبال ساخت مسکن مهر ارزان قيمت بود، به 
سركوب شدید قيمت سيمان و قيمت گذاري دستوري، ممنوعيت صادرات سيمان و در نهایت ركود 

صنعت سيمان در ابتداي دهه ۹0 منجر شد.
جيهاني با بيان اینکه شــركت ها در آن زمان به دليل ركودي كه ایجاد شد، نتوانستند فرایندهاي 
تعمير و نگهداري را به طور كامل انجام داده و سرمایه گذاري جدیدي نيز در این صنعت اتفاق نيفتاد، 
اضافه مي كند: به دليل مشکالت داخلي كه در شركت هاي سيمان وجود داشته، این شركت ها دچار 
نوعي عملکرد دفعي و خودزني در حوزه صادرات شده اند، به طوري كه رقابت منفي بين شركت هاي 
صادركننده سيمان شکل گرفته و این موضوع باعث شده قيمت سيمان صادراتي ایران در منطقه 
نسبت به سایر كشورها و قيمت هاي جهاني كمتر باشد. رضا شهرستاني، عضو هيأت مدیره انجمن 
توليدكنندگان فوالد ایران نيز درباره اثر قيمت گذاري دستوري بر صنعت فوالد مي گوید: فوالد یك 
كاالي پایه )كامودیتي( است كه قيمت بين المللي دارد و با تغيير قيمت هاي جهاني قيمت داخلي 
این كاال هم تغيير مي كند. بنابراین به هيچ وجه نمي توان انتظار داشت قيمتي ثابت براي فوالد الزامي 
شود و حتي براي چند ماه آن را در سطحي ثابت نگه داشت. او ادامه مي دهد: ذهنيت اشتباه مسئوالن، 
پایين آوردن قيمت مسکن از طریق سركوب قيمت برخي مصالح ساختماني مانند فوالد و سيمان 
است. چنين ذهنيتي اشتباه است زیرا آهن و فوالد، فقط 10درصد هزینه ساخت را تشکيل مي دهند. 
یعني حتي در قيمت تمام شده ساخت نيز این كاال ها سهم اندكي دارند. اگر این سهم را در قيمت 
عرضه مسکن كه درصد قابل توجهي از آن قيمت زمين است، محاسبه كنيم سهم این محصوالت 
بسيار ناچيز است. او با بيان اینکه پيامد پایين نگه داشتن اجباري قيمت فوالد و هر كاالي دیگري، 
ایجاد رانت است مي گوید: وقتي صحبت از رانت در فوالد مي شــود، باید به هزاران ميليارد تومان 
سودي توجه كرد كه فقط نصيب عده اي خاص مي شود و دود این رانت خواري هم به چشم مردمي 
مي رود كه بناست مسکن ارزان از دولت دریافت كنند. عضو هيأت مدیره انجمن توليدكنندگان فوالد 
ایران تأكيد مي كند: براي تعيين قيمت پایه بر مبناي قيمت جهاني مدت ها جلسه و بحث بين فعاالن 
این حوزه و دولت صورت گرفته است و نامه نگاري هاي فراوان شد. حتي وزیر صنعت براي تعيين 
قيمت پایه فوالد تا مرز استعفا هم پيش رفت. حال چگونه یك نماینده مجلس قصد دارد تمام این 

بررسي هاي كارشناسي را نادیده بگيرد و دستور به ثبات قيمت دهد.

اثر منفي بر بازار سهام 
افزایش گمانه زني ها در مورد تداوم سياست قيمت گذاري دستوري ظرف چند روز گذشته واكنش 
فعاالن بازار سرمایه را نيز در پي داشته اســت به طوري كه آخر هفته قبل تعداد زیادي از فعاالن و 
نهاد هاي مالي فعال در بازار سرمایه با ارسال نامه اي به رئيس جمهور خواستار توقف این سياست 
شدند. آنها با اعالم اینکه قيمت گذاري دستوري سر منشأ فســاد است، تأكيد كرده اند: آثار ناشي 
از حذف قيمت گذاري دســتوري، بيش از رفع تحریم هاست. تردید ها نســبت به تداوم سياست 
قيمت گذاري دســتوري دیروز واكنش بازار سهام را هم در پي داشــت به طوري كه در مبادالت 
روز گذشته تحت تأثير انتشار خبر هایي در مورد سركوب قيمت سيمان و فوالد قيمت سهام این 
شركت ها در بورس با افت مواجه شدند. سهامداران پيش از این انتظار داشتند با عرضه سيمان در 
بورس كاال كه با حذف قيمت گذاري دستوري همراه است، مشکالت این صنعت درمان شود اما اگر 
قرار باشد كه سياست سركوب قيمت ها در این صنعت همچنان ادامه پيدا كند مشکالت این صنعت 
و سایر صنایعي كه قرار است قيمت هایشان را دولت تعيين كند تشدید خواهد شد. این موضوع دیروز 
به افت دسته جمعي قيمت سهام شركت هاي این گروه منجر و شاخص كل هم وزن بورس هم با افت 
2700واحدي مواجه شد. احمد جانجان، كارشناس بازار سرمایه با بيان اینکه طي سال هاي اخير، 
قيمت گذاري دستوري آسيب هاي زیادي بر اقتصاد وارد كرده است، گفت: با قيمت گذاري دستوري 
نمي توان انتظار داشت بازار سرمایه به رشد و تحول برسند. به گفته او، قيمت گذاري دستوري در این 

سال ها زیان هاي قابل توجهي براي توليدكننده ها، داشته و مردم هم نفعي نبرده اند. 

 روح اهلل عباسپور، سخنگوي كميسيون 
صنایــع و معادن مجلس: طبــق تغييرات 
جدید طــرح، واردات خودروهاي دســت 
دوم حذف شده و فقط واردات خودروهاي 
هيبریدي و برقي با مشخصات تعيين شده در 
ازاي صادرات خودرو، قطعات، سایر كاالها و 
خدمات مرتبط با انواع صنایع نيرومحركه 
یا از طریــق واردات بدون انتقــال ارز و در 
چارچوب ضوابــط وزارت صنعــت مجاز 

خواهد بود

 روح اهلل ایزدخواه، عضو كميسيون صنایع 
و معادن مجلس: واردات خودروهاي دست 
دوم از پيش نویــس طــرح واردات خودرو 
حذف شــده، اما واردات خودروهاي صفر 
كيلومتر برقي، هيبریدي، بنزیني و گازسوز 
بدون انتقــال ارز و در چارچوب آیين نامه 

وزارت صمت مجاز خواهد بود.

 فربد زاوه، كارشــناس صنعــت خودرو: 
دخالت شــوراي رقابت در اعــالم هر 6 ماه 
یك بار تعداد خودروهاي وارداتي به افزایش 
رانت و فساد و داغ شدن خرید و فروش برگ 
ثبت سفارش واردات خودرو منجر مي شود.

 مهدي دادفر، دبير انجمن وارد كنندگان 
خــودرو: آزادســازي واردات خودروهاي 
دســت دوم تأثيــر 70درصــدي و صفر 
كيلومتر30درصــدي بر كاهــش قيمت 
خودروهــاي خارجي خواهد داشــت، اما 
با دخالت شــوراي رقابــت در تعيين تيراژ 
واردات ایــن خودروها، احتمــال افزایش 
30درصدي قيمت خودروهاي خارجي نيز 

وجود دارد 
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ایــران، سال هاســت از مرزهاي 
جنوب شرقي ميزبان پناهجویان پیگیری

افغانستاني است كه به دنبال كار یا 
براي داشــتن یك زندگي بهتر چمدان شان را 
بسته اند و دیار همسایه را براي زندگي  انتخاب 
كرده اند. نداشتن اوراق هویتي، محروميت از حق 
تحصيــل، كار قانوني یا حقــوق دیگر به خاطر 
حضور غيرقانوني هم اما نتوانست تب و تاب این 
مهاجرت را كم كند و حاال بــا حضور نيروهاي 
طالبان در این كشور، موج جدید مهاجرت ها هم 
به ایران و هم از طریق ایران به كشورهاي اروپایي 
 فصــل جدیــدي را در تاریخ این همســایگي 

رقم زده است.

موج جديد مهاجرت به ايران
طبــق آمــاري كــه وزارت امــور مهاجرین و 
عودت كنندگان افغانســتان در سال96 منتشر 
كرده بود، بيش از 840نفر از مهاجران افغانستاني 
در ایران داراي كارت پناهندگي آمایش، 30هزار 
نفر داراي سند طوالني مدت، 4۵0هزار تن داراي 
گذرنامه كوتاه مدت و بيش از 73۵هزار نفر فاقد 
مدرك در ایران زندگي مي كنند. سرشــماري 
ســال9۵مركز آمار ایران هم نشــان مي دهد 
84۵هزار و 267نفر از جمعيت اتباع افغانستان 
در ایران را مردان و 738هــزار و 712نفر دیگر 
را زنان تشــکيل مي دهند كه بيشتر در تهران، 
خراســان رضوي، اصفهان و كرمــان زندگي 
مي كنند. بيشــتر مهاجرت افغانســتاني ها به 
ایران در سال هاي جنگ ایران و عراق و همزمان 
با جنگ هــاي داخلي افغانســتان اتفاق افتاد و 
به تدریج حدود 3تا 4ميليون افغانســتاني وارد 
ایران شدند كه اغلب به صورت غيرقانوني ساكن 

كشور هستند.
این آمار در شــرایطي اســت كه در هفته هاي 
گذشته  با توجه به تحوالت در كشور  افغانستان با 
موج جدید مهاجرت ها روزانه ده ها نفر پناهجوي 
افغانســتاني به صورت غيرقانونــي وارد ایران 
مي شوند. طبق نظرسنجي وزارت كشور ایران 
در ســال9۵اعالم شــده بود بيش از 60درصد 
افغانستاني هایي كه در ایران زندگي مي كنند به 

فکر رفتن به سمت كشورهاي اروپایي بوده اند و 
مقصد نهایي اغلب مهاجران غيرقانوني فعلي هم 
تركيه و كشورهاي اروپایي است و در این بين، 
ممکن است تعداد اندكي هم در ایران ماندگار 
شوند. این آمار گرچه از سوي هيچ نهاد رسمي اي 
تأیيد نمي شود، اما اظهارنظر منابع محلي نشان 
مي دهد فقط از این آمار روزانه حدود هزار نفر از 
سوي نيروهاي هنگ مرزي شناسایي مي شوند 

كه سرنوشت آنها بازگشت به افغانستان است.
فاطمه اشرفي، رئيس انجمن حمایت از زنان و 
كودكان پناهنده هم پيش از این در گفت وگو با 
روزنامه شــرق اعالم كرده بود در 4ماه گذشته 
۵00هزار نفر وارد ایران شده اند و به گفته منابع 
آگاه، آمار ورود غيرقانوني به ایران به 7هزار نفر 
در روز رسيده اســت. به گفته اشرفي، موج هاي 
اوليه هجوم پناهندگان را شيعيان و هزاره هاي 
افغان تشــکيل مي دادند، اما اخيرا این تركيب 
تغيير كرده و شمار قابل توجهي افغان هاي سني و 
پشتون  زبان نيز در این تركيب دیده مي شوند كه 
دليل اصلي این اتفاق اقدام پاكستان در اخراج 

تعدادي از پناهجویان از مرزهایش بوده است.

شناسايي روزانه هزار پناهجوي غیرقانوني
ایــران 980كيلومتر خط مرزي با افغانســتان 
دارد كه از تمام این خط، در روزهاي اول تسلط 
طالبان، پایانه مرزي ميلك در شهرستان هيرمند 
محل تردد پناهجویان افغانســتاني بود و حاال 
حضور نيروهاي طالبان روي پل ارتباطي هيرمند 
و والیت نيمروز افغانستان فشار ورود پناهجویان 
را به سمت مرزهاي ســراوان ایران با پاكستان 

تحميل كرده است. 
در گذشته هم بســياري از مهاجران غيرقانوني 
افغانســتاني اول به پاكســتان و بعد از طریق 
سراوان وارد خاك ایران مي شدند و حاال این آمار 

چند برابر شده است.
یکي از فعاالن اجتماعي منطقه كه در هفته هاي 
گذشــته به پناهجویان كمك رساني مي كرده 
اســت به همشــهري مي گوید كه پناهجویان 
غيرقانوني با هماهنگي  قبلــي قاچاق برها وارد 
كشور مي شوند و از همانجا مستقيم به زاهدان، 
خاش و سراوان و سپس از آنجا به مركز كشور و 

بعد تركيه یا دیگر كشورهاي اروپایي مي روند.
به گفته او، هنگ مرزي روزانه حدود 6-۵ماشين 

باري 10تني را شناسایي مي كند كه هر یك از 
آنها حدود 200نفر گنجایــش دارند و تازه این 
عدد فقط مربوط به ماشين هاي شناسایي شده 
است و شاید روزانه چند برابر این آمار به صورت 

غيرقانوني وارد كشور شوند.
این فعال اجتماعي تأكيد مي كند كه پناهجویان 
غيرقانوني شناسایي شــده اول به زاهدان و بعد 
به افغانستان برگردانده مي شوند و ممکن است 
در این فاصله در كمپ هاي رســمي اداره اتباع 
نگهداري شوند؛ هرچند قاچاق برها چند كمپ 
غيرقانوني دارند كه براي استراحت یا جابه جایي 

پناهجویان در ماشين ها درنظر گرفته اند.

تصادف  قاچاق برها
حاج باراني درازهي، رئيس شــوراي شهرستان 
ســراوان و بلوچ زهــي، رئيس شــوراي افاغنه 
شهرستان سراوان هم ورود گسترده پناهجویان 
قانوني و غيرقانوني افغانســتاني را به ایران اما 
بدون اشاره به آمار تأیيد مي كنند. رئيس شوراي 
شهرستان سراوان با بيان اینکه ورود پناهجویان 
افغانستاني به خاك ایران پيش از این هم اتفاق 

مي افتاد به همشــهري مي گوید: »مهاجرت ها 
در ماه هــا و به ویــژه هفته هاي اخيــر افزایش 
قابل توجهي یافته اســت و پناهجویان از طریق 
قاچاق برها هرجا كه فرصتي باشــد و بتوانند از 

مرز عبور مي كنند.«
 او با بيان اینکه این پناهجویان در شهرســتان 
ســراوان و شهرها و روســتاهاي اطراف توقفي 
ندارنــد، مي افزاید: »اغلب این افــراد بالفاصله 
بعد از ورود به خاك به ایران به سرعت به سمت 
شــهرهاي مركزي حركت مي كنند، اما همين 
شرایط هم خســارت هاي جبران ناپذیري براي 
شهرستان به همراه داشته اســت.« او تصادف 
قاچاق برها به دليل ســرعت باال، تحميل فشار 
بيشتر به مراكز درماني درحالي كه شهرستان با 
كمبود امکانات قابل توجه روبه روست، مشکالت 
بهداشــتي در دوران كرونا و همچنين تحميل 
هزینه هاي بسيار به زیرساخت هاي شهرستان 
آن هم با وجود محروميت هاي زیاد را مهم ترین 

تبعات این اتفاق مي داند. 
به گفته درازهي، به ویــژه  در روزها و هفته هاي 
اخير با شــدت گرفتــن مهاجرت هــا، نگراني 

قاچاق برها از شناســایي ســرعت خودروهاي 
قاچاق بر افزایــش یافته و در نتيجــه فقط در 
روزهاي اخير چند مورد تصادف در این منطقه 

اتفاق افتاده است.

اوضاع آرام در شمال استان 
با وجود این اما شــرایط در شــمال استان طور 
دیگري رقم خورده است؛ مرز ميلك و شهرستان 
هيرمند كه در هفته هاي اول پيشروي طالبان 
مهم تریــن محــل ورود پناهجویــان قانوني و 
غيرقانوني افغانستاني و حتي نيروهاي نظامي 
این كشــور بود، حاال شرایط نســبتا آرامي را 
سپري مي كند. تجارت در این مرز برقرار است و 
به گفته منابع محلي، روزانه ممکن است تعدادي 
پناهجوي قانوني وارد كشــور شــوند یا تعداد 
زیادي از افغانســتاني هایي كه زمان ویزایشان 
منقضي شده از كشور خارج شوند. مدیرمسئول 
نــداي هيرمند بــا بيــان اینکــه هم اكنون از 
2مرز ميلك و گمشــاد در منطقه سيســتان 
به صــورت قانوني امکان ورود به كشــور وجود 
دارد به همشــهري مي گوید: فعال كمپ مرزي 
هم در منطقه هيرمند وجــود ندارد و وضعيت 
كامال عادي اســت و به دليل كنترل طالبان بر 
مرزها، هيچ افغانســتاني چه به صورت قانوني و 
چه به صورت غيرقانوني وارد ایران نمي شــود. 
به گفته محسن ساراني، فقط افغانستاني هایي 
كه از نقاط مختلف ایران مي خواهند به افغانستان 
بروند ممکن است چند ســاعت یا چند روز در 
اردوگاه اداره اتباع بمانند. رضــا اربابي، معلم، 
فعال اجتماعي و مدیر مدرسه اي كه در روزهاي 
ابتدایي مرداد كمپ پناهجویان افغانستاني بود 
هم صحبت هاي ســاراني را تأیيد مي كند و به 
همشــهري مي گوید: محل زندگي من نزدیك 
پایانه مرزي ميلك است و مي توانم بگویم تردد 
در این مرز به روال عادي برگشته و گاهي ممکن 
است راننده هاي تجاري ایراني كه به افغانستان 
مي روند، اذیت شوند. هنوز سيستم تشکيالت 
و گمركي در مرز درنظر گرفته نشــده و كمي 

شرایط براي تجار سخت است.

  
هرچند با وجود گفته هاي ساراني و اربابي، مردم 
محلي گاهي چند نفر پناهجوي افغانســتاني 
غيرقانوني را هم مي بينند كه به صورت غيرقانوني 
با سوخت برها خود را به خاك ایران مي رسانند؛ 
اتفاقي كه از نظر مردم با همه مشکالت ناگزیر 
است و نمي توان به پناهجویان غيرقانوني خرده 
گرفته كه چرا در این شرایط مهاجرت مي كنند. 
شــاید یك ســوم جمعيت هيرمند افراد بدون 
شناســنامه و اتباعي باشــند كه در این روزها 
ترجيح دهند مامني براي قوم و خویش یا دوست 

و آشنایشان تدارك ببينند.

طبق اعالم آمار غيررسمی، روزانه ده ها نفر پناهجوی افغانستانی از طریق 
پاكستان وارد سراوان در ایران می شوند تا خود را به مرز تركيه برسانند

سراوان؛ راه جديد مهاجرت 
پناهجويان افغانستاني

كاهشترددقانونيافغانستانيها
به جز مرزهاي جنوبي، در ساير خط مرزي ايران و افغانستان اوضاع آرام است. براي مثال حتي 
انتشار تصوير كودكي كه در مرز دوغارون كه به تكاوران ايراني پناه آورده  هم تكذيب شد. 
تنها مورد تأيید شده فیلمي است كه نشان مي دهد چند كودك افغانستاني عصر چهارشنبه 
هفته گذشته همراه خانواده هايشان به سمت مرز دوغارون در حركت بودند كه در بین جمعیت 
گم شدند و تكاوران تیپ ۶۵ نیروهاي ويژه هوابرد )نوهد( اين كودكان را پیدا كرده و تحويل 
نیروهاي مرزباني دادند. خبرهاي رسمي و غیررسمي حاكي است كه حتي تردد پناهجويان 
قانوني به شدت كاهش يافته است؛ زيرا از روز چهارشنبه هفته گذشته )17شهريور( طالبان 

مرز را تا استقرار دولت خود بسته و اجازه خروج به هیچ كس نمي دهد.

ث
مک

    شرايط خاص كیش

وضعيتي كه هم اكنون كيش از نظــر موفقيت در 
كنترل بيماري كرونا دارد در دیگر نقاط استان دیده 
نمي شود. سخنگوي علوم پزشــکي هرمزگان در 
این باره به همشهري مي گوید: مهم ترین عاملي كه 
موجب موفقيت كيش در كاهش موارد بستري كرونا 
شد محدودیت دوهفته اي در جزیره به ویژه كاهش 
قابل توجه پروازهاست؛ كاري كه درباره بندرعباس 
انجام نشــد و جز قرنطينه شــش روزه كشوري در 
بندرعباس هيــچ محدودیت ویــژه دیگري وجود 
نداشــت. فاطمه نوروزیان اظهار مي كند: از سوي 
دیگر جمعيت كيش هم بســيار كم است و وقتي 
گردشگران هم از آن كاســته شود، كنترل بيماري 

بسيار آسان تر خواهد شد. 
عالوه بر این  اجراي واكسيناسيون گروه هاي باالتر 
از 18سال در جزایر استان هم بسيار مؤثر بود. كيش 
از جزایری است كه سرعت و تعداد واكسيناسيون 
آن بسيار باالست و همين به شرایط كنوني جزیره 
بسيار كمك كرده. وي با بيان اینکه نمي شود كيش 
را به عنوان نمونه اي قابل تکرار براي دیگر نقاط كشور 
و استان درنظر گرفت، مي گوید: كيش یك جزیره 
گردشگري و شــرایط آن با دیگر جزایر هرمزگان 

 بسيار متفاوت است.  

    وضعیت قشم و ديگر جزاير 

سخنگوی علوم پزشکی هرمزگان می گوید: تا این 
لحظه مردم تمام جزیره های اســتان به جز كيش، 
هرمز و قشــم حدود 100درصد واكســن دریافت 
كرده اند. نوروزیان می افزاید: تعداد بستری بسياری 
از جزیره ها حتی قبل از كيش به صفر رسيد اما چون 
كيش جزیره بزرگ و پر مسافری است موقعيت آن 
برجسته  تر مطرح می شــود. وی با بيان اینکه فقط 
جزیره قشم اكنون شرایط نارنجی دارد و بقيه جزایر 
وضعيــت زرد دارند، ادامه می دهد: قشــم بزرگ و 
پر جمعيت است و بيشــتر مردم آن بومی هستند. 
سفرهای هوایی هر روز به آن انجام می شود. هر روز 
افراد بســياری برای كار، تحصيل و حتی مهمانی و 
دیدوبازدید اقوام از بندرعباس به قشم و از قشم به 
بندرعباس می روند و همين موجب شده   كه كرونا 

در قشم همچنان شيوع داشته باشد.

      نظارت همه جانبه بر بیماري

بيمارســتان كيش فقط 80 تخت ویــژه بيماران 
كرونایي در اختيار دارد و فضایــي هم ویژه مواقع 

اضطراري در این جزیره درنظر گرفته شــده. با این 
حال اكنون شيوع بيماري حالتي كنترل شده در این 

جزیره گرفته  است.
مدیر شبکه بهداشــت جزیره كيش به همشهري 
مي گوید: از ابتداي شيوع بيماري كرونا ستاد كروناي 
جزیره متشکل از مسئوالن هر بخش و نمایندگان 
اصناف براي كنترل اپيدمــي تصميم هاي الزم را 
گرفته اســت. پس از مدت ها كه جزیــره بحراني 
نشــده بود، از اوایل تير با شروع پيك دلتا و به دليل 
سرایت پذیري بيشــتر ویروس جدید موارد ابتال به 
بيماري افزایش پيدا كــرد. اواخر تير وقتي متوجه 
شدیم به خط تاب آوري بيمارستان كيش نزدیك 
مي شویم، اجراي محدودیت هاي جدي را پيشنهاد 
دادیم. به ایــن ترتيب به مدت 2هفتــه بازارها جز 
مشاغل گروه یك، بسياري از اداره هاي غيرضروري، 
مراكز تفریحي و رســتوران ها تعطيــل، منع تردد 
شبانه اعمال و دیگر اداره ها دوركار شد. نکته مهم 
راهگشاي دیگري كه در این محدودیت ها اجرا شد 
كاهش سفرهاي هوایي تا 6پرواز در روز بود كه كمك 
بسياري به كنترل اوضاع كرد. محمدرضا رضانيا با 
بيان اینکه افزایش بيماریابي و غربالگري با دوبرابر 
كردن تست های روزانه ازجمله اقدامات مهم اجرا 
شده در كيش اســت، مي افزاید: همچنين تالش 
كردیم با كمك بسيج از اجراي قرنطينه هاي خانگي 
مراقبت كنيم.  آمار بستري ما از ابتداي تير به ۵8نفر 
در یك روز هم رسيد، اما اجراي این محدودیت ها 
موجب شد آمار بستري ما در روز جمعه 19شهریور 
به صفر برسد و تست هاي روزانه كه تا ۵0درصد در 
روز مثبت مي شــد به 10درصد رســيد. وي ادامه 
مي دهد: اســتقبال مردم از واكسيناســيون بسيار 
خوب اســت و از هفته گذشــته كه ورود واكسن 
افزایش پيدا كرد مــا تقریبا روزانــه 1300نفر از 
كيشوندان را واكسيناســيون و تالش مي كنيم اگر 
ظرفيت پرســنلي اجازه دهد، یك مركز تجميعي 

تزریق واكسن دیگر هم در جزیره ایجاد كنيم.

    بیماري از كیش نرفته است

مدیر شبکه بهداشــت كيش درباره ميزان رعایت 
پروتکل ها در این جزیره نيــز اظهار مي كند: یکي 
از نقاط مثبت كار ما این اســت كه واحدهایي كه 
در برگزاري مراسم  ها نقشــي دارند با ما همکاري 
مي كنند. به عنوان مثل نهاد امام جمعه كيش یا امام 
جماعت اهل سنت كيش كامال در این دوران با ستاد 
كرونا هماهنگ بودند و از ســوي دیگر تمام مراسم 
عروسي و عزا لغو شــد و هيچ كس اجازه برگزاري 
نداشت. نکته مهم این است كه در دوران كرونا در 
جزیره اي كه اقتصاد آن بر ورود گردشــگر استوار و 

فعاليت بيشتر ساكنان آن خدمات گردشگري است، 
تالش كردیم پروتکل ها در این بخش بيشتر از سایر 

بخش ها رعایت شود و موفق هم بودیم.
وي درباره دیگر عوامل موفقيــت جزیره كيش در 
كاهش آمار بســتري هاي كرونا هم اظهار مي كند: 
ما نظام مراقبتمان را به صورتي سازمان داده ایم كه 
هيچ بيمار مثبت كرونایي از دید ما مخفي نشود. هر 
بيمار در كيش یك مراقب سالمت دارد و هر روز با 
بيمار در تماس است تا اگر شرایط بيمار رو به وخامت 
رفت بيمار ارجاع شود یا درمان تکميلي و بستري او 
انجام شود. از ابتداي كرونا تا االن ۵6نفر در كيش بر 
اثر كرونا جان خود را از دست داده  اند. در كل كشور 
ميزان كشــندگي2/2درصد درحالي كه در جزیره 
0/7درصد و این حاصل همين نظام مراقبتي موجود 
در جزیره است. رضانيا مي افزاید: كيشوندان به شدت 
درباره رعایت پروتکل ها حساس هستند، اما آسيبي 
كه ما مي بينيم از گردشگراني است كه فکر مي كنند 
كيش امن است و رعایت پروتکل هاي بهداشتي در 

آن ضرورتي ندارد.

     آسیب مسافران 

مدیر شبکه بهداشت كيش درباره اینکه چند درصد 
بيماران در كيش مســافر هســتند هم مي گوید: 
پيك دلتــای خانوادگي، افــراد را درگير مي كرد و 
به همين دليل و در  مــاه قبل بيشــتر بيماران ما 

كيشوند بودند ولي در پيك هاي قبلي گاه 30درصد 
از بيماران مسافر بودند. رضانيا با بيان اینکه انتظار 
از مسافران این است كه با مردم و مسئوالن جزیره 
كيش همکاري كنند تا وضعيت سالمت و اقتصاد 
جزیره به خطر نيفتــد، اظهار مي كند: اگر وضعيت 
ما دوباره قرمز شــود، مجبور خواهيم شــد دوباره 
محدودیت هایي را اعمال كنيم كه مي تواند به اوضاع 

اقتصادي كيش آسيب وارد كند.
رضانيا درباره برنامه هاي كيش براي بازنگشتن به 
شرایط بحراني هم مي گوید: تالش ما این است كه 
رعایت پروتکل ها كمتر از 80درصد نشود. با كمك 
مدیریت گردشگري، مدیریت بازرگاني، دامپزشکي، 
جوامع صنفي مثل جامعه رستوران داران، هتلداران، 
نيروي انتظامي و... تيم هاي بازرسي ایجاد كرده ایم تا 
نظارت كاملي بر اجراي دستورالعمل هاي كرونایي 

داشته باشيم. 
یك شماره گویا هم تعریف كرده ایم كه مردم كيش 
از طریق آن مي توانند موارد تخلــف از پروتکل ها 
را گــزارش كنند. وي با بيان اینکــه بخش بومي و 
غيربومي كيش در واقع امروز در هم تنيده شــده 
است، مي افزاید: براي ما هيچ تفاوتي ميان بومي و 
غيربومي وجود ندارد. مسافراني هم كه براي درمان 
مجبور شــده اند در كيش بمانند اگــر جایي براي 
سکونت نداشــتند در هتلي كه نقاهتگاه بيماران 
كرونایي اســت 14روز به شــکل رایگان اســکان 

داده شدند تا مراحل درمان آنان پایان یابد.

جزيره های پرتعداد هرمزگان يعنی قشم، 
هنگام، تنب بزرگ، تنــب كوچک، الوان، گزارش

ابوموسی، هندورابی، هرمز، الرك و سیری 
هم مثل باقی نقاط كشور در يک سال و نیم گذشته دچار 
كرونا شــده اند. خبر خوب اما اين است كه وضعیت در 
بیشتر اين جزيره ها اكنون سفید است.  از اين میان جزيره 
كیش روز جمعه 19شهريور هیچ بیمار بستري كرونايي 
نداشت؛ خبري كه در شرايط بحراني بسیاري از شهرهاي 

كشور مي تواند مسرت بخش باشد. كیش كه حدود 40هزار 
نفر جمعیت دارد، حاال از معدود نقاط كشــور است كه 
تخت هاي بیمارستاني اش ديگر   در اختیار بیماران كرونايي 
نیست. اين در حالي است كه در بسیاري استان ها همچون 
قزوين به دلیل شــدت ابتالي شهروندان به كرونا كمبود 

تخت و امكانات پزشكي وجود دارد.
در اين شرايط آنچه كیش را برجسته مي كند، مجموعه 
اقداماتي است كه براي پیشگیري و درمان در اين جزيره 
اجرا شده و خواهد شد، آن هم با وجود انبوه گردشگراني 
كه هیچ گاه از رفتن به اين جزيره خودداري نكرده اند، مگر 

آنكه محدوديتي برقرار شده باشد.

 حمیده پازوكي
خبرنگار

می
راما

تيا
 سا

ي/
هر

مش
س: ه

عک

ازاعالمنتايجميترسيم

كادر درمان در دوران كرونا همواره بیشترين 
زحمات را بــراي بهبود شــرايط متحمل 
شده اند. يک متخصص بیماري هاي داخلي 
بیمارستان كیش به همشهري مي  گويد: بايد 
به اين موضوع دقــت كنیم كه بیماري هنوز 
در كیش وجود دارد و ممكن اســت همین 
فردا دوباره در كیش بستري داشته باشیم. 
بابک فتح آبادي با بیــان اينكه آمار بیماران 

سرپايي ۵0درصد و بســتري بیش از 90درصد در كیش كاهش يافته است، اظهار مي كند: در 
يک سال و نیم گذشــته همه كادر درماني، خدماتي و اداري بیمارســتان كیش و ساير مراكز 
بهداشتي جزيره درگیر كرونا بودند و سختي هاي بســیاري را پشت سر گذاشتند. موقعیتي 
كه اكنون در جزيره به وجــود آمده حاصل تالش همه اين افراد اســت. يكــي از مهم ترين 
عواملي هم كه براي رســیدن به اين شــرايط به ما كمک كرد همكاري كیشوندان در رعايت 
پروتكل ها بود. وي با تأكید بر اين نكته كه رســیدن به شــرايط ثبات بیمــاري نگران كننده 
است، مي گويد: همیشــه وقتي به قعر پیک مي رســیم از اعالم نتايج مي ترسیم زيرا ممكن 
است به سرعت با هجوم گردشــگران به جزيره مواجه شــديم و به وضعیت بحراني بیماري 
برگرديم. تقاضاي ما از همه گردشــگران اين اســت كه هنگام حضور در جزيره پروتكل ها را 
 رعايت كنند زيرا بررسي ما نشان داده اســت كه آنان كمتر از كیشوندان به رعايت پروتكل ها 

پايبند هستند.

ث
مک

سیده زهرا عباسي 
خبرنگار

جزايرسفيد
جزاير جنوبی ايران چگونه توانستند از پیک كرونا 

عبور كنند و تعداد بیماران شان به صفر رسید
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حدود یك هفته اســت كه بخش هایي از 
تاالب مرزي هورالعظيم در آتش مي سوزد. تاالب

براساس گفته مســئوالن محيط زیست 
ایران، بخش عراقي تاالب اســت كه درگير آتش سوزي 
شده ولي مردم محلي خبر از شيوع آتش در بخش هاي 

ایراني مي دهند.
سال هاست كه دایکت هاي بتني، مرز ایران و عراق را در 
تاالب هورالعظيم به 2 قسمت تقسيم كرده و مشکالت 
زیســت محيطي زیادي به دليل نرســيدن آب به پهنه 
تاالب در هر دو طرف ایجاد كرده است. البته عدم تامين 

حقابه هاي زیستي نيز مزید بر علت شده است.
به گفته محمد ســاكي، رئيــس اداره محيط زیســت 
شهرستان هویزه، بيش از 300هکتار از اراضي نيزارهاي 
تاالبي در كشور عراق در آتش سوخته و دود آن به شهر 
رفيع در ایران رســيده اســت. او به ایرنا گفته است كه 
هم اكنون حدود 6۵درصد از مســاحت تاالب در سمت 
ایــران آب دارد، اما وضعيت مخــازن 4 و ۵ هورالعظيم 
بحراني است و نياز به آبگيري دارند و اميدواریم با شروع 

بارندگي وضعيت آبرساني به این تاالب بهبود یابد.
منظور او از مخازن، دایکت هایي است كه بخش هاي مختلف 
تاالب را از هم جدا كرده اســت. پيــش از نصب دایکت هاي 
مرزي و خشکاندن تاالب براي استخراج نفت، تاالب پهنه اي 
یکپارچه بود. پيش بيني هاي سازمان هواشناسي براي پایيز 
نشان مي دهد كه خوزســتاني ها هم مانند بقيه استان های 
كشــور نمي توانند اميد چنداني براي ميزان بارش  و جبران 

كسري  آب در ماه هاي پيش رو داشته باشند.
در آتش ســوزي ســال ۹۷ نيز كه بيش از 10روز ادامه 
داشــت بيش از 1۷هزار هکتار از تاالب هورالعظيم در 
آتش سوخت كه یك هزار و 800هکتار آن در خاك ایران 

و مابقي در بخش عراقي این تاالب مرزي بود.

سوختن600هكتارازهورالعظيمازابتدايماهتاكنون
ســيدعادل موال، معاون محيط طبيعي اداره حفاظت 
محيط زیســت خوزســتان در گفت وگو با همشهري 

مي گوید: از ابتداي شــهریور امســال، بخــش ایراني 
هورالعظيم 3 بار آتش گرفته و مساحتي حدود ۵00تا 
600هکتار از بين رفته اســت. اما آتش سوزي روزهاي 

اخير مربوط به بخش عراق است.
به گفته او، از بين رفتن اكوسيســتم تاالبي یکپارچه 
اســت و تأثير منفي آتش ســوزي را نمي توان از هم 
جدا كرد. دليل عمده آتش ســوزي در قسمت عراقي 
هورالعظيم نيز خشــکي ناشــي از عدم تامين حقابه 
تاالب از رودخانه فرات است. مباحث امنيتي هم دليل 
آتش سوزي مي تواند باشد. ولي گزارش موثقي از سوي 
عراق منتشر نمي شــود، چون آنها از ارائه هر خبري 

امتناع مي كنند.
موال در مورد اثرات مخرب زیست محيطي آتش سوزي 
در تاالب مي گوید: بــه جز آلودگي هــوا، از بين رفتن 
پوشش گياهي در اثر آتش ســوزي، نوزایي در تاالب را 
دچار اختالل مي كند. ني كه از عمده ترین پوشش هاي 
اطراف تاالب اســت، دوران نهفتگي یا كومون دارد كه 
آتش سوزي مي تواند بذر آن را از بين ببرد. بذر گياهان 
تاالبي حتي درصورت خشکسالي هاي پي در پي مي تواند 
سال ها بعد دوباره رشد كند. اگر رستني گياه، در آتش 
نابهنگام بســوزد این چرخه از بين مي رود. آتش سوزي 

ذخيره آبزیان تاالبي را نيز از بين مي برد.

آتشهورالعظيمعراقبههورالعظيمايرانرسيد
سامي جزفي، مدیرعامل انجمن حمایت از محيط زیست 
هویــزه در گفت وگو با همشــهري، معتقد اســت كه 
آتش ســوزي كنوني در بخش ایراني تاالب نيز در حال 
وقوع اســت. او مي گوید: آتش ســوزي در بخش ایراني 
تاالب یعني در حوالي منطقه ابوالبوه جاده شهيد باكري، 
در صفر مرزي در حال وقوع اســت. دليل اصلي تداوم 
آتش ســوزي، عدم تامين حقابه در ایران و عراق است. 
به طوري كه با وجود ســيل 2 ســال پيش خوزستان، 
هم اكنون حدود دوســوم آن خشك شــده است. البته 
در ماه هاي مرداد و شــهریور ميــزان تبخير به حداكثر 
خود مي رســد و آبي كه بعد از درگيري هاي اجتماعي 
در خوزســتان از كرخه به ســمت تاالب هورالعظيم و 
گاوميش هاي دامداران رها شــد، در ميان راه توســط 

كشاورزان براي كشت شلتوك بهره برداري شد. آبي كه 
از سمت كرخه مي آید نرسيده به تاالب 2 قسمت شده؛ 
بخشي كه از بستان و روســتاي نيسان مي آمد هنوز به 
ميزان شاید ۵مترمکعب بر ثانيه برقرار است ولي آبي كه 
از سمت رفيع مي آمد كامال خشك شده است. هر دوی 

این شاخه ها به تاالب وارد مي شد.
بخشي از آتش ســوزي ها در این منطقه عمدي است. 
این فعــال محيط زیســت هویزه مي گوید: بخشــی از 
آتش سوزی ها عمدی است. عمده دليل آتش سوزي هاي 
عمدي، قاچــاق دام و اســلحه و برداشــت علوفه تازه 
در زمســتان براي دام اســت. قاچاقچيان با آتش زدن 
بخش هاي خشــك شــده تاالب در بخش عراق براي 
خود مسير ميانبر مي سازند و در دود ایجاد شده رد گم 
مي كنند تا خود را به بلم هایي كــه آنها را بين ایران و یا 
عراق جابه جا مي كند برسانند. آتش سوزي در بخش هاي 

ایراني تاالب عمدتا براي دسترسي به علوفه تازه است.
به اعتقاد ســيدعادل موال، معاون محيط طبيعي اداره 
حفاظت محيط زیست خوزستان، اگر مدیریت زیستگاه 
به درستي انجام شــود، آتش زدن نيزارها كار اشتباهي 
نيســت. او توضيح مي دهد: گياه ني درصورت رشد به 
شاخه بلند و خشکي تبدیل مي شــود كه قابل استفاده 
براي دامداران نيســت. اگر ني در فرایند درو، برداشت 
شــود در فصل بعدي، مي تواند به علوفه خوش خوراكي 
براي گاوميش ها تبدیل شود. اما كشاورزان این منطقه 
امکانات و تجهيزات سنگين دروي ني را ندارند؛ در نتيجه 
از دیرباز بخش هایي از نيزارها را به صورت كنترل شده 
آتش مي زننــد. وجود آب در كنترل آتش بســيار مؤثر 
است ولي چون آب در تاالب نيست، ما جلوي این كار را 
گرفته ایم. اگر آب بود آتش زدن نيزار به دليل كاربردي كه 
در از بين بردن آفت ها و تازه كردن علوفه دام هاي جوامع 
محلي دارد، كار اشتباهي نيســت، اما متأسفانه آب در 

بخش هاي عمده تاالب وجود ندارد.
او در مــورد وضعيت حقابه تــاالب مي گوید: به صورت 
موجي و موقت آب به سمت تاالب سرازیر شده ولي هنوز 
حقابه مستمر تاالب پرداخت نشده است. آنچه به تاالب 
رسيده ناشي از تنش اجتماعي و سيالب بوده و در بقيه 

سال تاالب تشنه است.

مدیر انجمن حمایت از محيط زیست هویزه: آتش تاالب هورالعظيم در بخش عراق به مرز ایران كشيده شد
دود آتش هورالعظيم در چشم ايران پيگيری خبر

خبرهای كوتاه

تشكيلكميتهعلميبررسيتأثير
فرونشستبرپلهايتاريخياصفهان

مســئول پایش پل هاي تاریخي اصفهان با تأكيد بر اینکه هرگونه 
اظهارنظر درباره تأثير فرونشست بر پل هاي تاریخي، نيازمند بررسي 
و تأیيد كارشناســان و متخصصان این حوزه است، از تشکيل یك 
كميته علمي_راهبري براي تحقيق درباره آسيب هاي وارد شده به 

پل هاي تاریخي اصفهان خبر داد.
پيش تر رسانه ها از جمله همشهری از تأثير فرونشست هاي ناشي از 
خشکسالي و پایين رفتن سفره آب زیرزميني در این شهر بر پل هاي 
تاریخي شهر اصفهان خبر داده بودند. اكنون علي محمد فصيحي 
نائيني به ایسنا گفته است، مدتي اســت كه مطالبي درباره اثرات 
فرونشســت بر پل ها و بناهاي تاریخي اصفهان در رسانه ها منتشر 
مي شود و ما نيز دلسوزي همگان را براي بناهاي تاریخي تحسين 
مي كنيم اما معتقدیم كه ارائه نظر تخصصي را باید به كارشناسان 

امر واگذار كرد.
به گفته او، هر تركي كه بر یك بناي تاریخي مي افتد منشــأ خود را 
دارد و این منشأ باید توسط كارشناس همان حوزه بررسي شود. اما 
شــاهدیم كه غيرمتخصص ها نه تنها دراین باره اظهارنظر مي كنند 
بلکه افرادي را كه در زمينه آسيب شناسي سازه ها و مرمت تخصص 
دارند نيز به دليل رد نظر مطلوب شــان متهم به ناآگاهي یا مسائل 

دیگر مي كنند.
مسئول پایش پل هاي تاریخي اســتان اصفهان تأكيد كرد: ما نيز 
معتقدیم كه پل هــاي اصفهان بدون زاینــده رود معناي خود را از 
دســت داده اند. اما نمي توانيم چشــم مان را بر حقيقت ببندیم و 
مســائلي خالف واقع را درباره اثرات فرونشست بر پل هاي تاریخي 

اصفهان بيان كنيم.
فصيحي با اشــاره به اینکه برخي رســانه ها تفاوت بين نشست و 
فرونشست و درز انبســاط و انقباض را با ترك ناشي از فرونشست 
نمي دانند، گفت: حتي هر ســانتي متر یك ترك هم مي تواند منشأ 
متفاوت داشته باشــد. بنابراین نسبت دادن تمام ترك ها به مسئله 

فرونشست، فاقد وجاهت فني و علمي است.
وي در پاسخ به این سؤال كه ترك ایجادشده روي پل جویي ناشي از 
چيست؟ توضيح داد: بخشي از سنگ هاي پل جویي آسيب دیده و آب 
شستگي باعث شده كه پایه پل ترك هاي ریز بخورد. اما ما با بررسي 

داخلي پل متوجه شدیم كه نشست نامتقارني در آن وجود ندارد.
مســئول پایش پل هاي تاریخي اصفهان خطر فرونشست را بسيار 
جدي و پيشگيري از آن را بهتر از درمان دانست و گفت: شاهدهایي 
كه در پل خواجو كار گذاشته ایم از 1۵ سال پيش تاكنون حركتی 
نداشته و این بدین معناست كه فرونشست به پل خواجو آسيب نزده 
است. فصيحي خبر داد: به تازگي در معاونت ميراث فرهنگي اداره كل 
ميراث فرهنگي استان اصفهان با تشکيل یك هيأت علمي - راهبري 
براي بررسي وضعيت پل هاي تاریخي شهر موافقت شده و درصددیم 
نظر متخصصان مختلف را جمع آوري كنيم تا مرمت هاي اضطراري 

موردنياز پل ها براساس نظر همين متخصصان انجام شود.
وي افزود: قطعاً براي انجام پژوهش دقيق به ابزارهاي پيشرفته ای 
نياز است و ما دست هر كســي را كه در این راه كمکي انجام دهد، 
به گرمي مي فشاریم. مســئول پایش پل هاي تاریخي اصفهان، با 
بيان اینکه ســاختار پل هاي تاریخي اصفهان به واسطه مرمت هاي 
انجام شده در طول زمان با یکدیگر تفاوت دارد، یادآور شد: اداره كل 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي استان اصفهان در پي 
انکار فرونشست نيست. بلکه در پي اثبات اهميت پژوهش و اهميت 

اظهارنظر مبتني بر تخصص و تحقيق است.

پاكسازيآلودگينفتيازرودخانهاروند
عمليات مهار آلودگي ناشي از مشتقات نفتي در رودخانه اروند توسط 
تيم عملياتي مقابله با آلودگي بندر آبادان پس از چهار روز به اتمام 
رسيد. رضا سفاري، مدیر بنادر و دریانوردي آبادان با اعالم این خبر 
گفت: پس از مشاهده آلودگي نفتي در سطح آب رود اروند و نزدیك 
اسکله هاي بندر آبادان در روز سه شنبه مورخ 16 شهریورماه 1400، 
سریعاً تيم عملياتي مقابله با آلودگي از بندر آبادان به محل موردنظر 
اعزام شد. به گزارش ایســنا، وي افزود: وسعت آلودگي از پاالیشگاه 
نفت آبادان تا شيالت این شهرســتان با دو كيلومتر طول و ۵0 متر 
عرض بود. مدیر بنادر و دریانوردي آبادان افــزود: پس از چهار روز 
تالش، عمليات با موفقيت به پایان رسيد و هم اكنون با اقدام به موقع 
تيم عملياتي، هيچ گونه آلودگي نفتي در اروندرود مشاهده نمي شود.

تالشبرايتعيينحقابهمناسببرايتاالببندعليخان
رئيس اداره مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق اداره كل محيط زیست 
استان تهران گفت: برنامه مدیریتي تاالب بندعليخان در دستور كار 
است و با تامين اعتبار و همکاري دستگاه ها مي توان مشکالت این 
تاالب را احصا و راهکار حل آنهــا را اجرا كرد. اميرعباس احمدي به 
ایسنا گفت: قصد داریم براي تاالب بندعليخان حقابه زیستي مناسبی 
را تعریف كنيم چون بندعليخان تاالب فصلي است و از رودخانه شور 
تغذیه مي كند كه از آب آن بيشتر براي كشاورزي استفاده مي شود. 
وي افزود: وقتي بارندگي در تهران شــروع مي شــود روانا ب ها وارد 
محدوده بندعليخان مي شــود كه البته در طول مسير و در جریان 
شست وشوي جوي ها ضایعات و زباله هاي پایتخت نيز به تاالب وارد 
مي شوند. براساس این خبر، حوزه تاالب بندعليخان 13۵هزار هکتار 
اســت و این تاالب در 3۵ كيلومتري جنوب شهرستان ورامين قرار 
دارد. تاالب بندعليخان همچنين تنها زیستگاه آبي پارك ملي كویر 

و پذیراي پرندگان مهاجر در فصل مهاجرت است.

آغازبهرهبرداريازبزرگترينشهرزيرزمينيايران
بزرگترین شــهر زیرزميني ایــران در تفــرش با حضور كاوشــگران 
باستان شناسي دانشــگاه نيشابور مورد بررســي، كاوش و بهره برداري 
قرار گرفت. مهدي موسوي نيا، رئيس هيأت كاوش هاي باستان شناسي 
شهر زیرزميني تفرش به پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري اعالم 
كرد: شهر زیرزميني تفرش در استان مركزي با 1۵0 هکتار وسعت و سه 
طبقه استقراري، وسيع ترین محوطه دستکند ایران و یکي از بزرگ ترین 
محوطه هاي زیرزميني در خاورميانه و دنياي باستان شناسي است. او با 
بيان اینکه این محوطه در دوره سلجوقي ساخته و در اواخر این دوره پس 
از پر شدن چاه هاي ارتباطي آن، متروك شد، تصریح كرد: كشف قطعه 
سفال هایي از دوره ایلخاني تا قاجار در طبقات فوقاني، نشان مي دهد پس 
از متروك شــدن محوطه، بخش هایي از آن ولو به صورت محدود پس از 

دوره سلجوقي مورد استفاده قرار گرفته است.

زهرارفيعي
خبرنگار

سيدمحمدفخار
خبر نگار

 8درصد کشور 
درگیر فرسايش بادي است

مدیركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها: 
نخستين مركز پایش فرسایش بادي كشور در ميبد یزد افتتاح شد

14ميليون هکتار از عرصه هاي كشور در شرایط بحراني 
فرسایش بادي قرار دارند

14ميليون هکتار از عرصه هاي كشــور در شــرایط 
بحراني فرسایش بادي قرار دارند و براي افزایش دقت 
اقدامات بيابان زدایي باید این نوع فرسایش به دقت پایش شود. این عدد یعني 8درصد كل 
مساحت ایران با بحران فرسایش بادي دست و پنجه نرم مي كند كه باید براي آن چاره جویي 

شود.
برهمين اساس، به تازگي ایستگاهي براي پایش فرسایش بادي در ميبد یزد آغاز به كار كرده 
است و هوشنگ جزي، مدیركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها در این باره 
به همشهري مي گوید: یکي از موضوعاتي كه در كنار امور اجرایي باید مدنظر همه قرار گيرد، 
بحث سنجش است. اگر كاري انجام مي گيرد باید براساس اطالعات دقيق باشد و اگر سنجشي 
صورت مي گيرد، باید ميزان اثرگذاري آن بررسي شود. این موضوع كمك مي كند تا اقدامات 

بعدي نيز با موفقيت همراه شود.
بخش آبخيزداري سازمان جنگل ها 11ایســتگاه پایش فرسایش آبي به همراه تنها ایستگاه 
پایش فرسایش بادي در كشور دارد كه 8عامل و در مجموع 40فاكتور را اندازه مي گيرند. این 
فاكتورها شامل هوا، اقليم، آب، خاك، مسائل هيدرولوژي و... است. این ایستگاه ها بيشتر در 
مناطقي است كه فرسایش آبي در آنها وجود دارد و موضوعات مرتبط با آب را كنترل مي كنند.
هوشنگ جزي تأكيد مي كند: در بحث فرسایش بادي، از اسفند ۹۹، در منطقه »طاحونه« 

شهرستان ميبد یزد كليد ایستگاهي زده شده كه به تازگي فعاليت خود را آغاز كرده است.
 با تجهيزاتي كه در این ایســتگاه تعبيه شــده مي توان اقدامات اجرایي در عرصه هاي 
بياباني را با دقت باالتر پيش برد؛ به عنوان مثال در بهار 1400سه واقعه در این ایستگاه 
به صورت آزمایشي ثبت شد كه نشان مي دهد رسوباتي كه در فرسایش جابه جا مي شوند، 
تا ارتفاع 1۵سانتي متري ثبت شــده اند؛ بنابراین اگر از گياهاني استفاده كنيم كه این 
ارتفاع را داشته باشند، مي توانيم تا ۷0درصد از حمل رسوب و فرسایش بادي جلوگيري 
كنيم. یا اینکه چه گياهاني در برابر فرسایش مي ایستند. این نخستين ایستگاه فرسایش 
بادي كشور است كه وقایع مختلف را ثبت مي كند و نتایج آن براي جمع بندي به دست 

ما رسيده است.
 

ابعادفرسايشباديوآبيدرايران
جابجایي خاك موجب تشکيل دشــت هاي حاصلخيز در طول ميليون ها سال شده اند، اما 
اگر ميزان این جابجایي خيلي زیاد و شدید شــود خاك از محل اصلي خود خارج و منجر به 
ایجاد گردوغبار، سيالب و مشکالت دیگر مي شود. آمار اعالمي معاونت آبخيزداري و بيابان 
ســازمان جنگل ها نشــان مي دهد 14ميليون هکتار از عرصه هاي كشور در شرایط بحراني 
فرسایش بادي قرار دارند. براســاس گزارش اطلس بيابان كه تابستان امسال منتشر شده، 
نتایج مطالعات كانون هاي بحراني نشان مي دهد 18۷ منطقه كشور در 22 استان به اصطالح 
بياباني كشور تحت تأثير فرسایش بادي هستند كه وسعت این مناطق 2۹.۵ميليون هکتار 
است و 23۷كانون بحراني فرسایش بادي با وسعت حدود 14ميليون هکتار در این محدوده 

وجود دارد.

مدیركل دفتر آبخيزداري و حفاظت خاك سازمان جنگل ها در این باره مي گوید: ما از طرفي 
در آبخوان ها منابع آبي را حفظ نمي كنيم و با برداشــت بي رویه منابــع آبي و خالي كردن 
آبخوان ها موجب فرونشست آنها مي شویم. امروز 38۵دشت كشور ممنوعه و بحراني است و 
به طور متوسط 20سانتي متر در سال با فرونشست روبه رو هستيم، اما در بحث فرسایش بادي 
به طور متوسط در هر هکتار از بيابان هاي كشــور هر سال 20 تن فرسایش صورت مي گيرد. 
آنگونه كه جــزي بيان كرده، در بخش فرســایش آبي نيز 16.۷تن در هر هکتار فرســایش 
آبي داریم كه عدد مجازش 0.۵تن در هکتار و 33برابر حد مجاز اســت. از نظر وزارت نيرو، 
2۵0ميليون مترمکعب هر سال رسوبات به مخازن سدهاي ما راه پيدا مي كند كه 0.۷6درصد 
حجم آنهاست. در عين حال عمليات آبخيزداري، هکتاري 2ميليون تومان شده است. با این 
كار، هم سيل را مي توان كنترل كرد، هم جلوي رسوبات را گرفت و هم از هزینه هاي سنگين 

عدم هدایت آب به آبخوان ها جلوگيري كرد.

لزومپايشفرسايشبادي
پایش فرسایش در كشور خشکي نظير ایران بسيار اهميت دارد. منوچهر گرجي، رئيس انجمن 
علمي خاك نيز در این باره در گفت وگویي رادیویي گفت: ایران كشوري فرسایش خيز است و 
از نظر فرسایش آبي و بادي تقریبا رتبه هاي اول را در دنيا دارد و فرسایش آبي و بادي ساالنه 
ميلياردها دالر هزینه به كشورمان تحميل مي كنند و كسي هم توجه چنداني به این موضوع 
نمي كند، اما نباید فراموش كرد كه توسعه كشور منافاتي با حفظ محيط زیست ندارد. اینکه 
برنامه هاي توسعه اي باعث مشکل دار شدن محيط زیست مي شود به خاطر اشتباه بودن روش ها 
و شيوه هاي اجراي برنامه هاست. منوچهر گرجي درباره لزوم ساخت چنين ایستگاه هایي در 
كشور مي گوید: براي جلوگيري از تشدید فرسایش خاك باید براي پرورش دام، كشت گياهان، 
جنگل ها و مناطق صنعتي و معادن روش هاي خاص و متفاوتــي را به كار ببریم. در مناطقي 
همچون سيستان و بلوچستان و قسمت هایي از خوزستان، زمين ها منشأ گردوغبار هستند 
و اصلي ترین دليل آن ترددهاي بي رویه دام ها، انســان ها، خودرو و موتورهاســت؛ بنابراین 
پایش هاي مختلف مي تواند زمينه هاي بروز مشکالت ناشي از فرسایش بادي را مشخص كند.

جزئياتايستگاه
ایستگاه زوجي پایش فرسایش بادي و ریزگردهاي طاحونه، حاصل همکاري سازمان جنگل ها 
و پژوهشکده مناطق خشك و بياباني دانشگاه یزد است. در این ایستگاه، پروژه زوجي پایش 
و اندازه گيري فرسایش بادي با هدف دستيابي به ركورد هاي فرسایش بادي خاك با اعتباري 
بالغ بر 2600ميليون ریال ایجاد شده اســت. این پروژه در محل كانال باد شهرستان ميبد 
كه یکي از بادخيزترین مناطق استان و به عنوان یك كانال ترانزیت گرد وغبار در كانون هاي 
بحراني فرسایش بادي محسوب مي شود، اجرا شــده و هدف از اجراي آن ثبت ركوردهاي 
فرسایش بادي خاك، مقایسه عرصه هاي فاقد پوشش هاي مختلف یا اراضي شاهد و منطقه 
تيمار تاغکاري شده و همچنين جمع آوري آمار و اطالعات كمي و ارائه آن به مجامع علمي 

و برنامه ریزي كشور است.
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حامد هاديان
روزنامه نگار

سال هاست كه تصميم داشتم براي 
ساخت مستند یا گرفتن گزارش از گزارش

وضع افغانســتان به آنجا سفر كنم 
مثل سوریه، عراق و لبنان. ولي به هزار و یك دليل 
عقبش انداختم. این بار ولي 2 ماه پيش و با توجه به 
جدي تر شدن پيشروي هاي طالبان دوباره تصميم 
گرفتم كه بروم. چند روز بعد پایانه  مرزي اسالم قلعه 
افغانســتان در مرز زميني با ایران، توسط طالبان 

سقوط كرد.
فرانس كاپا یکي از بزرگ ترین عکاسان جنگي دنيا 
كتابي دارد كه شرح سفرهایش به مناطقي را كه در 
آن بحران بوده مي گوید. حتي براي او هم همه  چيز 
مهيا نبود. ولي كاپا خوش شــانس بود. من هم فکر 
مي كردم خوش شانسم. فهميدم نيستم. هزار جا را 
براي رفتن به افغانستان پيگيري كردم ولي به نتيجه 
نرسيدم. هر روزي كه مي گذشت ماجراي افغانستان 
حادتر مي شد تا آنجا كه باالخره طالبان به دروازه هاي 
كابل رسيد و اشرف غني از افغانستان فرار كرد، بعد 
ماجراي فرار آمریکایي ها و انفجار تروریستي پيش 
آمد. از آن وقت هر روز بيشتر از قبل  پيگيري كردم. 
ولي همه ســازمان ها كه مي توانستند كمك كنند 
به دليلي كه آن را نمي دانم كمکي نکردند. و وقتي كه 
دیگر كامل نااميد شدم، یك شب تا صبح نخوابيدم و 

تصميم گرفتم خودم بروم شاید شد.
صبح روز شنبه رفتم به سفارت افغانستان در تهران، 
آن هم در خيابان پاكستان. یکي از دوستان گفته بود 
كه از آنجا مي تواني ویــزا بگيري. بخش ویزا از باقي 
بخش هاي ســفارت خلوت تر بود و كارمندانش هم 
چاي مي خوردند و دربــاره آخرین فيلم هایي كه از 
كارهاي طالبان دیده بودند حــرف مي زدند. كمي 
كه گذشت متوجه حضور من شدند. مرد متصدي 
گفت ما چيزي صادر نمي كنيــم. ولي لب مرز انگار 
صادر مي كنند و یك شــماره به من داد كه خودش 
هم از تلگرام پيدا كرده بود. موقع رفتن پرسيدم اینجا 
متعلق به دولت قبل است یا طالبان. گفت قبل. خودم 
از سؤال متناقضم تعجب كردم. پرچم افغانستان و 
نه طالبان هنوز باالي سر ســفارت بود و مردم تمام 
تالش شان را مي كردند تا راهي براي پناهندگي به 

كشورهاي خارجي پيدا كنند.
به شماره زنگ زدم و با كسي كه از ته چاه حرف مي زد 

حــرف زدم. گفت مرز دوغارون باز اســت و بعدش 
قطع كرد. حاال فقط باید پول جور مي كردم و راهي 
مي شدم. یکي از دوســتان زنگ زد كه رفتي یا نه؟ 
گفتم دارم مي روم. گفت پول الزم نداري؟ گفتم دارم. 
پول هم جور شد. دیگر چيزي نماند. 2 روز بعد، صبح 
سوار هواپيماي تهران به مشهد شدم. هواپيمایي كه 
سه ساعتي تأخير داشــت و همين تأخير باعث شد 

كه به مرز نرسم.
راســتش تا وقتي كه از مرز رد نشده بودم مطمئن 
نبودم كه مي شود رد شــد یا نه. بيشتر آدم هایي كه 
تا قبل از این رد شــده بودند هماهنگي هایي از قبل 
كرده بودند ولي من جز یك تلفن و یك سري حرف، 
اطالعي نداشتم. در مشهد ماشين گرفتم به ایستگاه 
تاكســي هاي هرات كه هم راننده ایراني داشــت و 
هم هراتي. كمي چرخيدم و گفتــم كه مي خواهم 
به هرات بــروم. راننده ها گفتند فــردا صبح. امروز 
به مرز نمي رسيد ســاعت 4 مرز را مي بندند. بعد با 
یکي از راننده هاي ایراني نشســتيم و حرف زدیم. 
برخی از آمدن طالبان راضــي بودند. اكثر راننده ها 
همين طوربودند. افغانســتان پول ویزاي آنها را كه 
بلندمدت بود از ۵00 به 200 دالر رســانده بود. از 

طرفي مســيري كه پر از دزد و رشوه گير بوده امروز 
به یك مسير امن تبدیل شده است. هر كس از زاویه 
خودش نگاه مي كند. آخر یك راننده پيدا كردم و با 
هم قرار گذاشتيم كه ساعت ۵صبح به سوي هرات 

برویم. روزي بود كه شب به حرم امام رضا)ع( رفتم.
    

آدم گاهي دیر مي رســد. وقتي به هرات رســيدم 
مطمئن بودم كه دیر رســيدم. با اینکه روز قبلش 
مردم جلوي فرمانداري تظاهرات كرده بودند و چند 
نفري كشته و مجروح شدند و چند خبرنگاري هم 
بازداشت شدند. ولي در كل بحران هاي بزرگ تغيير 
حاكميت در افغانســتان تمام  شده بود و افغانستان 
وارد مرحله جدیدي از تاریخ خود شده بود. مرحله 
بحران پس از بحران. در این روزها گروهي مي گویند 
طالبان عوض شــده گروهي هم مي گویند نشده. 
راننده اي كه ما را از مشهد به هرات برد  در روز سقوط 
هرات آنجا بود. مي گفت به قشر فقير جامعه خيلي 
مي رسند. با دزدي و فساد برخورد مي كنند. هواي 
مردم را هم دارند. بعد یکباره نظرش عوض مي شد كه 
طالبان اهل سازندگي نيست. از خط راه آهن حمایت 
نکردند یا تمام پاسگاه هاي پليس را بایکوت كردند و 

شيشه هایش را شکســتند و به مردم گفتند هر چه 
مي خواهيد از در و پنجــره آن بردارید یا اینکه اینها 
چه جوري مي خواهند بدون تجربه كشــور را اداره 
كنند. راننده راست مي گفت تناقضاتي را مي دید كه 
همه آدم ها اینجا مي بينند. آدمي كه تناقض مي بيند 
چکار مي كند. منتظر است كه كدام گمان ها درست 
در مي آید. با مردم هرات هم حرف مي زدي همين 
حس را داشتيم كه همه آنها وسط همين برزخ بودند.

ساعت ۵صبح از مشهد راه افتادم، تا ماشين حركت 
كند ساعت ۶ شد. از بي خوابي دیشب تا بيشتر مسير 
خواب بودم. راننده هم خوابش گرفتــه بود خدا را 
شکركه تصادف نکردیم. كم كم بيدار شدیم و به تایباد 
و مناطق دیگر رسيدیم. هرقدر بيشتر بيدار مي شدیم 
گرد و خاك بيشتر مي شد و به مرز دوغارون نزدیك تر 
مي شدیم. هنوز هم مطمئن نبودم كه بتوانم از مرز 

رد شوم. به مرز رسيدیم.
پياده شدیم. قبل از ورود به ســالن گمرك یك بار 
پياده مان كردند و كيف هایمان را نگاه كردند. البته 
نگاه كه نبود كيف را پياده كردیم گفتند سوار كن. 
این مرز یکي از مرزهایي است كه افغانستاني هایي 
را كه ویزا ندارند و توي ایران بازداشــت مي كنند از 
همين جا رد  مي كنند. جســت وجوي وسایل آنها 
خيلي جدي تر بود. كمي جلوتر وارد سالن گمرك 
شدیم در طرف ایران كسي داخل نبود. در كه زدیم 
یك ستوان بيرون آمد. گفت عوارض خروج را واریز 
كن و چند دقيقه صبر كن تا واریز به سيستم برسد. 
بعد مهر خورد و یك سرباز ساكمان را گشت و وارد 
منطقه بي طرف مرز شدیم. به شکل عجيبي چيزي 
نپرسيدند. یك خيابان بلند را گرفتيم و رفتيم كه این 

طرفش پرچم ایران بود و آن طرف افغانستان. راننده 
جلوتر رفته بود گفت از كنار كانتينر برو. یك جوان 
طالب با عينك دودي روي صندلي نشسته بود. به 
قولي نخستين طالبي كه دیدم. خوب فارسي حرف 
مي زد. انتظار سؤال جواب داشتم كه مثل طرف ایراني 
چيزي نپرسيد. راهنمایي مان كرد به یك ساختمان 
كه براي دادن ثبت ویزا تعبيه شده بود. ساختمانی 
كه در عين نو بودن معلوم بود آشفته است. یك جوان 
طالب در نخستين اتاقي كه درش باز بود پشت ميز 
نشســته بود. نامش ضياالحق بــود. روي موبایلش 
عکس خودش با ســالح بود. گفتم ویزا مي خواهم. 
پاســپورت و یك قطعه عکس و 80دالر خواست. 
كمي چانه زدم كه مقدار ویزا را كم كند كوتاه نيامد 
گفت كه قانون اســت. 20دالر نسبت به حکومت 

اشرف غني كم شده.
 با دمم گردو شکستم. پرسيد اهل كجاي تهراني؟ و 
بعد بردم به یك اتاق دیگر كه جواني دیگر كه معلوم 
بود رئيسش است مدارك را داد. كمي منتظر ماندم 
كه البته براي ثبت ویزا خيلي زیــاد نبود. از جوان 
پرسيدیم شــب برمي گردي هرات گفت نه تا آخر 

هفته هستم. این یکي لباس سنتي تنش نبود.
از ســالن خارج شــدیم و حاال ویزاي افغانستان را 
داشتم كه 2ماه برایش جلز و ولز مي كردم. راننده هم 
لباس افغاني پوشيده بود و منتظر بود. من هم لباس 
بلوچي نارنجي تنم بود. گردوغبار بيشتر شده بود. 
قبل از اینکه اینترنت برود عکس ویزا را توي تویيتر و 
اینستا گذاشتم. عکسي كه فکر نمي كردم به فاصله 
چند روز جهاني شود و تمام شبکه هاي خبري و حتي 
تویيتر طالبان هم منتشــرش كنند. هر كسي هم 

یك چيزي نوشته بود. یك شبکه خبري نوشته بود 
جاسوس ایراني وارد افغانستان شد. بيشتر نوشتند 
نخستين خبرنگار ایراني هستم كه ویزاي طالبان را 
گرفتم درحالي كه روي ویزا نوشته بود نفر ۵2. از همه 
خنده دار تر كانال هاي تلگرام گيالن بودند كه نوشتند 

ورود نخستين خبرنگار رشتي به امارت طالبان.
دوباره سوار ماشين شــدیم یك مالي جوان افغان 
جلوي خروجي ایستاده بود. مثل همه عکس هایي 
كه ازشان منتشر مي شود یك كاله پشتوني و عينك 
دودي. ویزاها را چك مي كرد. راننده گفت چند روز 
پيش یك زن تنهاي ایراني همراهم بود. با تحکم به 

من گفت دیگر زن بدون محرم همراه خودت نياور.
گردوغبار بيشتر شــده بود، آن قدر كه تقریبا جلو 
را به فاصله كمي مي دیدیم. جــاده هم خراب بود و 
ماشين ها هم با سرعت مي آمدند. در همين لحظه 
یك موتوري كه طالب بود با یك عينك جوشکاري و 
شال دور سرش همه را پشت سر گذاشت. با سرعت 

باد را مي شــکافت. آن قدر ســریع مي رفت شوك 
ماندیم. فکر مي كردم اینکــه مي گویند طالب ها با 
موتورهایشان افغانستان را گرفتند بيراه نبوده است. 
راننده دوباره شروع كرد از خوبي هاي طالب حرف 
زدن بعد كمي كه گذشــت از بدي هایشــان، هي 

حرف هایش عوض مي شد.
گفتم صداي ضبط را زیاد كند. تا نزدیك هاي هرات 
همه ساكت بودند كه دوباره از خوبي هاي طالب گفت 
بعد از بدي هایشان. خسته و كوفته بعد از ۶ ساعت 
ماشين سواري به یك خيابان اصلي رسيدیم. كمي 
پول چنج كردیم. راننده بهمان گفت براي استراحت 

بروید به چوك)ميدان( گلها كه كافه هم دارد.
ریکشا سوار شدم. همان موتورهاي سه چرخه كه 
در هرات پر است. توي بغداد به ریکشاها مي گفتند 
توك تــوك. خيلي زود به چوك یــا همان ميدان 
رســيدیم. از همــان اول به خاطــر بي اینترنتي و 
بدن دردش به دنبال ســيم كارت بودم. یك مغازه 

پيدا كردم.
صاحب مغازه جواني با ریش بلنــد و باهوش بود. تا 
كارش را شروع كرد درباره طالب حرف زدم. طفره 
رفت از حرف زدن و گفت كه فعال نظري ندارد باید 
دید كه چکار مي كنند. نظرش درباره داعش را هم 
پرسيدم این بار هم طفره رفت. گفت اصال من چرا 
باید این چيزها را به تو بگویم. كمي گذشت و یخ ها باز 
شد و گفت باید دید كه طالب چکار مي كند ولي من 
دین را خرج دنيا نمي كنم. بيشتر حرف زدیم تا سيم 
كارت با شــارژ 10 گيگ نصب شد. اسم سيم كارت 

افغان بي سيم بود.
از مغازه زدم بيرون و خودم  را به یك كافه رساندم تا 
كمي استراحت كنم. آنجا یکي از هزاره هاي فعال 
تویيتری هرات آمد و گپ زدیم. او هم اعتمادي به 
طالب نداشت. همان جور كه طالب 20 سال است 
براي رسيدن به این روزها نقشه مي كشد، مردم هم 
20 سال دزدي و بي اعتمادي دیدند و به این راحتي 
به كسي اعتماد نمي كنند. بعدش كمي در خيابان 
چرخيدیم. در همان ميدان چند كودك پرچم هاي 
امارت اســالمي را مي فروختند. براي یادگاري دو 
پرچم گرفتم. دستفروش بودند. ممکن بود یك ماه 
پيش پرچم دولت را مي فروختند. هر پرچم 20 هزار 
تومان. بعضي چيزها خيلي براي مردم مهم نيست. 
با دوست تویيتري و مرتضي روزنامه نگار جام جم هم 
كه آمده بود توي شهر كمي گشتيم و بعد به همان 
جایي رفتيم كه دیروز تظاهرات شــده بود. یعني 
روبه روي فرمانــداري. مرتضي گفت برویم كمي با 
طالب هاي جلوي در حرف بزنيم. من گفتم نمي آیم. 
تازه یك عکاس ایراني را بازداشت كرده بودند. گفتم 
مي مانم كه اگر شما را گرفتند به دیگران خبر دهم. 
مرتضي و دوست هزاره جلوي در رفتند و یك دفعه 

غيب شدند...

هنوز کسی نظری ندارد
روایتي از سفر به افغانستان در دوران امارت اسالمی طالبان - بخش اول

 همان جور كه طالب 20ســال 
است براي رسيدن به این روزها 
نقشه مي كشد، مردم هم 20 سال 
دزدي و بي اعتمــادي دیدند و 
به این راحتي به كســي اعتماد 

نمي كنند

عکس ویزا را در تویيتر و اینستاگرام گذاشتم. فکر نمی كردم اما به فاصله 
چند روز جهانی شد. شبکه های خبری، حتی تویيتر طالبان  منتشرش 
كردند. از همه خنده دار تر كانال های تلگرامی گيالن بودند كه نوشتند: 

ورود نخستين خبرنگار رشتی به امارت  طالبان
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دریچه تازه هاي نشر

ابن سینا و رجل همدانی

بیســت وهفتمین نشســت از مجموعــه 
درس گفتارهایــی دربــاره  بوعلی ســینا، 
چهارشنبه 24شهریور، ســاعت 11صبح 
با عنوان »ابن ســینا و رجــل همدانی « به 
سخنرانی پرویز اذکایی اختصاص دارد که 

به صورت مجازی پخش خواهد شد.
ابوالفرج را از دانشــمندان برجســته در 
فلسفه و طب دانسته اند که علوم فرسوده 
پیشینیان را زنده کرد. به گفته شاگردش 
ابن بطالن، وی 20 ســال سرگرم شرح و 
بررسی رســاالت مابعدالطبیعه ارسطو 
بود. با این همه به روایت ابن ابی اصیبعه، 
ابن سینا دانشمند نامدار و معاصر ابو الفرج 
در طب ســرانجام با اشــاره به برخی از 
وسایل وی، او را در این فن کم مایه شمرده 
اســت. او اشــاره دارد به اینکه شاید این 
نظر ابن ســینا ناشــی از رقابت میان وی 
و ابوالفرج باشــد. آیا منظور ابن سینا از 
رجل همدانی، ابوالفرج است و رابطه این 
2 دانشــمند چگونه بوده است و در چه 
حوزه هایی با یکدیگــر مجادله و مباحثه 

داشته اند؟
عالقه منــدان می توانند این برنامــه را از 
اینســتاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به 
نشــانی ketabofarhang، تلگــرام این 
مرکز به نشانی bookcitycc و صفحه  آن را 

در سایت آپارات پیگیری کنند.

    ستاره دوردست 
»ستاره دوردست« نوشته روبرتو بوالنیو با ترجمه 
اسداهلل امرایي به تازگي در قالب مجموعه ادبیات 
بزرگان انتشارات نگاه، با شکل و شمایلي جدید 
تجدید چاپ شده است. روبرتو بوالنیو، نویسنده 
و شاعر شیلیایي )2003-1953( در 15سالگي 
همراه خانواده اش شــیلي را ترك کــرد و در 
20سالگي و همزمان با کودتاي پینوشه، به وطن 

بازگشت. او در این سفر دستگیر شد و چند روزي را در زندان ماند و پس از 
آن، باقي عمر را در کشورهاي مختلف زندگي کرد. رمان ستاره دوردست 
)1996( یکي از رمان هاي کوتاه بوالنیو و درباره زندگي چند دانشجوي شاعر 
جوان در خالل جریانات سیاسي شیلي است. وایدر، شخصیت عجیب این 
داستان در کارگاه هاي شعرخواني حضور دارد و از عوامل امنیتي کودتاچیان 

است. این کتاب به بهاي 55هزار تومان منتشر شده است.

    بانو با سگ ملوس 
»بانــو با ســگ ملوس«  اثــر آنتــوان چخوف، 
مجموعــه اي از چند داســتان کوتاه اســت که 
عبدالحسین نوشــین آن را به فارسي برگردانده 
و چند روز پیش در قالب مجموعه ادبیات بزرگان 
انتشارات نگاه چاپ شده اســت. »چاق و الغر«، 
»آفتاب پرست«، »وانکا«، »شوخي«، »سرگذشت 
مالل انگیــز«، »سبکســر«، »انگــور فرنگي«، 

»ئیوینچ«، »جان دلم« و »بانو با سگ ملوس« عناوین داستان هاي خواندني 
این کتاب هستند؛ داستان هاي این مجموعه بین سال هاي 1883 تا 1889 
نوشته شده اند. این داستان ها با قلم دلنشــین چخوف، مضامیني انتقادي 
درباره نظام اجتماعي خرده بورژوازي آن زمان روسیه است. زینووي پاپرني، 
دکتري علوم زبان شناسي، در مقدمه این کتاب لحن و زبان تك تك داستان ها 
را بررسي کرده که براي ورود خواننده به داستان ها بسیار جالب توجه است. 

انتشارات نگاه این کتاب را به بهاي 80هزار تومان منتشر کرده است.

    بارون درخت نشین 
»بارون درخت نشین« از معروف ترین رمان هاي 
ایتالو کالوینو با ترجمه مهدي سحابي نیز اخیرا 
در قالب مجموعه ادبیات بزرگان انتشارات نگاه 
در قطع پالتویي تجدید چاپ شده است. ایتالو 
کالوینو    )1985-1923( نویسنده سرشناس 
ایتالیایي آثارش سرشــار از تخیل و استعاره اند. 
رمان بارون درخت نشــین در روستایي خیالي 
اتفاق مي افتد و شرح زندگي »کوزیمو الورس 

دو روندو« از 12 سالگي تا پایان عمر اوست. بارون 
روندو از سنت هاي کهنه و قیدهاي بي چون و چراي اجتماعي مي گریزد 
و شیوه اي از زیستن را براي خود برمي گزیند که کوچك ترین شباهتي به 
زندگي دیگر مردمان ندارد. زمین سفت و آشناي زیر پا را رها مي کند و به 
زندگي پیچاپیچ و لرزان باالي درختان قدم مي گذارد. این رمان خواندني 

به قیمت 87هزار تومان منتشر شده است.

3/6 ميليون دالر برای مرد عنكبوتي
»فانتزي شگفت انگیز شــماره 15« نخستین حضور 

مرد عنکبوتي در دنیاي کمیك، سوپرمن را که تصور خبر
مي شــد تا کنون با باالترین قیمت به فــروش رفته، 

پشت سر گذاشت.
به گزارش نیویورك تایمز، شــاید سوپرمن از قدرتي فوق بشري 
و بینایي اشعه ایکس برخوردار باشــد؛ اما مرد عنکبوتي، او را از 
میان برداشت. نســخه اي از نخســتین حضور قهرمان کمپاني 
مارول کامیکس در حراجي هریِتیــج به قیمت 3.6 میلیون دالر 

به فروش رسید.
 این کتاب کمیك،»فانتزي شگفت انگیز شماره 15« که هنگام 
انتشار در سال 1962 قیمتي برابر با 12 سنت داشت، با این فروش 
ســوپرمن را که پیش از این تصور مي شد باالترین قیمت فروش 

یك کتاب کمیك را داشته، پشت سر گذاشت.
در  اوایل سال جاري، نسخه اي از »کمیك هاي اکشن شماره یك« 

مربوط به سال 1938 به طور خصوصي به قیمت 3.25 میلیون دالر 
فروخته شد. »فانتزي شگفت انگیز شماره 15« نوشته استن لي، با 
تصویرسازي استیو دیتکو، در داستاني 10 صفحه اي پیتر پارکر را به 
دنیا معرفي کرد و به چنان محبوبیتي رسید که بعد از آن، مجموعه 
کمیك مخصوص به خود را صاحب شــد. در این داستان، پیتر بعد 
از تجربه یك تراژدي شــخصي که به او مي آمــوزد »قدرِت زیاد، 
مســئولیت زیادي به همراه مي آورد« از فردي خودخواه به فردي 

ازخودگذشته تکامل پیدا مي کند.
 حراجي هریتیج در این باره گفت: نســخه »فانتزي شگفت انگیز 
شماره 15« که به فروش گذاشته شــد، کامال نو بود و یکي از تنها 
4نسخه اي اســت که  اکنون وجود دارد. الن آلن، نایب رئیس این 
حراجي گفت: »چه کتابي بهتر از محبوب ترین شخصیت کمپاني 
مارول براي شکستن رکورد وجود دارد؟« مرد آهني نیز به زودي در 

حراج دیگري به فروش خواهد رفت.

درنگي بر کتاب »ملکه تهي دست«، نوشته مهدي میرکیایي

روايت داستانی از استعمار انگليس 
مجموعه »سرگذشــت استعمار« 

نوشــته مهدي میرکیایــي، معرف نقد
تاریخ اســتعمار به زباني ساده براي 
نوجوانان است. مخاطبان با خواندن این مجموعه 
عالوه بر آگاهي از تاریخ و سرگذشــت جهان در 
قرن هــاي اخیر، از سیاســت هاي اســتعماري 
قدرت هاي بزرگ و نحوه شکل گیري آنها اطالع 
پیدا می کنند. ملکه  تهي دســت، جلد پانزدهم از 
این مجموعه به تازگي از ســوي انتشارات سوره 

مهر منتشر شده است.

وقايع جذاب و دراماتیك تاريخي 
با توجه به پررنگ تر شدن فضاي مجازي در زندگي 
کودکان و به ویژه نوجوانان، نوشتن کتاب جذاب براي 
آنان دشوار است و این امر مستلزم مخاطب شناسي 
دقیق است تا نویســنده بتواند خواننده را تا پایان 
کتاب با خود همراه کنــد. انتخاب قالب هاي جدید 

و خاص و جذابیت هاي دراماتیك براي این نوشتن 
رمان نوجوان امري ضروري است.

میرکیایي با آگاهي کامل از این مسئله براي نگارش 
کتاب هاي »سرگذشــت اســتعمار«، وقایع جذاب 
و دراماتیك تاریخي را به زبان امروزي براي قشــر 
نوجوان انتخاب  کرده است و با زبان داستان، وقایع و 
اطالعات مستند و مهم تاریخي را به خواننده منتقل 

مي کند.
جلد پانزدهم این مجموعه، به شروع طمع ورزي ها و 
قدرت گرفتن بریتانیا در زمان ملکه الیزابت در اوایل 
قرن17 مي پردازد. انتخاب عنوان »ملکه  تهي دست« 
براي این جلد هم کنجکاوي مخاطب را بر مي انگیزد 
و هم نشان مي دهد که شکوه و عظمت انگلیس امري 
بدیهي نبوده و با چپاول و غارت ثروت  کشــورهاي 
شرقي به شکوه و قدرت رسیدند و بزرگ ترین نیروي 
دریایي جهان را شــکل دادند تا زمینه ساز فتوحات 

آنها در قرن هاي بعدي باشد.

جذابیت متن با تكنیك داستان
یکي از نقاط قوت این کتاب، روان بودن روایت است 
و نویســنده تالش مي کند با زبان ســاده مخاطب 
نوجوان خود را با تاریخ شروع استعمار انگلیس آشنا 
کند. به عالوه نویســنده دچار تکلف نمي شــود و با 
سیري مالیم و انتخاب عناوین جذاب براي هرکدام 
از داستان ها، مخاطب را خســته نمي کند و او را به 
آساني در مسیر داســتان با خود همراه مي کند، اما 
در عین حال ســعي دارد با مفاهیم داستان، چالش 
ایجاد کــرده و مخاطب را به فکــر وادارد. خدمتکار 
اسقف، جاسوس هلندي هاست، ملکه فقیر به دنبال 
جزایر جادویي شرق، رقیبي خطرناك و بي رحم وارد 
میدان شده است، بامردم مهربان باشید ولي اگر الزم 
شد به زور تازیانه برپشت آنها سوار شوید، مرد ژاپني 
جاسوس انگلیسي   هاست، انگلیســي ها با رافلز کار 
کشته برمي گردند، سلطان جوهر سنگاپور را به رافلز 
مي فروشد، اگر به این پرچم اهانت شود، سرکش هاي 

بیني دراز، کشوري که اشغال شده حق تجارت ندارد، 
آنها دزد دریایي هستند، امپراتوري آسماني، یك تیر 
و سه نشان، موش پیر کله شق و میمون هاي انتحاري، 

عناوین داستان هاي این جلد را تشکیل مي دهند.
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برگ سبز با سند برابر است
گزارش همشهري از مناقشه طوالني مدت بر سر نقل و انتقال خودرو كه با ابالغيه دادستان كل كشور، به نفع پليس مختومه شده است

 مناقشه 10ساله اي كه ميان نيروي انتظامي 
و ســازمان ثبت اسناد بر ســر نحوه انتقال گزارش

مالکيت خودرو وجود داشت، باالخره با رأي 
دیوان عدالت اداري و ابالغيه دادســتان كل كشــور پایان 
یافت. حجت االسالم منتظري در بخشنامه اي كه اخيرا صادر 
كرده، ضرورت مراجعه مردم براي صدور ســند خودرو به 
دفاتر اسناد رســمي را نفي و به این ترتيب عمال به موضع 
پليس كه طي این سال ها به آن اصرار داشت، صحه گذاشته 
است. موضع رسمي پليس اگرچه در این سال ها این بود كه 
صدور برگ سبز براي انتقال مالکيت خودرو ضروري است، 
اما معموال محاكم قضایي براســاس یك بخشنامه سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشور، برگ سبز را سند رسمي تلقي 
نمي كردند و همين مسئله منجر به ســرگرداني مردم در 

این باره شده بود.

مناقشه از كجا شروع شد؟
در خرید و فروش وســایل نقليه، انتقــال مالکيت خودرو 
تا كنون از طریق 2مدرك انجام مي شــده است؛ یکي سند 
خودرو كه در دفاتر اســناد رســمي تنظيم شده و دیگري 
برگ ســبز خودرو كه هنگام تعویض پالك توسط پليس 
راهنمایي ورانندگي صادر مي شود. طي این سال ها پليس 
معتقد بوده كه صدور برگه ســبز از سوي پليس راهنمایي 
و رانندگي از نظر قانوني براي احراز مالکيت وســيله نقليه 
كافي است، اما كانون سردفتران و ســازمان ثبت اسناد و 
امالك كشور تأكيد دارند كه عالوه بر این سند، الزم است 
در هر نقل و انتقال خودرو، ســند دفترخانه اي براي انتقال 

مالکيت تنظيم شود.
مناقشه بر ســر احراز مالکيت خودرو بين پليس و كانون 
ســردفتران به مرور زمان به جایي رســيد كه فرماندهان 
پليس به صراحت از غيرضروري بودن تنظيم سند خودرو 
در دفاتر اسناد رسمي سخن گفتند. سردار حسين اشتري، 
فرمانده ناجا در ســال 1395اعالم كرد: »براساس قانون، 
برگه سبز »سند مالکيت« خودرو محسوب مي شود و براي 
نقل و انتقال خودرو كفایت مي كنــد. البته ایرادي به ثبت 
نقل وانتقال در دفاتر ثبت نيســت، اما مردم با این اقدامات 

تنها هزینه بيشتري را متقبل مي شوند.«

در مقابل اظهارنظرهــاي گاه و بيگاه مســئوالن نيروي 
انتظامي درباره غيرضروي بودن تنظيم ســند خودرو در 
دفاتر اسناد رسمي، كانون ســردفتران با اعتراضات مداوم 
خود عمال اجازه  نــداد آنچه پليس مي گوید به كرســي 
بنشيند. در این مسير آنها مکررا به ماده 29قانون رسيدگي 
به تخلفات رانندگي اشاره مي كنند و بر همين اساس خود 
را براي مداخله در روند نقل وانتقال و تنظيم سند خودروها 
صاحب صالحيت مي داننــد. آنها مي گویند به موجب این 
ماده قانوني نقل وانتقال خودرو به موجب ســند رســمي 
انجام مي شود و تکليف ادارات راهنمایي ورانندگي یا مراكز 
تعيين شده از سوي راهنمایي ورانندگي صرفا بررسي اصالت 
وسيله نقليه، هویت مالك، پرداخت جریمه ها و دیون معوق 

و تعویض پالك به نام مالك جدید است.

اين دعوا صرفا بر سر قانون نيست
در جنجال به وجود آمده بر ســر نحوه نقل و انتقال سند 
خودرو، این فقط مسئله قوانين نبود كه اهميت داشت. در 
این ماجرا پاي جيب مردم هــم در ميان بود. نقل و انتقال 
خودرو در مراكز تعویض پالك به گفته رئيس پليس راهور 
ناجا حدود 300هزار تومان براي مردم هزینه دارد، اما در 
مراجعه به دفاتر اسناد رســمي، هزینه ثبت سند براساس 
تعرفه هاي این دفاتر، گاهــي از چند ميليون تومان تجاوز 
مي كند و یك دليل مقاومت بي امان دفترداران در مقابل 

مصوبه پليــس، به طور طبيعــي تمایل نداشــتن آنها به 
چشم پوشي از این درآمد قابل توجه است.

آب پاكي دادستان روي دست دفترخانه ها
اما حاال پس از سال ها مناقشــه، اختالف نظر ميان پليس 
راهنمایي و رانندگي و دفاتر ثبت اســناد، منجر به صدور 
رأي دیوان عدالت اداري شده است. 12شهریور ماه امسال 
بود كه حجت االسالم والمسلمين جعفر منتظري، دادستان 
كل كشور با ارســال ابالغيه اي به دادستان هاي عمومي و 
انقالب سراسر كشور، آب پاكي را روي دست دفاتر اسناد 
رسمي ریخت و تأكيد كرد براســاس رأي هيأت عمومي 
دیوان عدالت اداري كه برگ سبز خودرو »سند مالکيت« 
است، مراجعه اشخاص به دفتر اسناد براي یك سند دیگر، 

الزامي نيست.
منتظري در این ابالغيه بندهاي 2و 3بخشــنامه سازمان 
ثبت اسناد و امالك كشــور را – كه پيش از این در محاكم 
قضایي به آن استناد مي شده- براساس رأي هيأت عمومي 
دیوان عدالت اداري باطل و استنکاف از رأي دیوان عدالت 
اداري در این زمينه را موجب مجازات قانوني دانسته است. 
او تأكيد كرده براســاس دادنامه دیوان، برگ سبز خودرو 
به عنوان سند مالکيت خودرو كافي اســت و ضرورتي به 
مراجعه به دفاتر اسناد نيست؛ مگر اینکه متعاملين خواهان 

ثبت آن در دفاتر مذكور باشند.

واكنش دادســتان به تداوم اعتراض هــاي كانون 
سردفتران

البته نامه صریح دادســتان كل كشــور به دادستان هاي 
عمومي و انقالب سراســر كشــور، واكنش رئيس كانون 
ســردفتران را به همراه داشــت. علي خنداني گفته بود 
براساس قانون، ثبت ســند خودروها ضروري است و این 
پرسش را مطرح كرده بود كه مســائلي نظير ارث یا سایر 
مسائلي كه در محاكم براي اسناد رسمي مالکيت مترتب 
است، به سند سبز هم مترتب هست یا خير؟ این سؤاالت 
رئيس كانون ســردفتران با پاسخ دادســتان كل كشور 
مواجه شــد. منتظري گفته اســت: » آنچه الزام آور بوده 
بخشنامه ســازمان ثبت بود كه این بخشنامه ابطال شد و 
براي همه تبعيت از رأي هيأت عمومي الزم است و حتي 
براي مراجع قضایي هم تبعيت از رأي هيأت عمومي الزم 
است و نمي توانند تخلف كنند و تخلف از رأي هيأت عمومي 
هم براي آنها تخلف خواهد بود.« دادستان كل كشور روز 
گذشته نيز با تأكيد بر اینکه رأي دیوان عدالت درباره سند 
خودرو براي همه الزم االجراســت، خطاب به مردم گفت: 
»خواهشم این است كه مردم كار نقل وانتقال را خودشان 
انجام دهند. چــرا حق الوكاله به وكيــل بدهند كه هزینه 

گزافي است كه بر آنها تحميل شده است.«

واكنش هاي مثبت و منفي نمايندگان به رأي ديوان
به دنبال باال گرفتن مناقشه حول محور این موضوع، حسن 
شجاعي، رئيس كميسيون اصل90 در مطلبي در صفحه 
تویيتر خود نوشــت: »مردم در نقل وانتقال خودرو دچار 
مشکالت فراواني  شده اند و بخشــنامه اخير دادستان كل 
درخصوص  سند خودرو پاســخگوي همه این مشکالت 
نيست. كارشناسان كميسيون اصل 90 تاكنون ده ها مورد 
از مشــکالت و كالهبرداري هاي این حوزه را احصا و ایراد 
فرایندها را مشــخص كرده اند. پيگير اصالح این فرایندها 
خواهم بود.« در مقابــل، نصراهلل پژمان فــر، نایب رئيس 
كميسيون اصل90 نيز در صفحه تویيتر خود نوشت: »پس 
از ماه ها پيگيري در كميسيون  اصل90 كه موجب تهدید 
و شکایت دفاتر اسناد رســمي از من شد، دادستان كشور 
وارد ميدان شد و در حمایت از اقدام كميسيون اصل 90، 
 برگ سبز را به عنوان ســند مالکيت خودرو اعالم كرد. از 
امروز هزینه هاي نقل وانتقاالت كاهش چشــمگيري پيدا 

كرده است.«

پاي درآمد 4ميليون نقل و انتقال خودرو 
در ميان است

هر چند تاكنون آمار دقيقي از ميزان درآمد دفاتر اسناد رسمي از محل نقل وانتقال خودرو اعالم نشده 
است اما مي توان با داشتن تعداد خدمات شماره گذاري و تعویض پالك كه توسط پليس به مردم ارائه 
مي شود، به گردش مالي عجيبي كه تا كنون در پي ثبت این نقل وانتقاالت به جيب دفترخانه ها مي رفت، 
پي برد. پيگيري ها از پليس راهور ناجا نشــان مي دهد كه ساالنه حدود 4ميليون نقل وانتقال خودرو 
در كشور انجام مي شود. ســرهنگ عين  اهلل جهاني، معاون اجتماعي پليس راهور ناجا در گفت وگو با 
همشهري مي گوید: »ساالنه حدود 5ميليون مراجعه كننده و دریافت كننده خدمات شماره گذاري به 
پليس راهور مراجعه مي كند كه بخشي از آن مربوط به شماره گذاري خودروهاي نوشماره است و بقيه 

مربوط به شماره گذاري خودروهایي است كه نقل وانتقال پيدا كرده اند.«
سهم خودروهاي نوشماره از این آمار 5ميليوني را مي توان از ميزان خودروهاي توليدي پيدا كرد. آمارهاي 
رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از توليد 991 هزار و 692 دستگاه خودروي جدید در سال 
1399 دارد. بنابراین اگر فرض كنيم كه همه این خودروهاي توليد داخل در همان زمان شماره گذاري 
شده باشــند و ميزان خودروهاي وارداتي شماره گذاري شــده را هم به آن اضافه كنيم، به این نتيجه 
مي رسيم كه ساالنه حدود 4ميليون نقل وانتقال خودرو در كشور انجام مي شود كه تا كنون مرسوم بوده 
كه خریدار و فروشنده براي این كار به دفترخانه مراجعه و هزینه هاي قابل توجهي را براي ثبت نقل وانتقال 
پرداخت كنند. اما اكنون معاون اجتماعي پليس راهور مي گوید با نهایي شدن پليس به عنوان مرجع 
صدور سند خودرو، دیگر الزم نيست مردم هزینه  هاي اضافه به دفترخانه پرداخت كنند. سرهنگ جهاني 
درباره این هزینه هاي اضافي به همشهري گفت: »به عنوان مثال، تا كنون مردم براي ثبت نقل وانتقال 
خودرویي كه 500ميليون ارزش دارد، 11ميليــون تومان به دفترخانه پرداخت مي كردند كه حدود 
5ميليون تومان آن مربوط به ماليات و 6ميليون دیگر مربوط به ثبت اسناد و دفترخانه است. بنابراین 
چنانچه معامله این خودرو در محل پليس انجام شود، فقط ماليات را باید پرداخت كنند و 6ميليون 
تومان به نفع مردم مي شود.« معاون اجتماعي پليس راهور ناجا درباره مراحل كار و هزینه هایي كه مردم 
براي نقل وانتقال خودرو در مراكز پليس پرداخت مي كنند، توضيح داد: »مراكز پليس راهور هم اكنون 
برابر مقررات در حال ارائه خدمات نقل وانتقال هستند، به این ترتيب كه خریدار و فروشنده فرم هاي 
مربوطه را تکميل مي كنند، پليس مدارك قبلي را باطل و مدارك جدید صادر مي كند؛ سپس پالك 
قدیم برداشته و پالك جدید صادر مي شود. روند نقل وانتقال خودروها در این مراكز به صورت نظام مند 
و اصولي پيش مي رود و حتي اگر دو یا چند نفر خریدار یك خودرو باشند، در سند سبزرنگ خودرو كه 
توسط پليس صادر مي شود، ميزان قدرالسهم هر یك از خریداران قيد خواهد شد. پليس براي نقل وانتقال 
خودروها هزینه اضافه از مردم نمي گيــرد و فقط طبق قانون بودجه بين 
200تا 300هزار تومان بابت هزینه هاي جاري پالك و كارت ماشين 
دریافت مي كند كه همه این دریافتي ها مستقيما به خزانه داري 
كشور مي رود.« از معاون اجتماعي پليس راهور ناجا درباره اینکه 
آیا مردم همچنان مي توانند به صورت اختياري براي ثبت معامله 
خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند، نيز پرسيدیم. جهاني 
مي گوید: »پس از این، هر دو طرف معامله اگر خواســتند 
مي توانند نقل وانتقال خــودرو را در دفترخانه هم 
ثبت كنند ولي دیگر هيــچ ضرورتي براي این 
كار وجود ندارد. با این كار فقط هزینه اضافه 
از جيب شان رفته و هيچ فایده اي برایشان 
نخواهد داشت و سند دفترخانه یك برگه 

كاغذ اضافي است.«

نيما شايان
خبر نگار
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 از جمعه شب گذشته، خبري در 
فضاي مجازي منتشــر شد كه فناوري

مالکان گوشــي هاي شيائومي را 
نگران كــرد. این خبــر حاكي از ایــن بود كه 
شــيائومي، یکي از مدل هاي گوشي خود را در 
كشورهاي تحریم شده از جمله سوریه، سودان، 
كوبا، كره شــمالي، كریمه و البته ایران مسدود 
خواهد كرد. چند اسکرین شــات از گوشي هاي 
كاربران كوبایي، این گمان را تقویت مي كرد كه 
به زودي ایران هم با شــرایطي مشــابه روبه رو 
خواهد شــد. این وضعيت به گونه اي ادامه پيدا 
كرد كه بعضــي از كاربــران از افزایش فروش 
گوشي هاي دست دوم شيائومي در پلتفرم هاي 
تبليغات و آگهي خبر دادند. با این حال، انجمن 
واردكنندگان موبایل ضمن غيررسمي دانستن 
این خبر اعالم كرد كه ایــن موضوع مربوط به 
گوشي هاي توليد شده در آســيا نيست و این 
اتفاق ممکن است براي گوشي هایي كه مبدأ آنها 
اروپا بوده، رخ دهد. این اتفاق باعث شد كه ذهن 
برخي از بازیگران حوزه فناوري كشــور متوجه 
این ســؤال شــود كه آیا ممکن اســت روزي 
تجهيزات ســخت افزاري یا نرم افزاري چين با 
محدودیت واردات به ایران مواجه شود؟ چراكه 
به عنوان مثال، اپليکيشن تيك تاك كه چيني 

است، اجازه ثبت نام با آي پي ایران را نمي دهد.

واردات بدون مشكل
آرش كریم بيگي، مدیرعامل شــركت شــاتل 

موبایل، به عنوان شركتي كه مانند اپراتورهاي 
دیگر بخشــي از تجهيزات خــود را به صورت 
واردات تامين مي كند، در گفت وگو با همشهري 
بعيد مي داند كه صادرات تجهيزات ارتباطي از 
چين به ایران به خاطر منافع اقتصادي با مشکل 
روبه رو شود. در عين حال، به گفته او »اگرچه از 
نظر فني امکان مسدود كردن بعضي از تجهيزات 
محتمل است، اما این موضوع به لحاظ حقوقي 
و قانوني در مراجع و مجامــع بين المللي قابل 
پيگيري است؛ چراكه آمریکا هميشه ادعا كرده 
اســت كه خدمات مخابراتــي و ارتباطي جزو 
تحریم ها محسوب نمي شود.« كریم بيگي معتقد 
است، درصورتي كه فرض را بر چنين احتمالي 
قرار دهيم، آن وقت مي توان گفت كه این اتفاق 
براي یك گوشي ساخت ایران هم كه از سيستم 
عامل اندروید بهره مي برد، ممکن است رخ دهد.
او در پاسخ به این ســؤال كه چگونه اپليکيشن 
چيني تيك تاك با آي پي ایران الگين نمي شود، 
مي گوید: »تيك تاك یك اپليکيشــن چيني-
آمریکایي اســت و احتماال فشــار آمریکا مانع 
دسترســي كاربران ایراني به این اپليکيشــن 
شــده اســت.«  همچنين 40درصد از شركت 
بایت دنس كه مالك اصلي اپليکيشن تيك تاك 
است، متعلق به سرمایه گذاران آمریکایي است 
و این عالوه بر مالکيــت 12/5درصدي اراكل و 
7/5درصدي والمارت از كل ســهام بایت دنس 

است.

عدم انسداد در ايران
كریم بيگي عالوه بر ایــن، در مورد اخباري كه 
در مورد مسدود شدن گوشــي هاي چيني در 

ایران مطرح مي شود، این موضوع را بسيار بعيد 
مي داند. او توضيح مي دهد كــه چندي پيش 
اعالم شد، بعضي از گوشي هاي همين برند براي 
ایران شخصي سازي  نشده بود و به همين خاطر، 
شماره هاي اضطراري ایران قابل شماره گيري 
نبود. به گفته او »این در حالي اســت كه ظاهرا 
چند روز پيش، شــيائومي بــا ارائه یك آپدیت 
جدید، این مشکل را براي این گوشي ها در ایران 
حل كرده است.« این كارشــناس ارتباطات و 
فناوري اطالعات نتيجه مي گيرد كه بسيار بعيد 
است كه یك شركت مشــکل گوشي هاي خود 
را با این پچ جدید ارائه شده حل و بعد بخواهد 
آنها را مسدود كند. كریم بيگي درنهایت بر این 
نکته تأكيد مي كند كه »به جز خبر یك سایت 
خارجي هيچ منبع دیگري، چنين موضوعي را 
تأیيد نکرده اســت و همچنين به جز مورد این 
گوشــي خاص كه از كوبا گزارش شــده، مورد 
دیگري گزارش نشده است.« به گفته او، با این 
توضيحات »به نظر نمي رسد این خبر حداقل در 
مورد ایران صحت داشته باشد؛ حتي اگر چنين 
چيزي صحت داشته باشد، با استفاده از بعضي 
رام هاي شــخصي شده این مشــکل به راحتي 
رفع مي شــود.« نکته دیگري كه كریم بيگي به 
آن اشاره مي كند این اســت كه »منافع آمریکا 
اقتضا مي كند كه سيستم هاي عامل این كشور 
در همه كشورها كار كند؛ چراكه آنها به لحاظ 
داده كاوي )data mining( و تحليــل رفتار از 
این موضوع منتفع مي شــوند.« به همين خاطر 
اگر قرار بر تحریم و انسداد گوشي باشد، اول از 
همه گوشي هاي آیفون در معرض تحریم قرار 

مي گيرند. 

اطالعات جدید از ســوي مركــز كنترل و 
پيشــگيري از بيماري هــا بار دیگر نشــان دانش

مي دهد كه افراد واكســينه نشــده 11برابر 
بيشتر از افراد واكسينه شــده در معرض عفونت، بستري 
شــدن و مرگ ناشــي از كووید-19 قرار دارند. این یعني 
واكسن هاي مورد تأیيد سازمان بهداشت جهاني، همچنان 
براي پایان دادن به بحران پاندمــي كرونا مؤثرترین راه در 

حال حاضر هستند.
به گزارش یاهو، مركز كنترل و پيشگيري از بيماري ها براي 
انجام این مطالعه از ابتداي آوریل تا اواسط جوالي بيش از 

65هزار مورد ابتال به كووید-19 را 
كه به بستري یا مرگ منجر شده 
است در 13منطقه از آمریکا مورد 

ردیابي قرار داد.
از زمــان پيدایش گونــه دلتا در 
ایــاالت متحــده آمریــکا، این 
بزرگ ترین مطالعه در مورد ابتال 
به كووید بعد از واكسيناســيون، 
بستري شــدن و مرگ ومير است. 
به طور كلي، این مطالعه نشان داد 
كه افراد واكســينه نشده بخش 
عمده اي از موارد جدیــد ابتال را 
در سراسر آمریکا، به ویژه در زمان 
غلبه دلتا، تشــکيل مي دهند. در 
نخستين دوره مطالعه از 4آوریل 
تا 19ژوئن، افراد واكســينه نشده 
95درصد مــوارد ابتال، 93درصد 
بســتري ها و 92درصــد مرگ ها 
را شامل مي شــدند. پس از آن، از 
20ژوئن تا 17جوالي، زماني كه 
نوع مســري تر دلتا به عنوان گونه 
غالب ویروس نمایان شــد، تعداد 
موارد ابتالي پس از واكسيناسيون 
در افراد واكسينه افزایش یافت. اما 
حتي در آن زمان، افراد واكسينه 
نشــده 82درصــد از ابتالهــا، 
86درصد از بستري ها و 84درصد 
از مرگ ها را شامل مي شدند و این 
یعني افراد واكسينه نشده همچنان 
در برابــر كوویــد-19 و انواع آن 

آسيب پذیرتر بودند.
روشــل والنســکي، مدیر مركز 
كنترل و پيشــگيري از بيماري ها 

در جریان یك نشســت خبري كووید-19 در كاخ سفيد 
گفت: درحالي كه تعداد افراد واكســينه شــده بستري در 
بيمارستان كم نيســت اما این رقم به هيچ وجه به تعداد 
آمریکایي هاي واكسينه نشده كه در بيمارستان بستري شده 
و در اثر بيماري كووید-19 جان خود را از دست مي دهند، 

نزدیك نيست.
در حقيقت، طي 2ماه گذشــته زماني كه نوع دلتا تقریبا 
مســئول همه موارد ابتال به كووید-19 بــود، افرادي كه 
واكسينه نشده بودند تقریبا 5برابر بيشتر در معرض ابتال، 
10برابر بيشتر بســتري و 11برابر بيشتر دچار مرگ ومير 
ناشــي از بيماري به نسبت افراد 

كامال واكسينه، قرار داشتند.
والنسکي گفت: نتيجه نهایي این 
است: ما ابزارهاي علمي الزم براي 
عوض كردن بازي پاندمي را داریم. 
واكسيناســيون كار مي كند و ما 
را از عوارض شــدید كووید-19 

محافظت مي كند.
البته همانطور كه داده هاي قبلي 
نشان مي دهند، حفاظت در برابر 
عفونت كرونا در حال كاهش است. 
در بهار ميزان جلوگيري واكسن ها 
از ابتال 91درصد بــود، اما در  ماه 
ژوئن و جوالي به 78درصد رسيده 
اســت. اما این كاهش تعجب آور 
نيســت: هيچ كس هرگــز نگفته 
است كه واكسن ها كامل هستند، 
بلکه از احتمال بســتري شدن و 
مرگ جلوگيري مي كند. به گفته 
والنســکي بيــش از 90درصد از 
افــرادي كه در بيمارســتان هاي 
ایاالت متحده آمریکا به دليل ابتال 
به كووید-19 بســتري شده اند، 

واكسينه نبوده اند.
سياست هاي جدید دولت بایدن 
شامل دستورالعمل هایي است كه 
باید همه كاركنان فدرال واكسن 
كوویــد-19 را دریافــت كنند. 
قانوني كه همه كارفرمایان با تعداد 
100كارمند به باال را ملزم مي كند 
تا از واكسيناســيون یــا آزمایش 
هفتگــي كارگــران و كارمندان 

اطمينان حاصل كنند.

 پيشگيري 11برابري واكسن از مرگ بر اثر كرونا 
تحقيقات جدید نشان مي دهد كه برخالف برخي شایعه هاي منتشر شده، زدن واكسن باعث مي شود 

11 برابر احتمال مرگ بر اثر بيماري كووید-19 كاهش  یابد

به سوی آینده

شكست اپل در دادگاه جنجالي اپ استور

براساس حکم صادر شده توســط یك قاضي فدرال، شركت اپل باید 
امکان استفاده از سيستم هاي پرداخت مختلف را براي كاربران خود 
فراهم كند. به گزارش خبرگزاري رویترز، حکم صادر شــده از سوي 
دادگاه به شکایت »اپيك گيمز«، سازنده بازي معروف »فورتنایت« 
برمي گردد كه عليه شــركت اپل طرح شــده بود. با اینکــه دادگاه 
چنين حکمي را در خصوص شکایت مطرح شده صادر كرده، اما اپل 
مجبور نيست امکان استفاده از سيســتم پرداخت درون برنامه اي را 
براي اپليکيشــن ها فراهم آورد. ضمن اینکه شــركت اپل همچنان 
مي تواند 15 تا 30درصد كميسيون خرید براي سيستم پرداخت هاي 
درون برنامه اي را به دســت آورد. »اپيك  گيمز« پــس از صدور این 
رأي اعالم كرده اســت كه به حکم دادگاه اعتراض خواهد كرد. »تيم 
سویني«، مدیرعامل »اپيك گيمز« در صفحه شخصي خود در تویيتر 
نوشت: »این حکم پيروزي توســعه دهندگان یا مشتریان نيست.« 
این نتيجه منتقدان و رقباي اپل را به این نتيجه رساند كه به احتمال 
زیاد براي پيگيري تغييرات مورد نظر خود به جاي رفتن به دادگاه به 
قانونگذاران مراجعه كنند. قاضــي »یوان گونزالز راجرز« درخصوص 

حکمش توضيح داد كه براســاس این حکم اپل باید مقررات خود را 
به صورت »سنجيده« تغيير دهد. در عين حال تحليل گران معتقدند 
كه شدت تغييرات، ميزان تأثير را مشخص مي كند. سهام اپل در اواخر 
بعد از ظهر جمعه و كمي پس از صدور ایــن حکم، 3/2درصد كاهش 
یافت اما بسياري از تحليل گران وال استریت چشم اندازهاي بلندمدت 
خود را در مورد ســازنده آیفون حفظ كرده اند. هفته گذشــته نيز بر 
اساس حکم دیگري اپل مجبور شد تا امکان اســتفاده از درگاه هاي 
پرداخت خارجي را براي شــركت هاي »پخش ویدئو« فراهم كند و 
حاال حکم این دادگاه این شــرایط را براي تمام توســعه دهندگان از 
جمله بازي ســازاني كه بزرگ ترین مجراي درآمد اپ استور هستند 
قائل شده اســت. پرداخت هاي درون برنامه اي بخش مهمي از درآمد 
53ميليارد و800ميليــون دالري اپل از بخش خدمات را تشــکيل 
مي دهد. در مقابل، شــركت اپل نيز در بيانيه اي به این حکم واكنش 
نشــان داد: »همانطور كه دادگاه نشــان داد، موفقيــت غيرقانوني 
نيست. اپل در هر زمينه تجاري با رقابت جدي روبه رو است و ما باور 
داریم مشتریان و توســعه دهندگان از آنجا ما را انتخاب مي كنند كه 

محصوالت و خدمات ما بهترین هستند.«

    نياز به مراقبت بيشــتر از 
افراد مسن

دو مطالعه ديگر مركز كنترل و پيشگيري 
از بيماري ها كه روز جمعه منتشر شده، 
نشــان از كاهش حفاظت واكسن در 
افراد مســن دارد. يكي از اين مطالعات 
بستري شــده هاي مبتال به كوويد-19 
در تابستان در 9ايالت را بررسي كرد كه 
براساس آن به اين ترتيب ميزان آنتي 
بادي هاي توليد شده در افراد 75سال 
و باالتر 76درصــد در مقابل محافظت 
89درصدي در ســنين ديگر بود. اين 
ميزان در مطالعه اي ديگر كه در 5مركز 
پزشكي انجام شد، مصونيت 95درصدي 
افراد 18سال تا 64ساله را در مقايسه با 
محافظت 80درصدي در افراد 65سال به 

باال نشان مي داد.

مشخص نيســت كه اين تغييرات در 
طول زمان به اين دليل است كه ايمني 
در افرادي كه چند ماه قبل واكســينه 
شــده اند كاهش مي يابد يــا اينكه 
واكســن در برابر دلتا قدرت خود را 
از دســت مي دهد. اما درهرحال براي 
تصميم گيري بر سر تزريق دوز سوم يا 
تقويتي با داده هاي دنياي واقعي براي 

مقامات بهداشتي مالك است.

درحالي كه خبر غيرفعال شدن 
يكي از برندهاي گوشي چين در 

كشورهاي مورد تحريم آمريكا باعث 
نگراني كاربران ايراني شده بود، اين 

احتمال اكنون رد شده است

چين ايران را در فناوري 
تحريم مي كند؟

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار
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»واکسيناســيون در مدت زمان کوتاه براي جمعيت 
بيشتر«؛ این مطالبه اي اســت که متخصصان عفوني 
و اپيدميولوژیســت ها براي قطع زنجيره شيوع کرونا، 
مطرح مي کنند تا بتوان شدت شــيوع ویروس کرونا 
را پيش از ورود به پایيز و فصل ســرما کم کرد. چرا که 
پيش بيني مي شود سویه النداي کرونا، با آغاز فصل سرما 
در ایران، شایع شود و پيك جدیدي را رقم بزند. پيش 
از این اعالم شده بود که 70درصد جمعيت کشور باید 
در برابر کرونا واکسينه شوند؛ یعني حدود 58ميليون 
نفر. براي این تعداد جمعيــت هم حدود 120ميليون 
دوز واکسن نياز است. جمعيت هدف، باید حداقل در 
مدت زمان 3 ماه واکسينه شــوند تا مصونيت افراد باال 
رود. حاال در این ميان، متخصصــان تأکيد مي کنند؛ 
براي سرعت بخشيدن به واکسيناســيون باید بدون 
درنظر گرفتن محدودیت هاي ســني، اقدام کرد. یکي 
از آنها محمدرضا هاشميان، فوق تخصص مراقبت هاي 
ویژه بيمارستان مسيح دانشوري و استاد تمام دانشگاه 
علوم پزشکي شهيد بهشتي اســت. او در گفت وگو با 
همشهري بر واکسيناســيون جوانان تأکيد مي کند و 
مي گوید: »درصورتي که واکسيناسيون با تأخير به این 
گروه برسد، در پيك هاي بعدي، شــاهد افزایش ابتال 
در افراد واکسينه شــده  خواهيم بود.« به گفته او، باید 
واکسيناسيون با سرعت باال و به صورت شبانه روزي انجام 
شود:»واکسيناسيون باید به سمتي برود که به تدریج 
اولویت هاي سني حذف شــود و آنقدر تنوع و فراواني 
واکسن وجود داشته باشد که افراد تنها با ارائه کدملي 
واکسن تزریق کنند و درصورت لزوم هم افراد دوز یادآور 

یا بوستر را دریافت کنند.«

شيوع سويه جديد كرونا در پاييز
 محمد کریمي نيا، معاون قرارگاه پدافند زیستي کشور 
هم همين نظر را دارد و در عين حال نســبت به احتمال 
شيوع سویه جدید کرونا در پایيز اعالم نگراني مي کند و 
به همشهري مي گوید:» به نظر مي رسد تا آبان، ما با موج 
جدیدي از شيوع کرونا ناشي از جهش الندا مواجه شویم، 
بنابراین بهتر است هر چه زودتر تعداد بيشتري از افراد در 
کشور، واکسينه شوند.« به گفته او، براساس گزارش هاي 
ارائه شده از سوي مسئوالن وزارت بهداشت، واکسيناسيون 
کمك زیادي به کاهش آمار مرگ وميرها کرده اســت. 
به همين دليل این روند حتما باید با ســرعت بيشتري 
ادامه پيدا کند. هم اکنون که هنوز جمعيت زیادي تحت 
پوشش تزریق واکسن قرار نگرفته اند فعال اولویت، ادامه 
واکسيناسيون براساس سند ملي است و بعد از آن باید به 

فکر دوز یادآور بود.
حاال در شرایطي که هنوز تعداد زیادی از افراد  در ایران 
منتظر دریافت دوز اول واکســن اند، برخــي از فعاالن 
حوزه ســالمت بر تزریق واکســن یادآور یا بوستر براي 
گروه هاي در معرض آســيب، مانند ســالمندان و کادر 
درمان تأکيــد مي کنند. کریمي نيا هم بــر این موضوع 
تأکيد مي کند و مي گوید: »اغلب نيروهاي درمان کشور، 
واکســن اســپوتنيك وي  دریافت کرده اند و با بيماران 
زیادي در ارتباط اند، بر این اساس با توجه به باال نبودن 
تعداد کادر درمان در کشــور، درنظر گرفتن بخشــي از 
واکسن ها براي دوز یادآور، لطمه اي به واکسيناسيون وارد 
نمي کند.« کریمي نيا مي گوید: »گروه هاي پرخطر دیگر 
مثل سالمندان و بيماران خاص، پس از دریافت دوز بوستر 
کادر درمان، مي توانند واکسن تقویتي دریافت کنند. دوز 

یادآور واکسن کرونا با توجه به شرایط پيشرفت بيماري 
درنظر گرفته مي شود و اینگونه نيست که حتما بعد از چند  
ماه الزم باشد افراد مثال مثل دوز دوم، آن را دریافت کنند. 
واکسن بوستر کيفيت ویژه و متفاوتي با واکسن هاي دیگر 
ندارد. یعني واکسن قبلي هم مي تواند به عنوان واکسن 
تقویتي تزریق شود. اما ســازمان بهداشت جهاني اعالم 
کرده، بهتر است از دوز ترکيبي به عنوان واکسن بوستر 
استفاده شود.« معاون قرارگاه پدافند زیستي کشور هم 
با تأکيد بر واکسيناسيون با توجه به شرایط هر منطقه، 
مي گوید: »در ایران باید تا جایي که مي توان براســاس 
اولویت سني، اقدام به تزریق واکسن کرد، اما گاهي هم با 
توجه به شرایط یك منطقه، باید اولویت ها را کنار گذاشت 
و تنها بر باال بردن تعداد افراد واکسينه شده، تمرکز کرد. 
مثل اتفاقي که در سيستان و بلوچستان و یا استان هاي 
جنوبي افتاد. بنابراین گاهي بدون توجه به سن و سال تنها 
با هدف جلوگيري از سرایت بيماري به استان ها و شهرهاي 
همجوار، باید واکسيناسيون را انجام داد. بنابراین شناخت 
شــرایط بومي و جغرافيایي، مهم تر از اولویت هاي سني 

تعيين شده در سند ملي واکسيناسيون است.«

مسافران براي ورود به ايران بايد كارت واكسن داشته 
باشند

معاون قرارگاه پدافند زیستي کشور، به موضوع دیگري 
اشاره مي کند و آن هم احتمال ورود سویه الندا به کشور 
و شيوع گسترده آن است:»در سازمان پدافند غيرعامل، 
مبحثي داریم به نام مرزباني زیســتي. یعنــي ما براي 
حفاظت هرچه بيشتر کشــور از ورود بيماري باید تمام 
مراقبت ها را انجام دهيم و مراقب بررسي سالمت افرادي 

که از مرزهاي هوایي، ریلي، دریایي یا زميني وارد کشور 
مي شوند باشيم؛ چه در زمينه دام، چه انسان یا گياهان که 
با خود بيماري وارد کشور نکنند. البته این موضوع تاکنون 
تا حدودي رعایت شده و گاهي هم رعایت نشده است.« 
او ادامه مي دهد:» هم اکنون افراد یا کاالها، در مرزها مورد 
بررسي قرار مي گيرند، اما در کنار آن باید تزریق واکسن هم 
مدنظر قرار گيرد، تمام افرادي که وارد کشور مي شوند باید 
کارت واکسن داشته باشند.« به گفته او، »براي حفاظت از 
مردم و جلوگيري از عوارض ناشي از ورود سویه هاي جدید 
و پيك هاي بعدي، باید هم سرعت واکسيناسيون باال رود 
و هم تعداد افراد تحت پوشش بيشتر شــود.« او درباره 
تزریق واکسن کرونا هم مي گوید که ممکن است در آینده 
این واکسن ، مانند واکسن آنفلوآنزا، در سال تنها یك بار 
تزریق شود، ضمن اینکه هم اکنون باید براي ابتالي افراد 
به آنفلوآنزا و تزریق واکسن آن، به ویژه براي افراد در معرض 
خطر مثل کادر درمان و سالمندان آماده شد. هر سال باید 
براي نزدیك به 3ميليون نفر واکسن آنفلوآنزا تزریق شود: 
»در 2 سال گذشته، تمام توجه ها بر بيماري کرونا بوده و 
نسبت به این موضوع کم توجهي شده، البته در این ميان 

سوءمدیریت هم نقش قابل توجهي داشته است.« 

افزايش سطح پوشش واكسن 
پيش از این، سازمان غذا و داروي آمریکا بر دریافت دوز 
سوم واکسن براي افرادي که نقص سيستم ایمني دارند، 
تأکيد کرده بود، پس از آن، مدیر منطقه اروپاي سازمان 
بهداشت جهاني هم اعالم کرده بود که دوز سوم تنها براي 
محافظت از آسيب پذیرترین افراد یعني کادر درمان فعال 
در بخش هاي بيمارســتاني و آي سي یو است. در همين 

زمينه هم مصطفي قانعي، عضو کميته علمي ستاد ملي 
مقابله با کرونا به ایسنا گفته بود که دوز یادآور، منجر به 
تقویت سيستم ایمني در برابر ویروس مي شود، با این حال 
تصميم ایران و برخي کشورها، این نيست که دوز سوم را 
به تمام افراد تزریق کنند. در همين زمينه، عليرضا ناجي، 
رئيس مرکز تحقيقات ویروس شناسي بيمارستان مسيح 
دانشوري شرایط دریافت واکســن در ایران را متفاوت با 
سایر کشورها مي داند و به همشهري مي گوید: »در ایران 
هنوز افراد بسيار زیادي حتي دوز اول واکسن را دریافت 
نکرده اند و به هدف هاي اوليه واکسن دست پيدا نکرده ایم؛ 
بنابراین اولویت تزریق دوز ســوم، براي افرادي است که 
بيشتر در معرض خطر ابتال قرار دارند؛ مثل سالمندان، 
افراد با بيماري هاي زمينه اي و نقص ایمني و همچنين 
کادر درمان.« او مي گوید: »در تمام کشــورهاي جهان 
هم اولویت دریافت دوز یادآور، براي این گروه است. مثال 
در انگلستان، این واکسن براي کادر درمان و افراد باالي 
55سال درنظر گرفته شده اســت. در ميان کادر درمان 
باز هم اولویت با افرادي است که بيشتر با این بيماري در 
ارتباط اند.« به گفته او، پس از رسيدن ميزان واکسيناسيون 
به تعداد مطلوب، باید درباره دوز سوم صحبت شود: »کادر 
درمان که اغلب واکسن اسپوتنيك وي دریافت کرده اند، 
براي دوز بوستر با توجه به ذخيره واکسن، مي توانند مثال 
واکسن آســترازنيکا دریافت کنند. کساني که واکسن 
آسترازنيکا تزریق کرده اند هم مي توانند اسپوتنيك وي 
بزنند. البته اگر در آینده واکسن هایي مانند فایزر و مدرنا 
هم به ایران وارد شــوند، انتخاب براي دوز بوستر بيشتر 
مي شود. براي دوز بوستر، توصيه مي شود که واکسني با 

پلتفرمي متفاوت تزریق شود.«

معاون قرارگاه پدافند زیســتی: احتماال در آبان ماه با موج جدیدی ناشــی از جهش 
الندا مواجه می شــویم، باید هر چه زودتر جمعيت بيشتری از کشور واکسينه شوند

کارشناســان و فعاالن نظام ســالمت در گفت وگو با همشــهري، بر سرعت 
بخشــيدن به واکسيناســيون تا پيش از آغاز فصل ســرما تأکيــد کردند

 الندا شايد پاييز
يران برسد يكتا فراهاني به ا

خبرنگار

ممنوعيت ورود پالك  هاي غيربومي 
به شهرهاي قرمز و نارنجي

جانشــين رئيس پليــس راهــور ناجــا از ادامــه روند 
محدودیت هاي تردد به شهرهاي قرمز و نارنجي خبر داد 
و گفت که تغييري در برنامه ممنوعيت تردد صورت نگرفته 
است. براساس اعالم تيمور حسيني، خروج پالك هاي بومي 
از شهرهاي داراي وضعيت قرمز و نارنجي و همچنين ورود 
پالك هاي غيربومي به شــهرهاي داراي وضعيت قرمز یا 
نارنجي همچنان ممنوع است و متخلفان درصورت ورود به 
شهر نارنجي 500هزار تومان و درصورت ورود به شهر قرمز 
یك ميليون تومان جریمه مي شوند. او به ایسنا گفت: »این 
موضوع توسط دوربين ها و نيز مأموران پليس راهنمایي 
و رانندگي رصد شــده و با موارد تخلف برابر درخواســت 
ســتادملي مقابله با کرونا برخورد خواهد شد.« جانشين 
رئيس پليس راهور ناجا همچنين درباره اجراي طرح منع 
تردد شبانه که از ســاعت 22 تا 3 بامداد اجرا مي شود هم 
توضيح داد: »تغييري در اجراي این طرح هم ایجاد نشده 
و همچنان تردد تمامي خودروها در معابر درون شــهرها 
اعم از شهرهاي داراي وضعيت قرمز، نارنجي، زرد و آبي از 
ساعت 22 تا 3 بامداد ممنوع بوده و متخلفان و خودروهاي 

غيرمجاز برابر قانون جریمه مي شوند.«

 4ميليون و 600هزار نفر؛ 
فوتي هاي کرونا در دنيا

آخرین آمارها نشان مي دهد از ابتداي شيوع کرونا در دنيا، 
تاکنون 4ميليون و 631هزار و 141نفر بر اثر ابتال به این 
بيماري جانشان را از دســت داده اند. در این ميان شمار 
مبتالیان به این بيماري هم به 224 ميليون و 668 هزار و 
798 نفر رسيده است. به گزارش ایسنا، روند افزایش آمار 
ابتال به بيماري کوویدـ19 که تاکنون در 221 کشــور و 
منطقه در جهان شيوع یافته، ادامه دارد. براساس آمارهاي 
جهاني، آمریکا با بيش از 41.7 ميليون مبتال و بيش از 677 
هزار قرباني همچنان در صدر فهرست کشورهاي درگير با 
بيماري کووید-19 قرار دارد. هند هم با آمار بيش از 33.2 
ميليون مبتال پس از آمریکا در رتبه دوم جهاني از نظر ميزان 
ابتال قرار دارد و آمار مبتالیان به کوویدـ19 در برزیل هم 
از 20.9 ميليون نفر فراتر رفته و هم اکنون سومين کشور 
جهان از نظر باالترین شمار مبتالیان است. همچنين پس از 
ایاالت متحده آمریکا، کشورهاي برزیل با بيش از 585 هزار 
و هند با بيش از 442 هزار جان باخته، باالترین آمار قربانيان 
کوویدـ 19 را در این فهرست جهاني گزارش داده اند. روسيه 
هم با گذشتن از آمار 191 هزار جان باخته تاکنون بيشترین 

تلفات کرونا را در بين کشورهاي اروپایي داشته است.

ميز خبر
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اوضاع دنيا بسامان نيســت و هر روز گوشه اي 
از جهان مصيبتي رخ مي دهد كه هر رسانه اي 
بنا به سياســت حرفه اي و خط وربطش ماجرا 
را منعكس مي كند. مخاطبي كه حاال از ســواد رســانه اي هم بهره اي برده، 
تمام تالش خود را به كار مي گيرد كه صرفاً مرعوب و مغلوب آنچه رســانه ها 
مي خواهند به او بقبوالنند نباشــد و عقيده و خرد خودش را هم در تفسير و 
تعقيب رويدادها به كار بگيرد. اما در اين دنياي پر از ابزارهاي ريز و درشــت 
ارتباطي، آن قدر پيام ها و محتواهاي رسانه اي رسمي و شخصي و نهادي در 
قالب هاي متنوع و از درگاه هاي مختلف منتشر مي شود كه هضم و تحليل آنها 
از هيچ مخاطبي در جهان برنمي آيد. هر كسي بنا به سليقه و عادت و اهدافي 
كه دارد، دسته اي از رسانه ها و درگاه هاي خروجي را از جنگل انبوه رسانه اي 
جهان برمي چيند و بــا آنها اوضاع دنيا را مي نگرد. جوان ترها ممكن اســت 
بيشتر از سالخوردگان به رســانه هاي اجتماعي و ابزارهاي ديجيتال خبري 
عادت داشته باشند و ميانساالن و سالخوردگان هنوز از مخاطبان پروپاقرص 
تلويزيون باشند. البته كه چنين مرزبندي هاي واضحي بين مخاطبان رخت 
بربسته است و همان تلويزيون ها هم فهميده اند بايد چه كنند و در يوتيوب 
و توييتر و اينستاگرام، روزنه اي به سبد خبري جوان ترها پيدا مي كنند. در 
هرحال، رسانه هاي خبري جهان، از طريق شبكه اي تودرتو و غيرخطي، تالش 
مي كنند به هر نحو ممكن و با هر قالب و محتوايي، مخاطبان را از قشــرها و 

سنين متفاوت به خود جذب كنند.
مخاطبان از در و ديوار با خبرها و محتواهاي حرفه اي مواجه مي شوند و اخبار 
ريز و درشت و خوب و بد چنان آنها را آشفته خاطر و پريشان احوال مي كند كه 
گاهي احساس مي كنند زير آوار اخبار مدفون شده اند و بايد مراقب آرامش 
رواني خود باشند و به دنبال راه نجاتي براي بازيافتن آرامش خود مي گردند. 
اينجاست كه تصور مي كنند خبرهاي بد است كه آنها را چنين اذيت مي كند 
و راه حلي هم كه به نظرشــان مي رســد پرهيز از اخبار اســت. در اين بين 
تجويزهايي مثل كتاب »پيگير اخبار نباشــيد« رولف دوبلي كه يك كتاب 
عامه پسند در زمينه روانشناســي بازاري است، به آتش دوري مردم از اخبار 
مي دمند. حضرت آقاي دوبلي در كتابش، كه با سه ترجمه متفاوت در بازار 
كم رونق نشر ايران منتشر شده است، مي گويد كه اخبار ذهن آدم را مشوش 
مي كند و از عمق نگاه و تمركز فكري فرد مي كاهد و بهتر است كه افراد تمام 
منابع خبري را كنار بگذارنــد، روزنامه و اخبار تلويزيون و وب ســايت هاي 
خبري را ديگر نگاه نكنند و به جاي آن، اگر به مطلبي و موضوعي عالقه مند 
بودند، كتاب بخوانند يا مقاالت بلند مربوط بــه آن قضيه را مطالعه كنند يا 
فيلم هاي مستند در آن باره را ببينند. دوبلي در كتاب مي گويد كه خودش 
هم سال هاست اين كار را مي كند و رضايت خاطر زيادي از اين شرايط پيدا 
كرده است. دوبلي يك كارآفرين و تاجر سوئيسي است. كتاب هاي پرفروش 
مي نويسد، مثل كتاب »هنر شفاف انديشــيدن« و اقتصاد خوانده است. او 
متخصص اخبار و جامعه شناسي و ارتباطات نيست اما به هر حال، حرفي كه 
مي زند كااليي است كه در وضعيت كنوني جامعه بشري خوب مي شود برايش 

بازاريابي كرد: روبه رو نشدن با اخبار بد.
رسانه هاي حرفه اي انعكاسي از جهاني اند كه ما در آن زندگي مي كنيم. اگر 
آنها اخبار بدي مخابره مي كنند، دليلش خبيث بودن طينت آنها نيســت. 
رســانه ها نمي خواهند بي جهت مردم را آزار بدهند اما چــاره اي ندارند جز 
اينكه وقتي بخش زيادي از مردم جهــان در رنجند، آن رنج را بازتاب دهند. 
رسانه ها اصاًل به وجود آمده اند كه صداي رنجبران بي صدا باشند. خبر بد اتفاقاً 
بسيار هم چيز خوبي است، مثل دارويي كه تلخ است اما شفا مي بخشد، مثل 
آيينه اي كه كثيفي روي صورت را بازمي تاباند تا فرد آن را پاك كند. مسئله 
اصلي اينجاست كه رسانه ها مقصر خبرهاي بد و تلخ امروز نيستند؛ آنها فقط 
آيينه اي هستند كه تلخي ها و بدي ها را انعكاس مي دهند تا بتوان براي رفع 
آنها قدمي برداشت. در واقع، »آيينه چون نقش تو بنمود راست، خود شكن، 
آيينه شكستن خطاست«. اگر مردم مشكالتي دارند، نهادهاي مسئول بايد 
اين مشكالت را حل كنند و نظام رســانه اي نيز، هم بايد منعكس كننده آن 
مشكالت باشد و هم بر مســئوالن نظارت كند تا رافع مشكالت باشند. اين 
دقيقاً كاري است كه رسانه بايد انجام دهد. اگر ما به بهانه دوري از اخبار بد، از 
رسانه ها بخواهيم كه خبرهاي بد و تلخ را مخابره نكنند يا فقط اخبار خوب را 
منعكس كنند، در كار درست و حرفه اي رسانه ها اخالل ايجاد كرده ايم. اگر 
خودمان هم از تمام خبرهاي بد فراري باشيم، خودمان را گول زده ايم. جامعه 

سالم شهروند آگاه مي خواهد؛ شهروندي كه شنواي خبرهاي بد هم باشد.
در همين دوراني كه به سر مي بريم، خبرهاي بد زيادي بوده اند كه توانسته اند 
به جامعه ايران خدمت كنند. يكي از مهم ترين اين خبرهاي بد، شيوع ويروس 
كرونا در ايران بود. يك بيماري  عالمگير وارد ايران شده بود و اخبار آن ذهن 
همه شهروندان را مشوش كرده بود. اما چاره اي نبود؛ رسانه ها بايد خبرهاي 
بد را منتشر مي كردند تا مردم براي حفظ جان خود بكوشند. همچنين يكي 
از خبرهاي تلخي كه هر روز كماكان در حال انتشار است، آمار كشته شدگان 
مبتال به كروناســت. اينكه مردم هر روز شاهد كشته شــدن چندصد نفر از 
هموطنان شان باشند، بســيار غم انگيز و ناراحت كننده است؛ اما كار رسانه 
همين است و نمي توان رسانه ها را متهم كرد كه مدام در حال مخابره اخبار 

بد هستند.
رسانه ها كار خود را مي كنند ولي از سوي ديگر، برخي شهروندان در پيگيري 
اخبار بد چنان راه افراط مي پيمايند كه به روان خود آسيب مي زنند. مخاطبان 
بايد سبدي از رسانه ها داشته باشند كه تا حدي تنوع در آن رعايت شده باشد 
تا در حلقه يك ديدگاه خاص خبري گرفتار نشــوند و نيازهاي خبري خود 
را به طور مرتب از آن ســبد تأمين كنند. در واقع اين سبد خبري كه شايد 
ـ  اســتعاره اي برگرفته از  تعبير »رژيم خبري« هم بتوان برايش به كار بردـ 
ـ  مي تواند هم اطالعات مورد نياز را بــه فرد بدهد و هم او را از  رژيم غذاييـ 
غرق شدن در اخبار نگران كننده مدام تكرارشونده بازدارد. اما در نهايت دوباره 
بايد تأكيد كرد كه اگر شــرايط جامعه هم اكنون نگران كننده و اضطراب آور 
است، به رسانه ها ربطي ندارد. رسانه ها نه علت به وجود آمدن چنين شرايطي 
هستند و نه راه حل درمان اين شرايط. رسانه ها در نهايت مي توانند تا اندازه اي 
با روش هاي عقالني رفع مشكالت همراهي كنند به اين قصد كه جامعه با اقناع 
بيشتري به سمت راه حل ها گام بردارد. اما غيراز اين، ما نمي توانيم به رسانه ها 
وظايفي را تحميل كنيم كه طاقت كشيدن بار آن وظايف را نداشته باشند و 

اساساً جزو شرح وظايف شان هم نباشد.

يادداشت يك

رسانه،  مقصر تلخي خبرها نيست
سعيد اركان زاده یزدي

كارشناس اقتصادي

 ایتان كراس، 
پژوهشگر حوزه 

علوم رفتاري معتقد 
است كه ما به دليل 

ترس از دست دادن 
و جاماندن از چيزي، 

اخبار را دنبال 
مي كنيم. انسان نياز 
دارد كه با جو غالب 

در جامعه ارتباط 
و احساس تعلق 

داشته باشد. در این 
ميان نباید فراموش 
كرد كه براي كنترل 
این شرایط راه هاي 

مختلفي وجود دارد، 
یکي از راه هاي 

كنترل این حجم از 
اخبار به ویژه اخبار 
منفي این است كه 

افراد بر زمان مطالعه 
اخبار كنترل داشته 

باشند و براي خود 
مقرر كنند كه چند 

ساعت از روز را 
باید صرف خواندن 

اخبار كنند

فرار از وسواس پيگيري اخبار بد
چرا به دنبال كردن اخبار منفي عالقه مند  هستيم؟ 

هــرروز اخباري دربــاره جنگ، تروريســم، جنايــت، آلودگي هوا، ســيل و 
آتش سوزي هاي گسترده جنگل ها و ساير بحران ها و به خصوص در يك سال ونيم 
اخير خبرهاي مربوط به عالمگيري كوويد-19در رســانه هاي جهان منتشر 
مي شــود. از آنجا  كه بي هيچ ترديد ماهيت خبر درباره چيزهايي است كه واقعا 
رخ مي دهند اين سؤال مطرح مي شود كه آيا جهان هرروز به سمت بدترشدن 
گام برمي دارد؟ درست اســت كه خبرها درباره رخدادهاي پيش آمده است اما 
پيش از پاسخ به اين سؤال بايد پرسيد چرا سرتيتر رسانه هاي جهان همواره به 
اخبار بد، دلخراش و فجايع اختصاص دارد درحالي كه وقايع رخ داده مي توانند 
مثبت يا منفي باشند؟ در جواب بايد گفت كه اتفاقات بد به سرعت رخ مي دهند 

اما رويدادهاي خوب براي ساخته شدن به زمان نياز دارند.

تسليم شرايط منفي نشويد
انسان ها آن ميزان توانمندي دارند كه بتوانند بدترين امور منفي و 

بغرنج را كم و بيش به سمت امور مثبت و سازنده هدايت كنند
در اين روزها كه خيلي از افراد تحت بمباران اخبار منفي و اســترس آورند، هستند 
كساني كه در حال ترويج تفكرات مثبت انديشي در جامعه اند و انسان ها را به حفظ 
آرامش، مثبت انديشي، نشستن در سكوت و دنبال نكردن اخبار بد دعوت مي كنند 
و بر اين باورند با داشتن حال خوب مي توان به ســالمت از بحران ها عبور كرد. اين 
مثبت انديشــان معتقدند با چنين تفكراتي مي توان با صبوري بيشتري و بي تابي 
كمتري از دل تاريكي ها و سياهي ها عبور كرد. اين موضوع شايد به لحاظ روانشناسانه 
و فردي مؤثر عمل كند و حال فرد را در زمان هايي خوب كنــد اما بايد ديد از نگاه 
جامعه شناسانه و كل نگر هم مي تواند تأثيرات مؤثري داشته باشد. آيا اساسا با نگاه 

مثبت ما جهان هم مثبت مي شود و اتفاقات خوبي رقم مي خورد؟ 

دوراهي دغدغه مندي يا آرامش  فردي
چهره هاي برتر حوزه هاي مختلف به اين سؤال پاسخ مي دهند؛ 

پيگير اخبار باشيم يا ايزوله شويم؟
آدم به آدم قاعده اش فرق مي كند. ممكن اســت بــراي بعضي ها، نخواندن، 
نشنيدن و مراجعه نكردن به سيل خبرهاي بد و خوبي كه طي يك روز منتشر 
مي شود، نسخه شفابخش باشد. انگار كه آرامش شان را در سكوت، انفعال و 
بي تفاوتي پيدا كرده باشند. براي بعضي ها در روي پاشنه ديگري اما مي چرخد. 
تشنه دانستن اند. دوست دارند بخوانند، مطلع باشند و در جريان قرار بگيرند. 
دوست دارند نسبت به خبر بريده شدن ســر رومينا اشرفي، سوختن كشتي 
سانچي روي آب، ازبين رفتن آتش نشان هاي شريف در پالسكو، ساقط شدن 
تلخ هواپيماي اوكرايني، واكنش نشان دهند. دوست دارند بنويسند، بخوانند، 

بدانند و تحليل كنند.
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دور مانــدن از اخبار براي حفظ ســالمت روان، 
ادعايي اســت كــه براي بررســي آن به ســراغ 
2روانشــناس رفته ايم تا به ما بگويند آيا مي توان 
به طور كامل از اخبار دور ماند و آيا چنين نگاهي 

به معناي تضمين سالمت روان است؟
سارا گلستاني، روانشــناس در همان ابتداي بحث 
آب پاكي را روي دســت مخالفان خواندن اخبار 
ريخت چرا كه او معتقد است: »دور ماندن از هجوم 
اطالعات اتفاق خوبي است اما اينكه به طور كلي از 
تمام اخبار فاصله بگيريم، تبعــات ديگري دارد و 
شدني نيست«. براســاس گفته او، زماني كه ما در 
معرض مجموعه زيادي از اطالعات قرار مي گيريم، 
بايد تمام اين اطالعات جديد را در ذهنمان ادارك و 
دسته بندي كنيم، هضم اين اطالعات انرژي زيادي 
از ما مي گيرد و اگر قرار باشــد در طول روز به طور 
مدام به تحليل اخبار بپردازيم، اين ذهنيت ايجاد 
مي شود كه بهتر است تمام اخبار را از زندگي مان 
حذف كنيم، فارغ از اينكــه اين اخبار تا چه ميزان 
بر زندگي ما اثر گذارند. واقعيت اين است كه ما نياز 
به مطالعه اخبار و دانستن داريم بنابراين نمي توان 

حكم كلي براي حذف اخبار صادر كرد.
مخالفت با اخبار به معني دسته بندي اخبار خوب 
و بد نيست و افرادي كه با نگاهي افراطي با مطالعه 
اخبار مخالفند تنها به بعد منفي اخبار توجه ندارند 
و معتقدند كه به طور كلي خواندن اخبار فايده اي 
جز استرس و اضطراب به همراه ندارد. ناگفته نماند 
كه در رابطه با اخبار منفي نظرات مشتركي شكل 
گرفته است و تأثير مســتقيم مطالعه اخبار منفي 
بر شرايط روحي و رواني افراد قابل كتمان نيست. 
خواندن اخبار بد به چنان شيوه رفتاري اي در ميان 
مردم بدل شده است كه واژه نامه آكسفورد در سال 
2020، واژه خبربدخواني )doomscrolling( را 

به عنوان واژه سال معرفي كرد.

 اخبار را كنترل كنيد
اما آيا نخواندن اخبار گراني، كرونا، سيل و... براي 
افرادي كه در مركز اين اتفاقات هستند، مي تواند 

حقيقت را به حاشيه براند و آرامش روحي و رواني 
به همراه بياورد؟

گلستاني در اين رابطه توضيح مي دهد كه نادرست 
بودن حذف كامل اخبار به معناي نادرست بودن و 
ناتواني در كنترل اخبار نيست؛ »نكته مهم اين است 
كه ما بايد بدانيم مطالعه چــه موضوعاتي موجب 
اضطراب و استرس در ما مي شوند و بايد دست به 
كنترل آنها زد. هر موضوعي كه ما بايد به بررسي 
و تحليل آن بپردازيم يك يادگيري جديد است و 
تا حدي انرژي محدود روزانه ما را براي خود صرف 
مي كند، به عبارت ديگر ما يك سري فعاليت هاي 
ثابت روزانه داريم كه بايد بــراي انجام آنها انرژي 
صرف كنيم و زماني كه خواندن اخبار منفي و روزانه 
را نيز دنبال كنيم، بخش زيادي از انرژي الزم براي 
انجام كارهاي روزانه را در سبد مطالعه اخبار قرار 
مي دهيم و ممكن است در ادامه روز عالئم خستگي 
و افسردگي در خود مشــاهده كنيم. بنابراين بايد 

مطالعه اخبار را مديريت كنيم.«
از نظر او شكل گيري نگاه افراطي در رابطه با مطالعه 
اخبار منجر به حفظ سالمت روان نمي شود، چرا كه 
زندگي روزمره واقعيت ها را به ما گوشزد مي كنند 
و نمي توان مــدت زيادي در يــك دنياي خيالي 
طاقت آورد؛ » نمي تــوان به طور كامــل اخبار را 
حذف كرد و اميد داشــت كه مثبت گرايي محض 
چاره ساز باشــد، 90درصد افرادي كه در جامعه 
امروز زندگي مي كنند به نحوي با رسانه در ارتباط 
هستند و بنابراين نه امكان پذير و نه به صالحمان 
اســت كه تمام ورودي هاي خبري را مســدود و 
گمان كنيم كه در فضاي ايزوله مي توان به زندگي 
خود ادامه داد. ما بــراي برنامه ريزي زندگي خود 
نيازمند اخبار و اطالعات هستيم. در اين ميان نبايد 
فراموش كرد كه دسته بندي اخبار مي تواند شرايط 
را براي ما متعادل كند و زماني كه با مجموعه اي از 
اطالعات پراكنده روبه رو مي شويم، براساس نيازها 
و معيارهايي كه در زندگــي خود تعيين كرده ايم، 
دست به خواندن گزينشي اخبار بزنيم و براي تمام 
اطالعات، انرژي صرف نكنيم. در واقع ما در مسير 

خواندن اخبار نياز به دروازه بانــي اخبار داريم تا 
تمام محرك هاي بيروني ما را تحت تأثير خود قرار 
ندهند و ما تعيين كنيم كه چه محركي وارد زندگي 

روزمره مان شود.«
بسياري از افراد به خواندن اخبار بد عادت كرده اند 
و شايد چنين مسلكي موجب شده است تا نگاه هاي 
افراطي در مقابــل مطالعه اخبار شــكل بگيرد و 
هر از گاهي با افــرادي روبه رو شــويم كه با تكيه 
بر مثبت انديشــي، ديگران را به داشتن كمترين 
اطالعات از جهــان پيرامون خــود دعوت كنند. 
ارائه راه حل در برابر اخبار بد شــايد بتواند نگاهي 
واقع بينانه در مســير مطالعه اخبــار را رقم بزند؛ 
» ايتان كراس، پژوهشگر حوزه علوم رفتاري معتقد 
است كه ما به دليل ترس از دست دادن و جاماندن 
از چيزي، اخبار را دنبال مي كنيم. انسان نياز دارد 
كه با جو غالب در جامعه ارتباط و احســاس تعلق 
داشته باشــد. در اين ميان نبايد فراموش كرد كه 
براي كنترل اين شــرايط راه هاي مختلفي وجود 
دارد، يكــي از راه هاي كنترل ايــن حجم از اخبار 
به ويژه اخبار منفي اين اســت كه افــراد بر زمان 
مطالعه اخبار كنترل داشته باشند و براي خود مقرر 
كنند كه چند ســاعت از روز را بايد صرف خواندن 
اخبار كنند. اگر مطالعه اخبار موجب اســترس و 
اضطراب در افراد مي شــود بهتر است براي مدتي 
زمان مطالعه اخبار را محدودتر كرده و آن زمان را 
صرف فعاليت هاي آرامش بخش كنند. در اين ميان 
نبايد فراموش كرد كه استفاده از تلفن همراه قبل 
از خواب و خواندن اخبار منفي تأثير مستقيمي بر 
سالمت روان مي گذارد و بهتر است اين عادت كه 
متأسفانه در ميان بسياري از افراد رايج شده است، 

حذف شود.«

 خواندن اخبار در مقابــل زندگي مثبت قرار 
ندارد

محمدعلي حكيم آرا، روانشناس اجتماعي نيز در 
رابطه با تالش براي حذف كامل اخبار توضيح داد 
كه دو سال پيش سازمان ملل متحد اعالم كرد كه 

تعداد فاجعه هاي رخ داده در دنيا از سال  1970 
تاكنون چهار برابر شــده و به ميزان 400حادثه 
در سال رسيده است. بنابراين نمي توان نسبت به 
جهان پيرامون و اخبار بي تفاوت بود، چرا كه ديگر 

بي خبري، خبر خوب نيست.
او معتقد است: »برخي تالش مي كنند اين نگاه را 
در بين مردم جا بيندازند كه بي خبري، آسودگي 
مي آورد اما اين نگاه غلط است. البته افراد بسياري 
كمي به سمت اين نگاه حركت كرده اند و تا كنون 
نظريه اي پيرامون اين طرز فكر شكل نگرفته است 
و بيشتر اطالعات مربوط به اين موضوع حول محور 
كتاب هاي زرد اســت. در دنياي ارتباطات افراد 
به دنبال اطالعات هســتند تا از آخرين تحوالت 
و اخبار مطلع باشــند و خود را با اين شرايط وفق 
دهند. افراد به دنبال اين هستند كه بدانند قيمت ها 
به چه ســمتي مي روند و مثال اگــر قيمت دالر 
باال يا پايين رفت براســاس آن براي سرمايه شان 
تصميم بگيرند. برخي ممكن اســت كه دســت 
به دســته بندي اخبار بزنند و با توجه به شغل و 
نيازهاي روزانه شان اخبار را مطالعه كنند اما مگر 
مي شود كه تمام اخبار را حذف كرد، مگر مي شود 
وقتي اخبار اعالم مي كند كه توفاني عظيم، شهر را 
در برخواهد گرفت، فرد بگويد به من ربطي ندارد و 

من نمي خواهم از اخبار مطلع باشم«.
خواندن اخبار به بخشــي از زندگي افراد تبديل 
شده اســت و همانطور كه استفاده بي رويه در هر 
موضوعي مي تواند منجر به رفتارهاي بيمارگونه و 
اعتياد شود، در رابطه با اخبار نيز برخي در دسته 
معتادان به اخبار قرار مي گيرند و نبايد براســاس 
رفتار كنترل نشده دسته اي حكم به حذف اخبار 
داد؛ »ارتباط نياز سيري ناپذير افراد است و اينكه 
افراد خودخواسته دســت به حذف اخبار بزنند، 
بسيار اندك است، همانطور كه برخي ممكن است 
به شــكل مرضي و افراطي به مطالعه اخبار روي 
بياورند، هر دو حالت براي انســان جامعه امروز 
خطرناك است. در واقع افراد بايد تالش كنند كه 
به يك تعادل در مطالعه اخبار دست پيدا كنند تا 
سالمت رواني خود را از آسيب حفظ كنند. ممكن 
است افراد براي مدتي كوتاه خسته شوند و تالش 
كنند خود را از اخبار دور نگه دارند اما وابستگي 
به اخبار به خصوص با وجود تلفن هاي هوشــمند 
يك نياز واقعي است و نبايد آن را محدود به افكار 
مثبت انديشي و بهتر زيستن كرد. در واقع مطالعه 
درست اخبار به معناي نداشتن سالمت روحي و 

زندگي مبتني بر مثبت انديشي نيست.«

ترکاعتیاد
خبر

این شماره

2روانشناس در گفت وگو با همشهري توضيح داده اند كه چرا حذف كامل اخبار براي ايجاد زندگي مبتني بر مثبت انديشي محض ممكن نيست

بی خبری، خوش خبری نيست
پيش از تلفن هاي هوشــمند، تنها دریچه هایي كه اخبار را به اطالع مردم مي رســاندند محدود به رادیو، 
تلویزیون و رسانه هاي چاپي مي شدند و افراد در زماني محدود در جریان اخبار قرار مي گرفتند. تا یك دهه 
پيش این صداي اخبار تلویزیون و رادیو بود كه اهل خانه را در جریان جدیدترین اتفاقات جهان قرار مي داد. 
حاال كه تلفن هاي هوشمند به عضو جدایي ناپذیر زندگي تبدیل شده اند، اخبار نيز پيوند عميق تري با عادات روزانه افراد مختلف پيدا كرده اند و همين 
پيوند عميق موجب شده است تا برخي از نگراني هجوم اخبار به خصوص اخبار منفي بر سالمت روان صحبت كنند. در این ميان عده اي نيز با نگاهي 

افراطي در جبهه مخالفان مطالعه اخبار قد علم كرده اند و پيشنهادهایي براي حذف اخبار ارائه مي دهند.

نورا عباسي
روزنامه نگار
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ترکاعتیاد

خبر

این شماره

فرار از   وسواس پيگيری اخبار بد
چرا به دنبال كردن اخبار منفي عالقه مند  هستيم؟

هرروز اخباري درباره جنگ، تروريســم، جنايت، 
آلودگي هوا، ســيل و آتش ســوزي هاي گسترده 
جنگل هــا و ســاير بحران هــا و به خصوص در 
يك ســال ونيم اخير خبرهاي مربوط به عالم گيري كوويد-19در رسانه هاي جهان 

منتشر مي شود.
 از آنجا  كه بي هيچ ترديد ماهيت خبر درباره چيزهايي است كه واقعا رخ مي دهند اين 
سؤال مطرح مي شود كه آيا جهان هرروز به سمت بدترشدن گام برمي دارد؟ درست 
است كه خبرها درباره رخدادهاي پيش آمده است اما پيش از پاسخ به اين سؤال بايد 
پرسيد چرا سرتيتر رسانه هاي جهان همواره به اخبار بد، دلخراش و فجايع اختصاص 

دارد درحالي كه وقايع رخ داده مي توانند مثبت يا منفي باشند؟ در جواب بايد گفت 
كه اتفاقات بد به سرعت رخ مي دهند اما رويدادهاي خوب براي ساخته شدن به زمان 
نياز دارند و از اين رو، ظهورشان با روند سريع اخبار هماهنگ نيست و بنابراين،  جز 
موارد نادري چون دســتاوردهاي بزرگ علمي )براي مثال، قدم گذاشتن انسان به 
سطح ماه يا عرضه واكسن ضدكرونا( نمي توانند انفجارهاي خبري پرسروصدا ايجاد 
كنند. حال بايد پرسيد كه پيگيري شبانه روزي حجم زيادي از اخبار ناخوشايند در 
رسانه هاي رسمي و غيررسمي و شيوع اخبار جعلي )Fake News( در شبكه هاي 
اجتماعي بر مغز مخاطبان چه تأثيري مي گــذارد؟ و مغز ما تا كجا دربرابر اين  قبيل 

اخبار تاب آوري دارد؟

ماهيت اخبار به گونه اي اســت كه از طریق نوعي 
ایراد ذهني نگاه مــردم به جهان را مخدوش كند. 
پژوهشگراني كه در حوزه سوگيري هاي شناختي 
مطالعــه مي كنند ایــن ایراد ذهنــي را »راه حل 
دم دســتي« مي نامند. راه حل دم دستي توضيح 
مي دهد كه مردم احتمال وقوع یا تکرار هر رخداد 
را برپایه تعداد دفعاتي كــه مي توانند آن را به یاد 
آورند ارزیابي مي كنند و نــه برپایه تعداد دفعاتي 
كه آن واقعه رخ مي دهد و همين راه حل دم دستي 
مي تواند موجب خطا در قضاوت مردم شود. براي 
مثال، ســقوط هواپيما به ســرتيتر اخبار تبدیل 
مي شود اما تصادف خودروها كه ساالنه جان تعداد 
بيشتري از مردم را مي گيرد هرگز به انفجار خبري 
نمي انجامد. بنابراین، جاي شــگفتي نيست كه 
بسياري از مردم پروازهراسي دارند اما كمتر كسي 
از رانندگي مي ترســد. مردم توفان هاي معروف 
آمریکا را كه ســاالنه به مرگ حدود 50نفر منجر 
مي شــوند خطرناك تر از مرگ در اثر آسم درنظر 
مي گيرند كه ســاالنه موجب مرگ بيش از 4هزار 
آمریکایي مي شود و این سوگيري شناختي فقط به 
این دليل ساده است كه توفان ها اخبار بهتري براي 

تلویزیون هستند.

چرا به اخبار بد عالقه داريم؟
روي اف باوميستر، روانشناس دانشگاه كوئينزلند 
و همکارانش در پژوهشي نشــان دادند كه بد از 
خوب قوي تر اســت و به همين علت »سوگيري 
منفي« در انسان ها پرقدرت تر از سوگيري مثبت 
است. ازاین رو، ما بيشتر به اطالعات منفي توجه 
مي كنيم تا مثبت. ازنظر غریزي، سوگيري منفي 
نوعي واكنش طبيعي براي مقابله با خطرات بالقوه 
است. اما مشکل از زماني آغاز مي شود كه صاحبان 
رســانه براي جلب توجه مخاطبان و افزایش آمار 
بازدید بي آنکه توجه كنند كه این جانبداري منفي 
در اخبــار مي تواند به بدتر نشــان دادن جهان از 
آنچه واقعا هست منجر شود، از این غریزه طبيعي 
سوء اســتفاده مي كنند و ما را به پيگيري هرروزه 
خبرهاي بد عادت مي دهنــد، به طوري كه دیگر 
مصرف خبرهاي مثبت برایمان جذابيتي ندارد. 
زماني، یك گزارشــگر محلي از یك وب ســایت 
خبري آنالین روسي تصميم گرفت یك روز فقط 
خبرهاي خوب را گزارش كند و درنتيجه، دوسوم 

خوانندگانش را از دست داد.

ديگرهراسي و اختالل استرس پساآسيب
نباید این نکته را از یاد برد كه دنبال كردن اخبار 
منفي خود با پيامدهایي منفي همراه است. كساني 
كه اخبار منفي را پيگيري مي كنند اما نسبت به 
تحليل درســت یا صحت آنها اطالع كمي دارند 
مي توانند دچار دیگرهراســي شــوند. نتایج یك 
نظرسنجي در ســال 2016نشان داد كه اكثریت 
آمریکایي ها اخبار مربوط بــه داعش را از نزدیك 
دنبال مي كنند و 77درصد آنها معتقدند كه فعاليت 
داعش در سوریه و عراق تهدیدي جدي براي بقاي 
ایاالت متحده آمریکاســت درحالي كــه این باور 
چيزي جز توهم نيســت. بنابراین، جاي شگفتي 
ندارد كه مصرف كنندگان اخبــار منفي بيش از 
ســایر افراد دچار اضطراب، بدخلقي، درماندگي، 

بي خوابي، افســردگي، تحقير و خصومت نسبت 
به دیگران و تصور نادرســت از خطر مي شوند و 
در برخي موارد درنهایــت به طوركامل از خبرها 
دوري مي كننــد. یکي از مــوارد مهمي كه طي 
یك سال ونيم اخير به اخبار روزمره منفي تبدیل 
شده است كووید-19است. تابستان سال گذشته 
و چندماه پس از آغاز این عالم گيري درنظرسنجي 
مؤسسه Digital Third Coast آمریکا، 68درصد 
مردم اظهار داشتند كه اخبار مربوط به عالم گيري 
اضطراب را در آنها تشــدید كرده است. به ترتيب 
65درصد و 67درصد از پاســخ دهندگان گفتند 
كه احساس مي كنند در اخبار منفي غرق شده اند 
یا با این دســت اخبار از نظر روحي نابود شده اند. 
57درصد هم پاســخ دادند كه براي فــرار از این 
احساسات ناخوشــایند پيگيري اخبار را به طور 

كامل ترك كرده اند.
نتایج پژوهش دانشمندان مدرسه علوم شناختي و 
رایانه اي دانشگاه ساسکس انگلستان نشان مي دهد 
كه اخبار منفي قادرند به شدت بر روان انسان تأثير 
بگذارند و احســاس نااميدي، عصبانيت و ترس 
را ایجاد كنند. به طوري كه، شــركت كنندگان در 
این پژوهش پس از فقط 14دقيقه تماشاي اخبار 
منفي تلویزیون، حاالت اضطراب و غم را نشــان 
دادند. همچنين موضوعات منفي خبرها مي تواند 
نگراني هــاي مربوط به زندگي شــخصي افراد را 
تشــدید كند حتي اگر زندگي آنها با محتواي آن 

خبر منفي هيچ ارتباط مستقيمي نداشته باشد.
 دراین ميان، شــبکه هاي اجتماعي در بروز این 
اضطراب نقش مهم تري ایفا مي كنند. براي مثال، 
در وضعيت بحراني آشــکاري مانند عالم گيري 
كنونــي، اخبــاري كــه ازطریق رســانه هاي 
یك ســویه اي چون روزنامه ها، رادیو و تلویزیون 
منتشر مي شوند و از نظر درستي، اعتبار بيشتري 
دارند كمتر از اخبــاري كــه در اینترنت پخش 
مي شوند مضر به نظر مي رســند. محققان مركز 
پژوهش هاي كليدي علوم انســاني و اجتماعي 
وزارت آموزش و پرورش و آكادمي روانشناســي 
و رفتارشناسي دانشگاه نرمال تيانجين در چين 
در ماه هاي اوليه كووید-19دریافتند اخباري كه 
به صورت آنالین و ازطریق شــبکه هاي اجتماعي 
منتشر مي شوند به افزایش افسردگي و اضطراب 
بيشــتري نســبت به رسانه هاي رســمي منجر 
مي شوند. عالوه بر سطح تعامل بيشتر شبکه هاي 
اجتماعي و جریان بازتر انتقال اطالعات، انتشــار 
اخبار جعلي و شــایعات در این رســانه ها هم در 

افزایش سطح اضطراب مزید بر علت است.
نتایج یك نظرسنجي در اســتراليا نشان داد كه 
53درصد مردم این كشــور مصرف كننده اخبار 
آنالین هســتند و فقط 25درصد از آنها اخبار را 
ازطریــق روزنامه هاي كاغذي دنبــال مي كنند. 
اما باوجــود كاهش عالقه به روزنامــه، تلویزیون 
همچنان جایــگاه خــودش را دارد به طوري كه 
63درصد از آنها همچنان اخبار تلویزیون را تماشا 
مي كنند. نتایج این نظرسنجي حاكي از آن است كه 
استراليایي ها در سال 2020به ميزان قابل توجهي 
اخبار بيشــتري را مصرف كرده انــد. براي مثال، 
درطول آتش سوزي هاي جنگل هاي این كشور در 
دوره زماني 2019تا 2020سطح مصرف كنندگان 

هدا عربشاهي 
روزنامه نگار

فعال اخبار )افرادي كه بيش از یك بار در روز از اخبار 
استفاده مي كنند( از 52درصد به 56درصد افزایش 
یافــت و در اوج عالم گيري به 70درصد رســيد. 
دسترســي شــبانه روزي و مداوم خبرها ازطریق 
تلفن هاي همراه هوشمند و تبلت ها بر سطح آرامش 
افراد در زمان بحران تأثيــرات منفي قابل تاملي 
برجاي مي گذارد و مطالعات متعدد نشان مي دهد 
كه ما هرچه بيشــتر درمدت یا بعد از یك فاجعه، 
بحران یا بالیــاي طبيعي اخبــار را مصرف كنيم 
بيشتر درمعرض عالئم اختالل استرس پساآسيب 

)PTSD( قرار مي گيریم.

وسواس گشت وگذار ميان اخبار بد
اصطالح جدید Doomscrolling- برگرفته از دو 
واژه doom به معني سرنوشت بد، فالكت و عذاب 
و scrolling به معنــي پيمایــش و حركت دادن 
صفحه وب- درباره افــرادي توضيح مي دهد كه 
به طورمداوم اخبــار بد را جســت وجو مي كنند 
باوجودآنکه مي دانند این اخبار غم انگيز هســتند 
و در آنها ترس، اضطراب و یــاس ایجاد مي كنند. 
هرچند این اصطالح اولين بار در سال 2018درمورد 
كاربران تویيتر باب شد اما به تدریج به تمام افرادي 
كه اخبار بد را در همه شبکه هاي اجتماعي محبوب 
ازجمله فيسبوك، تویيتر، لينکدین و اینستاگرام یا 
به سادگي در وب و از منابع خبري مورد عالقه شان 
دنبال مي كنند اطالق شد و به خصوص این روزها و 
طي عالم گيري رواج بيشتري یافته است. درواقع، 
مي توان گفت كه Doomscrolling شکل امروزي 
از مفهومي قدیمــي باعنوان »ســندروم دنياي 
كثيف« است. پژوهشــگر آمریکایي جورج گربنر 
این اصطالح را در دهه 70قرن بيستم ميالدي براي 
توصيف وضعيتي به كار برد كه در آن رســانه هاي 
خبــري به ویژه تلویزیــون با به  تصویركشــيدن 
بيش ازحد خشونت و خيانت، بذر الگوهاي جدید و 
غيرواقعي از واقعيات اجتماعي را در ذهن مخاطبان 
مي كارند. در این سندروم انسان ها از اینکه قرباني 
قتل و خيانت شوند در ترسي دائمي به سرمي برند و 

به همين دليل، به یکدیگر اعتماد نمي كنند.

راه هاي رهايي از وسواس جست وجوي اخبار بد
هرچند راه حل واحدي بــراي توقف كامل معضل 
وســواس جســت وجوي اخبــار بد وجــود ندارد 
باوجوداین، روانشناسان مجموعه اي از تمرین ها و 
عادات را پيشنهاد مي كنند كه مي توانند براي كاهش  
زماني كه بــراي خواندن اخبار بد صرف مي شــود 
مؤثر باشند. پيش از جداشــدن از منابع این قبيل 
اخبار از خودتان بپرســيد: آیا ایــن اطالعات براي 
من مفيد است؟ نسبت به آنها چه احساسي دارم؟ 
آیا جســت وجوي اخبار بد با كارهــاي دیگري كه 
ترجيح مي دهم انجام دهم تداخل دارد یا براي من 
مشکالتي ایجاد مي كند )براي مثال، باعث مي شود 
عصباني شوم(؟ سپس به خودتان بگوید كه با توقف 
جست وجوي اخبار بد سعي نمي كنيد رویدادهاي 
مهم را نادیده بگيریــد بلکه فقط مي خواهيد آنها را 
با تامل بررسي كنيد و اخبار را از نظر اثربخش بودن 
ارزیابي كنيد. درواقع، باید توجه داشــته باشيد كه 
پيگيري خبرهاي منفي- به عنوان دریافت اطالعات 
مفيد- رفتاري نادرست نيست بلکه مرور وسواس گونه 
و افراطي حجم وسيعي از اخبار بد اشتباه است. در 

مرحله بعد این سه راهکار را اعمال كنيد:
تلفن همــراه هوشــمند را در ســاعاتي از وقت 
آزادتــان خاموش كنيد و به جاي جســت وجوي 
اخبار بد خودتان را با فعاليت دیگري چون دیدن 
فيلم یا خواندن كتاب، گوش دادن به موســيقي 
آرامش بخش و گوش دادن به پادكست هاي مفيد 

سرگرم كنيد.
براي مرور اخبار محدودیت هــاي زماني تعيين 
كنيد. مثال از پيگيري اخبار بعد از شام بپرهيزید 
زیرا اســترس را درطول شــب افزایش مي دهد و 
در خواب اختالل ایجاد مي كنــد. در لحظاتي كه 
احساس آشفتگي و اضطراب دارید، از مرور اخبار 
اجتناب كنيد. بهتر است فقط زمان مشخصي از روز 
را به خواندن اخبار اختصاص دهيد و سعي كنيد 

این اخبار را از منابع رسمي معتبر دریافت كنيد.
با دیگــران در ارتبــاط كالمي باشــيد. این 
ارتبــاط مي توانــد به صــورت حضــوري یا 
ازطریق تماس هــاي تصویري یا حتي تماس 
تلفني ساده باشــد. این راهکار براي كاهش 
اضطراب و محدودكردن زمان جست وجوي 
اخبار بد بســيار مناسب اســت. معاشرت و 
به اشتراك گذاشــتن احساسات ناخوشایند و 
نگراني ها با دیگــران مي تواند به آرامش افراد 

منجر شود.

باوميستر، روانشناس 
دانشگاه كوئينزلند و 

همكارانش در پژوهشي 
نشان دادند كه بد از خوب 

قوي تر است و به همين علت 
»سوگيري منفي« در 

انسان ها پرقدرت تر از 
سوگيري مثبت است. 

ازاين رو، ما بيشتر به 
اطالعات منفي توجه 

مي كنيم تا مثبت. ازنظر 
غريزي، سوگيري منفي 

نوعي واكنش طبيعي براي 
مقابله با خطرات بالقوه است. 

اما مشكل از زماني آغاز 
مي شود كه صاحبان رسانه 

براي جلب توجه مخاطبان و 
افزايش آمار بازديد بي آنكه 

توجه كنند كه اين جانبداري 
منفي در اخبار مي تواند 

به بدتر نشان دادن جهان 
از آنچه واقعا هست منجر 

شود، از اين غريزه طبيعي 
سوء استفاده مي كنند و 
ما را به پيگيري هرروزه 

خبرهاي بد عادت مي دهند، 
به طوري كه ديگر مصرف 
خبرهاي مثبت برايمان 

جذابيتي ندارد

جاي شگفتي ندارد كه 
مصرف كنندگان اخبار 

منفي بيش از ساير افراد 
دچار اضطراب، بدخلقي، 

درماندگي، بي خوابي، 
افسردگي، تحقير و خصومت 

نسبت به ديگران و تصور 
نادرست از خطر مي شوند 
و در برخي موارد درنهايت 

به طوركامل از خبرها دوري 
مي كنند

رستمی: خودمان باید انتخاب كنيم چه چيزي را بخوانيم و از چه چيزي بگذریم. 
آدم ها همانگونه كه غذاي جسم شان را انتخاب و ميل مي كنند همانگونه هم باید 

خوراك ذهني شان را انتخاب كنند و این به معني مصون بودن از جریان اخبار 
نيست. جان نباشد جز خبر در آزمون/ هر كه را افزون خبر جانش فزون

خيلــي از روانشــــــناس ها 
و روان پزشــك ها توصيــه بــه 
مصون ماندن نسبت به قرارگرفتن 
در مركز اخبار مي كنند. اما فکر 
مي كنم نمي توان براي همه یك 
نسخه ثابت داشت. مگر مي شود 
كسي كه فعال عرصه اجتماعي، 
فرهنگي، سياســي و... اســت از 
جریان اخبار دور بماند و بتواند به حيات اجتماعي خود ادامه 
دهد؟ مواجهه این افراد با وقایع، اخبــار و... اجتناب ناپذیر 
است. اما بخشي از جامعه، نه تصميم به مطالبه گري دارد و 

نه مي تواند كار مؤثري انجام دهد.
 افرادي كه در این مجموعه جاي مي گيرند شاید بهتر باشد 
از خود در برابر هجوم اخبار بد محافظــت كنند. بعضي از 
كليپ هایي كه در فضاي مجازي بســيار دست به دســت 
مي شوند خيلي وحشتناك اند و خودم هرگز نمي توانم حتي 
آنها را باز كنم. براي این دســته از افراد، خواندن كتاب در 
اولویت است و به نظر من آگاهي بيشتري برایشان به همراه 

خواهد داشت. قرارگرفتن در معرض هجمه  عظيم اطالعات، 
بي دليل، مي تواند حتي انسان را به ورطه خطرناك جهالت 
بکشاند. پنج شش ســالي مي شــد كه من تعدادي از زنان 
خانه دار را در گروهي جمع كرده بــودم و تالش مي كردم 
اخبار سره را از ناســره براي آنها جدا كنيم و خالصه اي از 
وضعيت موجود را به شکل فيلترشــده در اختيارشان قرار 
دهيم. اما بعد از مدتي متوجه شدم كه این كار چندان مؤثر 
نبوده است. این افراد عالقه داشتند كه اخبار منفي را به گروه 
پمپاژ كنند و اصال تمایل به دریافت اطالعات كامال ســياه 
داشتند. بعضي صحنه ها مثل كشتار دسته جمعي آدم ها، 
خشــونت هاي بي پرده و... چرا باید توســط همه افراد یك 
جامعه رصد شوند؟ آیا دریافت این حجم از اطالعات نياز این 
افراد است؟ آیا خواندن و شنيدن درباره هر چيزي به توسعه 

و آگاهي آنها كمکي مي كند؟ 
اخيرا متوجه شدم كه دولت بلژیك براي كاهش اضطراب 
افراد جامعه آنها را تشویق به بازدید از موزه ها كرده است و 
براي  آنها در این حوزه تسهيالتي فراهم كرده. خوب است 

كه دولت ما هم كم كم به این سمت برود.

همه ما نبايد مدام در معرض اخبار منفی باشيم
طيبه سياوشي 

فعال حقوق زنان

دراین باره نياز به  نظر روانشناسان، 
جامعه شناسان و كارشناسان علوم 
ارتباطات است. هرچند بُعد دیگر 
نگاه به این ماجــرا نيز فرهنگي 
اســت. به  نظر در عرصه افراط و 
تفریط افتاده ایــم. همين امر نيز 
باعث بــروز مشــکالتي در فرد 
خواهد شد. درست در زماني كه 
معتاد به خبریــم، آرامش خود و 
دیگران را نيز سلب خواهيم كرد. 
اما بدون خبر نيز ممکن نيست زندگي كنيم. این بي خبري 
ارتباط ما را با جامعه قطع خواهد كرد و به جهان ارتباطي 
و اطالعاتي افراد ضربه ســختي مي زند. باید در همه ابعاد 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي این ارتباط را با جامعه حفظ 
كرد و از جامعه پيرامون اطالعات بيشتري به دست آورد تا 
تعامالت خود را تنظيم كنيم. اگر ارتباط با جهان قطع شود 
چون اصحاب كهفي كه در غاز زندگي مي كند، خواهيم بود. 

به  نظر تفریط مقابل باعث شده در كشور منبع خبر با حجم 
زیاد و غيرقابل كنترلي توليد شود و بسياري از این اخبار با 
ماهواره و انواع شبکه  اجتماعي به ما خواهد رسيد؛ امري كه 
فرد را دچار سرگيجه خواهد كرد. بنابراین باید در حد نياز 
و متناســب با حرفه و زندگي خود به اخبار مجهز شد. مثال 
تاجران به اخباري نياز دارند كه شــاید دانستن آن به كار 
یك دانشجو نياید و دانشــجو باید خبرهایي را دنبال كند 
كه چندان به درد پزشك نمي خورد. به  نظر رسانه باید سواد 
رسانه اي مردم را ارتقا دهد و آنها را به قدرت تحليل تشویق 
كند و خود به تفکر و اخالق مجهز شود. زیرا بسياري از این 
اخبار در تحليل عقلي درست و صادق نيستند. بنابراین فرد 
باید در تصحيح بعضي اخبار تالش كند و به تجربه به درك 

خبر درست برسد.
 از این رو نباید از اخبار دور ماند، بلکه باید هر نوع خبري را 
دنبال نکرد و از منبع درستي تغذیه شد. پرسه در شبکه هاي 
اجتماعي زندگي را مختل مي كند و انسان را دچار خطاهاي 

ارتباطي خواهد كرد.

سنجش به جای دوری
حسين بنيانيان 

از اعضاي شوراي 
انقالب فرهنگي

بعضي از تئوري ها و شــعارهایي 
كه در عالــم وجــود دارد، ما را 
به اطالع و جهان آگاهي ســوق 
مي دهــد؛ یعني مطلع بــودن از 
موضوعــي مي تواند افــراد را به 
شــبکه هایي جهاني متصل كند 
كه در تصميمات روزمره و نگاه به 
آینده اثرگذار باشد. در اینکه خبر 
یا اطالع رساني ما را وارد نخستين 
پله رشــد مي كند شکي نيست. 
اما  چگونگي بهره گيــري از خبر نيز مهم اســت. گاه براي 
اســتفاده از خبر فيلتري وجود ندارد. گاهي براي كســب 
اخبار به ذوق زدگي دچار شــده و گاهي بــراي در معرض 
خبر قرار گرفتن دچار وســواس مي شویم. مراحل مختلف 
كسب خبر در روانشناسي خبر تعریف شده است. بنابراین 
گاهي دچار ســندروم خبر خواهيم شد. یعني بيمار شده و 
اگر بيماري ادامه دار شــود، به اعتياد خبر دچار مي شویم. 
بنابراین در ابتدا الزم است براي مواجهه با خبر مانيفست 

داشته باشيم زیرا اگر این تعریف وجود نداشته باشد، حال 
كه مجراهاي گوناگوني در ارائه و انتشار خبر باز شده، زندگي 
را برایمان دشوار خواهد كرد. آدم ها بسته به نياز دنبال خبر 
مي گردند و خود را در معرض آن قرار مي دهند اما اگر از نياز 
فراتر رفته و به ســندروم رواني بدل شود، خطرناك است. 
گاهي خبر اشتباهي در سوشــال مدیا منتشر مي شود كه 
خوشایند ماست و ما نيز آن را منتشــر مي كنيم و با اینکه 
با عقل جــور نيســت، آن را در فضایي تفریحــي در ميان 
مي گذاریم، درحالي كه باید فضایي براي خود بســازیم كه 
سعي كنيم خبرهایي در حد نياز را مورد توجه قرار دهيم. اگر 
بيش از حد نياز با اخبار مختلف درگير شویم، دچار موقعيتي 
خواهيم شد كه خبر كارایي خود را از دست داده و ما را دچار 
بيماري خواهد كرد. از این رو كمپين هاي شکل گرفته گاهي 
ما را متوجه نوع انتخاب مان مي كنند. اگر انتخاب این است 
كه در معرض خبر بد باشيم، بيمار مي شویم و اگر انتخاب 
این باشد كه در معرض خبر خوب باشــيم، دچار بيماري 
خوش بيني مفرط خواهيم شد. در شــنيدن اخبار نياز به 

حد وسطي است.

حد   وسِط خبر شنيدن
شهرام گيل آبادي 

مدير فرهنگي و 
كارگردان تئاتر

چطور مي توان از خبرخواني، دوري كرد؟ دوري از اخبار، دوري از واقعيت موجود است. پنهان كاري 
واقعيت هر قدر هم كه تلخ باشد راه چاره نيست. نباید منبع اصلي را فيلتر كرد. اخبار باید در جریان 
آزاد، به مردم برسد و مردم درنهایت خودشان تصميم بگيرند كه آنها را دنبال كنند یا نه. اینجا نقش 

هر فرد است كه سرنوشت ساز مي شود. 
خودمان باید انتخاب كنيم چه چيزي را بخوانيم و از چه چيزي بگذریم. آدم ها همانگونه كه غذاي 
جسم شــان را انتخاب و ميل مي كنند همانگونه هم باید خوراك ذهني شان را انتخاب كنند و این 
به معني مصون بودن از جریان اخبار نيست. جان نباشــد جز خبر در آزمون/ هر كه را افزون خبر 

جانش فزون

ون ون خبر، جانش فز هركه را افز
اردشير رستمي 

شاعر، كارتونيست 
و مجسمه ساز
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ترکاعتیاد
خبر

این شماره

دو       را هی دغدغه مندی  يا   آرامش  فردی
چهره هاي برتر حوزه هاي مختلف به اين سؤال پاسخ مي دهند؛ پيگير اخبار باشيم يا ايزوله شويم؟ 

آدم بــه آدم قاعده اش فرق مي كند. ممكن اســت براي 
بعضي ها، نخواندن، نشــنيدن و مراجعه نكردن به سيل 
خبرهاي بد و خوبي كه طي يك روز منتشر مي شود، نسخه 
شفابخش باشد. انگار كه آرامش شان را در سكوت، انفعال 
و بي تفاوتي پيدا كرده باشند. براي بعضي ها در روي پاشنه 
ديگري اما مي چرخد. تشنه دانســتن اند. دوست دارند 

بخوانند، مطلع باشــند و در جريان قرار بگيرند. دوست 
دارند نسبت به خبر بريده شدن سر رومينا اشرفي، سوختن 
كشتي سانچي روي آب، ازبين رفتن آتش نشان هاي شريف 
در پالسكو، ساقط شدن تلخ هواپيماي اوكرايني، واكنش 
نشان دهند. دوست دارند بنويســند، بخوانند، بدانند و 

تحليل كنند.
 آن سوي طيف آدم ها بر اين باورند كه وقتي كاري از دست 
من برنمي آيد چرا بايد همه  چيز را ببينم و بدانم؟ سوي ديگر 
طيف اما آنهايي ايســتاده اند قرص و محكم بر اين باورند 

كه حتي اگر بمباران اخبار منفي، شما را افسرده مي كند، 
حتي اگر نوعي شگرد است كه شنيدن خبرهاي بسيار تلخ 
به واسطه آن لوث مي شود، دانســتن نبض جامعه است و 
آگاهي، مفهوم حيات بخش آن. البتــه تئوري ميانه روي 
ديگري هم قابل بحث است: هركس متناسب با روحيات 
خودش، هجمه بي پايان اخبار را گزينش كند. انگار هركس 
در اين فرضيه بايد يك فيلتر هوشــمند سرخود داشته 
باشد. من چه خبري را مي خواهم بشنوم؟ چه خبري را نه... 
رولف دوبلي، در كتاب »پيگير اخبار نباشــيد«، با آوردن 

29دليل تالش كرده ثابت كند قرارگرفتن در مركز اخبار، 
امر بيهوده اي است چراكه نه به شما كمكي مي كند كه آدم 
بهتر، مفيد تر يا باسوادتري شويد و نه رويكرد كلي حاكم 

را عوض مي كند. 
همه ســطرهاي اين كتاب مي خواهند به اينجا برسند كه 
زندگي بدون محاصره شدن در اخبار بي اهميت مختلف، 
زندگي بهتري است اما  آيا حقيقت ازدست رفتن روزانه بين 
500 تا 700جان بي گناه در مبارزه با ويروس كرونا، خبري 
است كه ما بتوانيم با نشنيدن آن از رسانه، براي خودمان 

آرامش بسازيم؟ تصميم گرفتن با خودتان است. آدم به آدم، 
قاعده اش فرق مي كند. انگار مدت هاست همه ما بر سر يك 
دوراهي سخت ايستاده ايم؛ بشنويم، بخوانيم و بدانيم تا 
كنشگر و مطالبه گر باشيم يا به دنبال آرامش فردي و ريتم 
بي دردسر زندگي خودمان باشيم؟ اصال مي شود در ميان 
شرايط تلخ جامعه به آرامش فردي رسيد؟ در اين گزارش 
تالش كرده ايم با انجام يك نظرســنجي ميان چهره هاي 
سرشــناس و برتر جامعه، به داده هاي شما نور بتابانيم كه 

گرفتن تصميم نهايي را آسان تر كنيم.

صدیقی: 
پيگير 

اخباربودن 
با غرق شدن 
بي هدف در 

فضاي مجازي 
فرق مي كند. 
از آنجا كه ما 

جامعه بيکاري 
هستيم، توليد 

خالقيت 
نداریم، 

توليد تفکر 
نمي كنيم و 

اگر كسي هم 
در این مسير 
باشد نادیده 

مي گيریم 
و ترجيح 
مي دهيم 

صرفا از روي 
خبري به روي 

خبر بعدي 
كليك كنيم 
و گشت هاي 

بي هدف، 
بي فایده و 

بدون كاركرد 
بزنيم

نگار حسينخاني-مائده اميني 
روزنامه نگار

من ممکن است كه نخواهم دنبال 
خبر بروم اما مگر مي شــود؟ خبر 
به دنبال من خواهــد آمد. وقتي 
در یك روز عــادي 620نفر در اثر 
ابتال به ویــروس كرونا جان خود 
را از دســت داده انــد، من چطور 
مي توانم پيگير این خبر نباشــم؟ 
وقتي خودم در كشــمش و جدال 

با این بحران هستم.
همه ما بایــد در جریان اخبار قرار 
بگيریم. ما با خبر شکل مي گيریم. با در جریان قرارگرفتن، 
به قضاوت، شــناخت و تحليل مي رسيم. اینکه ما در جریان 
بمبــاران اخبار منفي هســتيم متاثر از زیســت اجتماعي 
خودمان است. اگر در سوئيس زندگي مي كردیم، هرگز در 
پرتو چنين رویدادهایي قرار نمي گرفتيم. بگذارید به كمي 
عقب تر برگردیم؛ زماني كه ما هنوز دانش رسانه اي در ایران 
نداریم. رسانه، پدیده اي وارداتي براي ایران است و ما هنوز 
بعد از گذشت سال ها با این پدیده، غریبه ، بيگانه و ناآشنا رفتار 
مي كنيم. هنوز با نقش و كاركرد واقعي رسانه آشنا نيستم و 
آن نگاهی كه چنين شرایطي را بر جامعه حاكم كرده است، 
به دنبال مخدوش كردن چهره رسانه است كه خب، مي بينيم 
موفق شده و اعتماد عمومي از رسانه هاي ما به نوعي و تا حدي 

سلب شده است.
نداشتن دانش رسانه اي باعث مي شود كه بيشتر افراد، توانایي 
فيلتركردن خبرهایي كه به آنها مي رســد را نداشته باشند. 
درواقع نتوانند در مدیریت خــوراك خبري خود، مدیریت 
ایجاد كنند و به شکل بي هدفي در معرض خبر قرار مي گيرند.
نکته اي كه اما در این ميان نباید از قلم بيفتد این است كه 

خبر باید براي ما كاركرد هم داشته باشــد. توليد فکر كند 
و كم كم تبدیل به رفتار و خرده فرهنگ شــود. نباید دنبال 
خبرهایي باشــيم كه از قبل آن نمي توانيم توليد فکر كنيم. 
بســياري از خبرها با این فيلتر مي توانند از محيط افراد ما 
دفع شوند. الزم نيست خود را در آستانه شنيدن هر خبري 

قرار دهيم.
پيگير اخباربودن با غرق شدن بي هدف در فضاي مجازي فرق 
مي كند. از آنجا كه ما جامعه بيکاري هستيم، توليد خالقيت 
نداریم، توليد تفکر نمي كنيم و اگر كســي هم در این مسير 
باشد نادیده مي گيریم و ترجيح مي دهيم صرفا از روي خبري 
به روي خبر بعدي كليك كنيم و گشت هاي بي هدف، بي فایده 
و بدون كاركرد بزنيم. همچنين، انسان مرداب نيست كه در 
خودش راكد بماند، باید ببيند،  بشنود، بخواند و توسعه فردي 
پيدا كند. جز این مگر كار دیگري داریم؟ ما گياه نيســتيم. 
زندگي مان نباتي نيســت. و البته، از آنجا كه رسانه هاي ما 
كنش مند عمل نمي كنند، دسترســي ما بــه خبر موثق در 
چنين بستري سخت شده است و این، مردم را براي گشتن در 
فضاهاي مجازي شلخته و تشنه تر مي كند و نتيجه این سيکل 

معيوب قرارگرفتن همه ما در پرتو خبرهاي مخرب است.
نباید خودمان را با كشــورهاي دیگر مقایســه كنيم چراكه 
مــا در جامعــه اي زندگي مي كنيــم كه توليــد خبرهاي 
مأیوس كننده و تلخ بيشتر از خبرهاي خوب است. وقتي در 
سيستان وبلوچستان كار نيست،  امکانات نيست، وقتي مردم 
در اهواز آب براي خوردن ندارند، خــب، ما طبعا در معرض 
خبرهایي از این جنس بيشــتر قرار خواهيم گرفت. آیا راه 
درمان این مشکالت چشم بســتن بر آنها یا انکار حضور آن 
است؟ من به دنبال خبر بد نمي روم اما این خبر بد است كه 

انگار دامن ما را رها نمي كند.

ما گياه نيستيم، بايد ببينيم، بشنويم و  بخوانيم
فريدون صديقي 

مدرس و روزنامه نگار 
پيشكسوت

مــا فارســي زبانان، ضرب المثلي 
براي »بي خبرمانــدن« را هم در 
گنجينه ادبيات خــود داریم، آن 
هم »چــون كبك ســر در برف 
كردن« است. درحالي كه ندیدن 
و نشنيدن چيزي از واقعيت ناگوار 
بيرونــي نمي كاهد، ایــن روزها 
نحله اي معروف به »راز« سفارش 
به فقط زیبا دیدن مي كنند به اميد و این باور  كه كيهان نيز 
به گونه اي زیبا پاسخ شان را بدهد. به عبارتي این گروه از سر 
در برف كردن خود اعتباري یافته اند. ولي خالف درك عامه 
مردم، اینگونه زیبا اندیشــي، روانشناسانه نيست، بلکه 

فراروانشناسانه است. به عبارتي چنين باورهایي از مرزهاي 
علم گذشته و اینکه در كجا ســير مي كند، مشخص نيست. 
اما از واژه هایي كه متأسفانه در روانشناسي بار منفي و زشتي 
پيدا كرده، »اجتناب« است. ندیدن و نشنيدن شاید به گوش 
اجتناب گونه به  نظر  آید، درحالي كه چشم درچشــم بدي  و 
كژي ها، به نابودي شان رفتن، دالورانه تر است تا در پستویي 

سر در تاریکي بي خبري بردن.
بي گمان هر چيزي به اندازه خویش نيکوست و توان ذهني و 
رواني هر فردي خویش ویژه است. هر كس به اندازه اي باید بار 
بردارد كه از پس به مقصد رساندنش برآید. من براي بي خبري 
و ناشــنيدن كف نخواهم زد ولي خودشناســي و آگاهي از 

مرزهاي توان خود چيز دیگري  است و بسيار ارزشمند.

بی خبری چون كبك
محمد دهقاني 

روانپزشك

به  نظر نمي توان به این پرســش كه آیا باید پيگير اخبار 
بود یا نه، پاسخ قطعي داد. بستگي به این دارد كه در چه 
موقعيت جغرافيایي، فرهنگي و سياسي قرار گرفته ایم. 
تمایل و گرایش ما راهنمایي مان مي كند كه در دوري از 
خبر و پرهيز از آن آرامش داریم یا در بطن اخبار زندگي 
كنيم. جداي از این ماجرا كمي نسلي است. نسل من و 
متولدان دهه30 با رویدادهاي سياســي و اخبار بزرگ 
شــده اند و نمي توانند از آن جدا شوند. به خاطر دارم كه 
از نوجواني و پيش از آن، ســاعت 2بعدازظهر، اخبار رادیو ایران را گوش مي كردم، 
درحالي كه از سياست هيچ نمي دانســتم. فقط عادتي بود كه شاید دليلش آن  ساز 
بود كه پس از خبر صدایش به گوش مي رســيد. معموال نيم ســاعت و از بهترین 
موسيقي هاي آن دوره كه عادت  كرده بودم پس از خبر آن را گوش كنم. پس از آن، 
در دوره جواني و دانشجویي و عقل رس شدن به خبر به عنوان نيازي روحي و رواني 
گوش كردم. حاال نيز چنين است؛ به نظرم آن دسته كه به خبر عالقه مندند، از شنيدن 
آن به نيازي دروني پاسخ داده و ارضاي نفسي مي رسد. انگار با گوش نکردن به اخبار 
دچار خطایي شده و از تحوالت شتابناك جهان دور افتاده ایم. اینکه عده اي معتقدند 
اگر خبر گوش نکنيم، از اضطراب دور خواهيم بود، به  نظرم با اینکه بي تأثير نخواهد 
بود اما تأثير آن به اندازه تحوالت روزمره در زندگي هاي شخصي مان نخواهد بود؛ 

یعني در شهري چون تهران، اساسا آن قدر عوامل استرس زا وجود دارد كه اخبار در 
آن گم خواهد شد. مگر مي شود انسان زنده و ذي شعور كه گمان مي كند به جهان 
امروز آگاه است، بي خبر بماند؟ بستن درهاي رسانه به روي خود، ممکن نيست. اینکه 
ما زنده ایم نيز نشان از آن دارد كه در بطن این تحوالت قرار بگيریم و جهان پيرامون را 
بيشتر بشناسيم. درست است كه گاهي باعث اضطراب و بيماري هاي رواني خواهد بود 
ولي مي توان ساعاتي را به این آگاهي سازي اختصاص داد و در كوران تحوالت جهان 
قرار گرفت. افراط در این باره نيز مثل افراط در همه  چيز دیگر اشتباه است. هرچند 
روز خودم از 5عصر آغاز مي شود كه پاي اخبار مي نشينم و كانال ها را براي شنيدن 
خبر باال و پایين مي كنم و به شدت در این باره افراطي هستم و با اینکه خبرها تغيير 
چنداني نمي كنند، از دوباره و سه باره شنيدن آن دل نمي كنم اما اگر قاطع از اخبار 
دوري كنيم، بخشي از زنده بودن را كتمان خواهيم كرد، حال آنکه انسان زنده به دليل 
كنجکاوي و ذكاوت نمي تواند دور از وقایع روز باشد. بنابراین اصرار نکنيم كه ارتباط 
خود را با خبر و جهان خبري دور كنيم. هرچند بستگي به این دارد كه به كدام رسانه 
و جهان خبري نگاه مي كنيم و این رسانه در چه جهتي حركت مي كند. اگر رسانه 
واپسگراي دروغگویي باشد، نباید آن را شنيد. اگر رسانه اي یکجانبه به جهان بنگرد 
نيز نباید مورد اقبال قرار گيرد. خبر را باید از رسانه اي بي طرف شنيد كه در جهان 
امروز نيز كمياب است. رسانه ها هریك به قدرتي وابسته اند كه منویات آن قدرت را 

سرلوحه كار قرار مي دهند اما از البه الي اخبار مي توان به تعادلي در خبر رسيد.

انسان زنده و ذی شعور بی خبر نيست
احمد طالبي نژاد 

منتقد سينما

اكنون كه این متن را مطالعه مي كنيد، رسانه هاي بسياري 
چون تلویزیون، روزنامه ها، تلگرام، یوتيوب، فيســبوك، 
اینستاگرام و... مشــغول توليد محتوا هستند و حجم این 
توليدات رقم هاي عجيبــي را ثبت كرده اســت. به طور 
مثال روزانه 500ميليون نفر اقدام به اســتوري گذاشتن 
در اینستاگرام مي كنند و بنابر اعالم مسئوالن یوتيوب هر 
ســه ماه یك بار 10ميليون ویدئوي بارگذاري شده در این 
پلتفرم با بازدید كمتر از 10نفر حذف مي شــود. مالحظه 
مي كنيد كه همين دو قلم آمار از حجم توليد محتوا، نشان مي دهد كه حتي اگر تمام طول 
عمر، چندین انسان با ميانگين 50سال زیستن، در فضاي حقيقي و مجازي به  دنبال كردن 
محتوا و اخبار توليدي فضاي مجازي بپردازند بازهم بخش اعظمي از این محتوا بدیع 
و دست نخورده باقي خواهد ماند. اما آسيب اخبار منفي؛ انسان همانگونه كه نمي تواند 
همه  چيز را بخورد و درصورت انجام این كار، به بدن خود آســيب مي رســاند باید در 
خواندن، شنيدن و دیدن اخبار نيز تعادل را برقرار كند زیرا روان خود را در معرض آسيب 
قرار مي دهد. محققان تأیيد كرده اند كه مواجهه توأمان با اخبار منفي موجب اضطراب، 
استرس و متعاقبا افسردگي و شکل گيري حس درماندگي در فرد مي شود؛ مثال تغييرات 
اقليمي باعث بروز حوادث طبيعي گسترده اي شده است و بنابر آمار سازمان ملل، تقریبا 
در هر سال نزدیك به 400حادثه طبيعي ازجمله آتش سوزي، سيل، زلزله، توفان و... رخ 
مي دهد. حال تصور كنيد كه شما مخاطب تك تك این حوادث هستيد! حوادثي كه شاید 
در طول عمر شما و خانواده تان برایتان رخ ندهد اما مرتب دنبال كردن این اخبار موجب 
ملول شدن و ایجاد حس اضطراب در شما مي شود. حال چگونه اخبار را مدیریت كنيم؟ 
اینکه براي پيشــگيري از اضطراب باید به طور كلي و مطلق از اخبار دوري كنيم بدین 
معني است كه عمدا مانع از افزایش دانش خود در موضوعات محيط  زیستي شویم. 

اما مسلماً باید در دنبال كردن اخبار دقت ویژه كرد. دكترحسين رجایي، روانپزشك و 
كارشناس علوم سياسي، در این باره مي گوید؛ »آگاهي از رویدادهاي جهان اطراف هميشه 
مفيد است«. او توصيه مي كند كه مخاطبان »تعادل را در پيگيري خبرها رعایت كنند 
تا شادي غيرواقع بينانه یا اضطراب بيش از حد نداشته باشند.« دروازه باني خبر یکي از 
اصول انتشار خبر در رسانه هاست. در واقع سردبير و رسانه ها تمام اخبار رسيده به دست 
خود را منتشر نمي كنند و اصول خاصي چون ارزش خبري، محتوا، موضوع، اثر گذاري و 
فاكتورهاي خاص و منحصر دیگري را براي عرضه یك خبر به مخاطب خود درنظر دارند 
و مانند دروازه بان مانع از عبور هر خبري مي شوند. به نظرم در رویکرد دنبال كردن اخبار 
محيط زیستي، براي اینکه درگير عوارض ذكرشده نشوید، بهتر است از رسانه ها و افراد 
صاحب نظر در این حوزه شناسایي و دنبال شود. غيراز این فهرست مشخص شده همه  چيز 
و همه كس را دنبال نکنيد. قطعا این شناسایي از طریق حلقه دوستان محيط زیستي و 
دنبال كردن رسانه هاي معتبر محقق خواهد شد. براي مثال در فضاي اینستاگرام كه بيش 
از 24ميليون ایراني در آن حضور دارند. بالگرهاي محيط زیستي توليد محتواي خوبي در 
زمينه هاي مختلف محيط زیست و یژگي هاي یك كنشگر محيط زیست دارند و مي توانند 
در فهرست ما جاي بگيرند. متخصصان نيز در حوزه هاي مختلف محيط زیست )آب وهوا، 
خاك، زیستمندان و...( صفحات تخصصي دارند و سمن هاي محيط زیستي اقدامات خود 
را در صفحات اختصاصي به اشتراك مي گذارند. همچنين خبرنگاران و فعاالن رسانه اي 
توليدات خوب و قابل اعتمادي درباره اتفاقات و حوادث محيط زیستي به مخاطبان ارائه 
مي كنند كه همگي مي توانند مرجع اطالعاتي ما باشند و باعث شوند تا ضمن واقع بيني 
و ایجاد تعادل، فيك نيوزها و اخبار منفــي روح و روان ما را نبلعند. یادمان نرود یکي از 
ویژگي هاي مهم دوستدار محيط زیست اميدوار بودن وي است و باید توليد كننده اميد 
باشد. به قول حضرت سعدي؛ خبري كه داني دلي بيازارد، تو خاموش تا دیگري بيارد. 

بلبال! مژده بهار بيار، خبِر  بد به بوم باز گذار.

وازه بانی خبر محيط زيستی در
علي طهماسبي 
فعال محيط زيست

این ممکن نيست كه كارتونيست 
با توجه بــه فضایي كــه در آن 
فعاليت مي كند، خود را از خبرها 
دور نگــه دارد زیــرا باید اثرش 
را منطبق بــا خبر خلــق كند. 
به عبارتي كارتونيست از یك  سو 
در معرض بيماري قرار دارد و از 
ســوي دیگر خود درمانگر است. 
طنزپرداز همچون جراح اخبــار عمل مي كند. همان طور 
كه جراح نمي تواند خود را از بيمــار و بيماري اش مصون 
نگه دارد و براي درمان معجزه كند، كارتونيست و طنزپرداز 

نيز نمي تواند چنين كند. 
خصوصا آن دســته كه كارشــان با حوزه هاي اجتماعي و 
سياسي گره خورده است. بخشي از مردم به دليل موقعيت 
شــغلي خود به فاجعه عادت مي كنند. ایــن در معرض 
اخبار بودن، گاه واكنش حسي افراد را مختل خواهد كرد؛ 
مثال در انتشار خبر فرودگاه كابل، شاید ظاهر ماجرا را كه 
شــامل فيلم و تصویرهایي از حادثه است، رها كنم و از 

خودخوري بپرهيزم،اما اثر این ماجرا در افغانســتان را در 
ذهن تحليل مي كنم و به آن عمــق مي دهم. پس به جاي 
غرق شــدن در خبر باید آن را تحليل كرد. با این تفاسير 
خروجي كار در هر حوزه اي كه فعاليت كنيد، قلم و خطي 
خاص پيدا مي كند. نوع نگــرش و جهان بيني فرد در هر 

خبري وارد مي شود.
 از این رو عده اي به الیه هاي عميــق خبر رفته و عده اي با 
توجه به تيتــر طراحي مي كنند، همين اثــر را در هر فرد 
متفاوت از اثر دیگر خواهد كرد. زمانــي كه آثار، صاحب 
مولف مي شوند. بنابراین در مواجهه با خبر باید از غرق شدن 
پرهيز كرد و گوشه هایي از خبر را دید كه مي تواند منجر 
به دركي عميق شود. گوشه هایي كه باید جامعه شناسانه، 
روانشناسانه و با دركي از علوم سياسي بررسي شود تا بتوان 
به آن واكنش درستي نشان داد. مردم نيز براي آنکه زهر 
خبر را بگيرند، بهتر است تحليلي به آن نظر كنند. از سوي 
دیگر فهم واقعيت خبر در مواجهه نخست ممکن نيست. 
گاهي این بخشي از خبر و گفت وگو است كه در شبکه هاي 

مخالف بریده و انتخاب شده منتشر مي شود.

خبر را جراحی و تحليل كنيم
هادي حيدري 

كارتونيست



آيا جهان با نگاه مثبت ما، مثبت مي شود؟ 
اين پرسش بسيار كلي اســت و قبل از پاسخ به آن بايد 
تعريف و شــاخص هاي مثبت نگري را مشــخص كرد. 
جهان لزوماً و تنها با نگاه مثبت كس يا كســاني مثبت 
نمي شــود چرا كه امور اين جهان بسيار پيچيده تر از آن 
است كه بتوان با اين ســاده انگاري ها درباره آن داوري 
كرد. اما مثبت نگري در كنــار پرداختن به برخي امور و 
اقدامات ديگر جمعاً مي توانــد جهان را مثبت كند. نگاه 
مثبت انگارانه به امور در جاي خــودش مي تواند اثرات 
مثبت و سازنده اي داشته باشد اما اگر امور منفي ديگري 
در كار باشند ممكن است چنين نگاهي را با چالش مواجه 

يا حتي آن را خنثي كند.
اين تصور از كجا آمده كه اگر مثبت فكر 
كنيم اتفاق هاي خوب رخ مي دهد و اگر منفي نگاه 

كنيم اتفاق هاي بد ادامه پيدا مي كنند؟
منشأ آن را نمي دانم اما شــايد در طول تاريخ جوامعي 
بوده اند كه با توانمندي هايي كه داشته اند چنين تصوري 
در آنها شــكل گرفته باشــد اما به لحــاظ علمي ظاهراً 
نخستين بار اين روانشناســان بودند كه چنين تصوري 

را مطرح كردند. البته واقعيت اين است و تا آنجا كه بنده 
بررسي كرده دريافته ام روانشناسان موضوع »روانشناسي 
مثبت«)Positive Psychology( را مطرح كردند نه 

»مثبت نگري« را.
چه تفاوتي بين ايــن دو اصطالح وجود 

دارد؟
موضوع مثبت نگــري چندان پايه هاي علمــي ندارد و 
به صــورت عاميانه و غيرعلمي در بيــن مردمان جامعه 

رواج يافته است.
ترويج اين نوع تفكــر چه تأثيراتي روي 

جامعه مي گذارد؟ 
در اين زمينه بين متفكران و صاحب نظران اختالف نظر 
وجود دارد. اين موضوع بيشتر از منظر روانشناختي مورد 
بحث قرار گرفته و عمدتا روانشناســان به اين موضوع 
پرداخته انــد كه نام آورترين شــان مارتين ســليگمن، 
روانشناس مشهور آمريكايي است كه البته از بنيانگذاران 

اين ديدگاه هم محسوب مي شود.
اما بحث مهمي كه در اينجا مطرح است اين است كه به 
هر حال انسان و توانمندي هاي او بسيار اهميت دارد و به 

لحاظ جامعه شناختي نيز اگر بخواهيم موضوع را مورد 
واكاوي قرار دهيم در شاخه »جامعه شناسي تفسيري« 
اين انسان ها هستند كه به مثابه كنشگران فعال جامعه و 
جهان، اجتماعي كه در آن زيست مي كنند را مي سازند، 
اگرچه رابطه بين انسان و جامعه متقابل بوده و هر دو روي 

هم تأثير متقابل مي گذارند.
به ديگر سخن موضوع از اين قرار است كه مثبت نگربودن 
كنشگران اجتماعي مي تواند روي ساختارهاي اجتماعي 
و جامعه اثراتي بگذارد و متقابالً وجود الگوها و ساخت هاي 
اجتماعي مثبت نيز مي تواند روي انسان ها اثرگذار باشد. 
در اينجا بايد بــه ايجاد يا تقويت شــاخص هاي مهمي 
چون نگاه شــهروندي، نگاه مدني، وجود نهادهايي كه 
شــهروندان را به ســمت و سوي شــهروند بودن سوق 
مي دهد، شــهرونداني كه ويژگي هاي پاســخگو بودن، 
مداراجويــي، ديگرخواهي، مشــاركت جويي و اخالق 
كار و همكاري توجه داشــت. اگر تمامي اين شاخص ها 
به صورت جمعي در كنار هم ايجاد يا تقويت شــوند آن 
وقت مثبت نگــري در افراد و جامعه به صــورت متقابًل 

شكل مي گيرد.
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ترک اعتیاد

به خبر

این شماره

ترك اعتياد اپليكيشني
 بررسي راهكارهاي ترك اعتياد به گوشي در صحبت با

 روح اهلل مهرجو، كارشناس ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعي
اعتياد و وابســتگي به موبايل از معضالت 
جديد زندگي در عصر ارتباطات اســت كه 
گريبانگير بسياري از افراد در رده هاي سني 
مختلف شده. وابستگي به گوشي در برخي افراد طوري است كه زندگي عادي و 
روزمره آنان را با مشكل مواجه كرده است. ترك اعتياد به گوشي در دنياي امروز 
بستري را براي طراحي اپليكيشن هاي متعدد ترك  اعتياد فراهم كرده است. اين 
اپليكيشن ها كه قابل دانلود بر گوشي هاي اندرويد هستند، درصورتي كه فرد 

بتواند برنامه ترك اعتياد خود به گوشي را ادامه دهد، 
مي  توانند كمك مؤثري در اين فرايند باشند. ضمن 
بررسي راهكارهاي مؤثر در ترك اعتياد به اينترنت و 
فضاي مجازي در صحبت با روح اهلل مهرجو، كارشناس 
ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعي، به برخي از اين 

اپ ها نيز اشاره كرده ايم.

شما هم اعتياد داريد؟
اگر نمي توانيد لحظه اي از گوشي موبايل تان دور بمانيد و مثاًل گوشي تان خاموش 
شود دچار استرس و اضطراب مي شويد، بدانيد كه جزو معتادان به گوشي و فضاي 
مجازي به شمار مي رويد! افرادي كه به اين اعتياد دچارند، وابستگي شديدي به 
گوشي خود دارند و مدام در حال پرسه زدن در پلتفرم هاي مختلف هستند. آنها 
حتي هنگام راه رفتن، رانندگي، تماشاي فيلم، حضور در مهماني و... گوشي شان 
را مدام چك مي كنند و حتي با موبايل خود به رختخواب مي روند. فشار به چشم، 
خطر تصادف، سندروم »گردن پيامكي« و كاهش كيفيت خواب تنها بخشي از 

عوارض اعتياد به گوشي و شبكه هاي اجتماعي است.

ضعف فرهنگسازي و نبود سرگرمي مقصر اين وضعيت هستند 
اعتياد به اينترنت به گروه سني خاصي تعلق ندارد اما كودكان و نوجوانان در معرض 
بيشترين آسيب ها از اين نوع اعتياد هستند. اعتياد به گوشي و فضاي مجازي عالوه بر 
آسيب هاي روحي به دليل دريافت محتوايي كه بدون هيچ محدوديت و نيازسنجي اي 
در اختيار افراد، خاصه كودكان، قرار مي گيرد، سبب مي شود كه تجربه زيسته كودك 
يا نوجوان از زندگي واقعي بسيار اندك باشد. نخستين گام براي ترك اين نوع از اعتياد، 
فرهنگسازي در راستاي اســتفاده از گوشــي و فضاي مجازي برشمرده شده است؛ 
موضوعي كه متأسفانه نه مورد توجه دولت و نظام آموزشي است، نه رسانه هاي رسمي 
 و نه خانواده ها. كارشناس ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعي در اين باره مي گويد:

» از آنجا كه زيرساخت هاي اجتماعي و فرهنگي براي آموزش و فرهنگسازي درخصوص 
استفاده از فضاي مجازي وجود ندارد و حتي پدرها و مادرها نيز بخش زيادي از وقت شان 
در فضاي مجازي سپري مي شود، الزم است دولت و نيروهاي اجتماعي از طرق مختلف 
مانند ساخت برنامه هاي آموزشي، آموزش در مدارس و مؤسسات آموزشي و... به بحث 
فرهنگسازي در استفاده از فضاي مجازي و پرهيز از استفاده بيمارگونه از گوشي ورود 
كنند.« افراد وابسته به شبكه هاي مجازي، نبود تفريح مناسب و سرگرمي را از داليل 
مهم استفاده بي اندازه و اعتيادآور از گوشي همراه مي دانند؛ اتفاقي كه با شيوع كرونا 
و محدودشدن دسترســي افراد به فضاهاي بيروني و تفريحات گروهي تشديد شده 
است. مهرجو نيز اين دليل را در استفاده زياد از گوشي مهم مي داند و مي افزايد:»وقتي 
كه فرد و به ويژه كودك و نوجوان، جايگزيني براي گوشي با هدف پر كردن وقت خود 
ندارد، مدام در پلتفرم هاي مختلف پرسه مي زند. در جامعه اي كه نه فرهنگ كتابخواني 
متداول است، نه صداوسيما خوراك مناسبي براي افراد دارد، نه در دنياي واقعي و عرصه 
عمومي، امكاني براي تفريح و وقت گذراني موجود است، افراد به سراغ گوشي مي روند 

و ساعت هاي زيادي از زمان شان را در آنجا سپري مي كنند.«

 راهكارهايي كه توصيه مي شود
   راهكارهاي خانوادگي 

در موارد زيادي افراد براي فرار از شرايط پرتنش و تلخ خانه و دنياي واقعي، به پرسه زدن 
در شبكه هاي مجازي مي پردازند. بنابراين خانواده مي تواند نقش مؤثري در حل اين 
معضل ايفا كند. بهبود روابط بين فردي در خانــواده و افزايش تفريحات خانوادگي و 
 جمعي با درنظرگرفتن سليقه همه افراد خانواده، ازجمله راه حل هاي جداكردن فرد از 
گوشي همراه برشمرده شده. مهرجو آموزش مديريت زمان را هم راهكار مؤثري مي داند 
كه البته بايد از كودكي آغاز شود. وي مي افزايد:»والدين در كنار آموزش مي توانند با 
وضع قوانين محدودكننده استفاده از اينترنت، مانع اعتياد فرزند خود به فضاي مجازي 
شده يا ميزان وابستگي اش را كاهش دهند. اين قوانين البته بايد انعطاف پذير و مورد 
توافق فرزندان باشد. ايجاد سرگرمي هاي متفرقه در جهان واقعي، ازجمله ملزم كردن 
خود يا تشــويق فرزندان به انجام ورزش در طول روز يا قــراردادن برنامه هايي چون 
خواندن كتاب، ديدن فيلم و مخصوصا دورهمي هاي دوستانه )در شرايط غيركرونايي( 

در برنامه روزانه مي تواند در ترك اعتياد به گوشي مفيد باشد.« 

   راهكارهاي فردي
در كنار درمان هاي خانوادگي و گروهي، راهكارهاي فردي نيز درصورت وجود اراده اي 
جدي براي ترك اعتياد، مؤثر است. كارشناس ارتباطات و پژوهشگر حوزه اجتماعي در 
اين باره توصيه مي كند كه فرد حتماً براي شبانه روز خود برنامه اي تهيه كرده و پس از 
زمان سنجي ميزان استفاده غيرضرور از اينترنت، بخشي از زمان خود را با اعمالي كه هر 
روز ملزم به انجام آن است، پر كند؛ به عنوان مثال، فرد بايد تصميم بگيرد ساعات اوليه 
شروع روز را به جاي گوشي و پرسه زدن در اينستاگرام، به انجام ورزش صبحگاهي يا 
آماده كردن صبحانه بگذراند و يا در پايان شب به جاي آنكه با گوشي بخوابد، شب خود را با 
خواندن كتاب يا تهيه و خوردن يك نوشيدني آرام بخش بگذراند. وضع محدوديت راهكار 
مهم ديگري در ترك اعتياد است، به عنوان مثال فرد عادت كند كه هنگام خوردن غذا يا 
تماشاي سريال و يا در حضور دوستان بسته اينترنت خود را خاموش كند يا اگر از واي فاي 
استفاده مي كند، در ساعاتي كه بيرون از منزل به سر مي برد اقدام به خريد بسته اينترنتي 
نكند و همچنين كارهاي اينترنتي خود را به ساعاتي مشخص در طول روز محدود كند.

اپليكيشن هاي ترك اعتياد
از راه هايي كه براي ترك اعتياد به گوشــي پيشــنهاد مي شــود، اپليكيشن های 
محدودكننده دسترســي به برنامه هاي اينترنتي و بازي هاست. اين اپليكيشن ها، 
قابليت هاي متعــددي دارند و هر يــك از آنها به گونه اي فــرد را وادار به مديريت 
زمان و ترك گوشــي همــراه مي كنند؛ ازجملــه اپ هاي ترك اعتيــاد معروف 
STAY� .اســت كه بيش از يــك ميليون بار دانلود شــده اســت OFFTIMEE

FREE، SPACE و MEoment نيــز موردتوجــه كاربران فضــاي مجازي قرار 
گرفته اند. نحوه كار با اين اپ ها چندان پيچيده نيســت؛ براي مثال، اپليكيشــن 
Timeout به فرد نشــان مي دهد چه مقــدار از زمان خود را صرف اســتفاده از 
گوشي كرده. اين نرم افزار طوري طراحي شــده كه از قبل زمان مشخصي را براي 
اســتفاده فرد از گوشــي درنظر گرفته و درصورتي كه او از زمان تعيين شده فراتر 
 برود، برنامه به طورخودكار دسترســي به گوشــي را محدود مي كنــد. يا برنامه

ANTISOCIA امكان فهم ميزان استفاده از هر كدام از اپليكيشن هاي نصب شده 
را به كاربر مي دهد و اين امكان را فراهم مي كند كه زماني كه فرد احساس وابستگي 
زيادي به برنامه اي دارد، برنامه موردنظر مسدود يا غيرفعال شود. اين اپ يك چالش 

14روزه دارد و در تب هاي مختلف آن مي توان نمره عملكرد كاربر را مشاهده كرد.

مرضيه ثمره حسيني
روزنامه نگار

برگ آخر

كتاب هايي با هشدار »خبر« 
چند كتاب مفيد درباره مواجهه با اخبار بد و دوري گزيني از آن معرفي شده اند

پيگير اخبار نباشيد
رولف دوبلي را با كتاب هاي »هنر شــفاف انديشــيدن« و 

»هنر خوب زندگي كردن« مي شناسيم. 
»پيگير اخبار نباشيد« اما عنوان سومين 
كتاب اوســت كه عادل فردوســي پور 
ترجمه اش كرده است. البته اين كتاب به 
وسيله چند مترجم در چند نشر منتشر 
شــده، اما ترجمه فردوســي پور مورد 
اقبال ترين آنهاســت. توصيه نويسنده 
كتاب روشن است: همين حاال از اخبار 

دست بكشــيد. او براي كنار گذاشــتن اخبار استدالل هاي 
مختلفي را مطــرح مي كند و بارهــا در بخش هاي مختلف 
كتاب اشــاره مي كند كه هر جا قانع شديد، ديگر مي توانيد 
كتاب را كنار بگذاريد و به سراغ زندگي خود )زندگي بدون 
خبر( برويد. دوبلي معتقد اســت كه خبرها، اين حس را به 
ما القا مي كنند كه »عميق تر« شــده  ايم و »قدرت تحليل« 

بيشتري داريم. 
درحالي كه اگر قرار بود گزارشــگران و تحليلگران، خودشان 
عميق باشــند و قدرت تحليل بااليي داشته باشند، بايد جزو 
ثروتمندترين اقشار جامعه مي بودند و به ابزار دست سايت هاي 
خبري و جمع كنندگان كليك مخاطبان تبديل نمي شــدند. 
اين كتاب رابطه مستقيمي با رشد و توسعه فردي دارد؛ زيرا 
اگر اخبار را پيگيري نكنيم، مي توانيم زمان بيشتري به تفكر، 
خالقيــت، يادگيري و مباحث تخصصــي اختصاص دهيم و 
در نتيجه به موفقيت هاي بيشــتري برســيم. كتاب حاضر با 
ترجمه فردوســي پور حاال به چاپ پانزدهم رسيده است. از 
اين كتاب 30هزار توماني كه هر بار 2هزار نسخه آن به چاپ 
رسيده، تا امروز 28هزار نسخه منتشر شده كه عددي معادل 
840ميليون تومان فروش خواهد بود. درنظر داشته باشيد كه 
كتاب پيگير اخبار نباشــيد، با دو ترجمه در قيمت هاي 50و 

60هزار تومان نيز در بازار موجود است.

اخبار 
آلن دوباتــن در كتاب »اخبــار: راهنمــاي مخاطبان خبر و 

آژانس  هاي خبري«، بــا ارائه تمرين ها 
و تحليــل 25 ســرخط خبــري كه در 
زندگــي روزمره با آنها مواجه هســتيد؛ 
مانند تصادف، قتل، جدال هاي سياسي، 
سرمايه گذاري و... به شما كمك مي كند 
تا اخبار را عميق تر درك كنيد و از نتايج 
آن در زندگي خود بهره مند شويد. چك 
كردن اخبار بيشتر شــبيه به يك عادت 

است؛ شرايط و محل خاصي نمي شناسد؛ خانه، محل كار، در 
حال رانندگي، در ايستگاه قطار و مترو، هنگام پرواز با هواپيما 
و حتي موقع غذا خوردن هم شريك و همراه هميشگي ماست. 
پس از تأمل و مجالي كوتاه دوباره به سراغ آن مي رويم. انگار 
خيلي زود دلتنگش مي شــويم. اين كتاب به دنبال كنندگان 
خبرها پيشــنهاد مي كند كه به اين عادت مرمــوز و روزمره  
خود عميق تر نگاه كنند. زيرا نيمي از مردم جهان دســت كم 
يك بار در روز به وســيله  اخبار افسون مي شــوند و با سحر و 
جادوي خبر به  خواب مي روند. كتاب تالش مي كند عادتي را 
از سر ما بيندازد كه هم اكنون كمي بيش از حد نرمال، عادي 
و بي ضرر درنظر گرفته مي شود، درصورتي كه خبرها مسائل 
و مشكالتي را براي ما به وجود مي آورند كه كنترل آنها از توان 
ما خارج اســت. اين كتاب در انتشارات ققنوس به چاپ سوم 
رسيده است. يعني 3هزار نســخه 45هزار توماني كه عددي 
معادل 135ميليون تومان فروش است. هرچند همين نسخه 
در فيديبو با قيمت 20هزار تومان نيز به فروش مي رســد كه 
عدد فروش آن مشخص نيست. اين كتاب دوباتن با دو ترجمه 
ديگر نيز در بازار هست كه از 28تا 40هزار تومان منتشر شده و 
در سايت فيديبو نيز با قيمت 17هزار تومان به فروش مي رسد. 
از اين رو نمي توان به آمار دقيقــي از مخاطبان كتاب اخبار: 

راهنماي مخاطبان خبر و آژانس  هاي خبري، دست يافت.

فلسفه ترس
الرس اسوندســن در كتاب »فلسفه ترس« با ترجمه خشايار 

ديهيمي در نشــر گمان از ترس هاي ما 
در جامعه مــدرن مي گويــد. در فصل  
يك كتاب گزارشــي اجمالــي از آنچه 
نويسنده آن را »فرهنگ ترس« مي داند، 
مي خوانيم. اينكه چطور تعابيري چون 
»در معرض خطر«، »حمالت احتمالي 
تروريست« و نظاير آن هر روز در رسانه ها 
تكرار مي شوند و ذهن ما را به سمتي كه 

هميشه احساس ترس داشته باشيم سوق مي دهند. حوزه اي 
در جامعه ما نيســت كه ترس به آن راه نيافته باشد. از همان 
ابتدا كه آدم ميوه درخت دانايي را مي خورد و متوجه مي شود 
كه برهنه است احساسي كه پيش از شرم به سراغش مي آيد، 

ترس است.
 نويســنده در اين بخش از كتاب به نقش آفرينان سياسي و 
همزيستي آنها با رســانه هاي جمعي اشاره كرده است. اينكه 
ترساندن و به وحشت انداختن مردم با اخبار بي ترديد باعث 
فروش هرچه بيشتر روزنامه ها و نشاندن مردم پاي كانال هاي 
تلويزيوني مي شود. او معتقد است در فرهنگي كه از بسياري 
جهات مشخص فروپاشــيدگي اجتماعي است، ترس چيزي 

مشترك ميان ماست.
 يك چشــم انداز وحدت بخش. اما او در فصل هفتم كه فصل 
پاياني است در پاسخ به اين سؤال كه »آيا راهي براي برون رفت 
از ترس وجود دارد؟« مي نويسد: »مسئله از ميان بردن ترس 
نيســت. ترس بوده و هميشــه هم خواهد بود. اما شايد تنها 
معناي آن اين باشد كه اينجا در اين زندگي چيزهايي هستند 
كه براي ما معنا دارند و عزيز هستند «. اين كتاب كه امسال 
با قيمت 35هزار تومان به چاپ يازدهم رسيده است تا امروز 
در 11هزار و 50نسخه منتشر شــده و معادل 219ميليون و 

700هزار تومان فروش داشته است.

هنر ظريف بي خيالي
اين كتــاب كه با نــام »هنــر ظريف 

بي خيالي: رويكردي 
متفــاوت بــه خوب 
زيستن« منتشر شده 
در رديف كتاب هاي 
پرفروش اســت. اين 
كتاب، دوميــن اثر 
منتشر شــده مارك 
منســون، بــه اين 

مسئله مي پردازد كه ما آن قدر فرصت 
و قدرت و انرژي نداريم كه به همه  چيز 
اهميــت بدهيم. بايــد بي خيال خيلي 
چيزها بشويم تا بتوانيم تمام فكر و ذهن 
و انتخاب ها و تصميم هاي خود را، روي 
گزينه اي محدود و مشــخص، متمركز 

كنيم.
هرچند كتاب درباره  بي خيالي نيست؛ 
بلكه درباره  توجه بيش از حد به اهداف 
و ارزش هــاي كليــدي و بي خيالي و 
بي توجهي نسبت به حاشيه هاي ديگر 
است )حتي اگر ديگران، آن حاشيه ها 
را، اصل بدانند(. اين كتاب در انتشارات 
كرگدن با ترجمه جعفر پورعباســي به 
چاپ چهارم رسيده و اين 4هزار نسخه 
از 50تا 70هزار تومان به فروش رسيده 

است.
   همين كتاب در نشر كليد آموزش به 
چاپ سوم رســيده و با قيمت 68هزار 
تومان به فروش مي رســد و در نشــر 

نيك فرجام با قيمت 98هزار تومان. 

خديجه نوروزي
روزنامه نگار

اگر انسان ها به 
اين نتيجه تلخ و 

منفي برسند كه در 
جامعه اي كه در آن 

زيست مي كنند 
هيچ كاره اند و 

چيزي در دست شان 
نيست، اين به معناي 

تسليم كامل بودن 
در برابر امور بوده 
و روشن است كه 
ديگر هيچ كاري 
هم از دست شان 

برنمي آيد و به 
روزمرگي مي افتند 

كه فرجام چنين 
روندي تباهي و 

نابودي است

دكتر محمدباقر تاج الدين، جامعه شناس مي گويد: انسان ها آن ميزان توانمندي دارند كه بتوانند بدترين 
امور منفي و بغرنج را كم و بيش به سمت امور مثبت و سازنده هدايت كنند اما اينكه چرا چنين نمي كنند 

به اين خاطر است كه خود را تسليم شرايط كرده اند

براي تقويت اين شاخص ها چه ابزارهاي تسليم شرايط منفی نشويد
اجتماعی اي مورد نياز اســت؛ منظورمان رسانه، 
سياســت حاكميت، نگاه روانشناسان، پزشكان، 
مشاوران، اعضاي خانواده، مدرسه، دانشگاه، دين، 

مذهب و سنت و فرهنگ است؟
تمامي اين ابزاري كه نام برديد الزم هستند و هر كدام 
مي توانند بخشــي از اين روند را تقويت كنند. در واقع 
بســتگي به اين دارد كه هر كدام از اين ابزار تا كجا و تا 
چه ميزان مي توانند يا مي خواهند در اين زمينه فعاليت 
داشته باشند، در حقيقت موضوع مثبت نگري تا چه حد 
و اندازه در دستور كارشان قرار دارد. براي مثال مدرسه و 
نظام آموزشي تأثير بسيار زيادي مي تواند در اين زمينه 
داشــته باشــد چرا كه دانش آموزان را از همان دوران 
كودكي و نوجواني به سمت و سوي شاخص هايي كه به 
لحاظ جامعه شناختي پيش تر مطرح كردم سوق بدهد. 
اما روشن است كه نظام آموزشي كه چنين توانمندي اي 
نداشته باشد و هنوز درك درستي از زيستن در شرايط 
مدرن در آن ايجاد نشــده باشــد نه تنها كار چنداني 
نمي تواند در اين زمينه انجام دهد بلكه ممكن است خود 
به مانعي هم بدل شود. از اين نظر نظام آموزشي جامعه 

ما بسيار ضعيف عمل مي كند.
با اين اوصاف دنبــال كردن فردي حال 
خوب تأثير چنداني روي جامعه نخواهد گذاشت و 
براي دستيابي به زندگي بهتر جمعي نياز به همراهي 

گروهي است؟
نمي توان گفت هيــچ تأثيري ندارد اما ممكن اســت 
در مواقعي تأثيــرات آن كم و ضعيف باشــد. به لحاظ 
جامعه شــناختي اگــر بخواهيم به موضــوع بنگريم 
در نهايت اين انســان ها هســتند كه مي توانند تا حد 
قابل قبولي روي جامعه و محيط اجتماعي شان اثراتي 
بگذارند. اما اگر انسان ها به اين نتيجه تلخ و منفي برسند 
كه در جامعه اي كه در آن زيست مي كنند هيچ كاره اند 
و چيزي در دست شان نيســت، اين به معناي تسليم 
كامل بودن در برابر امور بوده و روشــن است كه ديگر 
هيچ كاري هم از دست شــان برنمي آيد و به روزمرگي 
مي افتند كه فرجام چنين روندي تباهي و نابودي است. 
اما مي دانيم كه لزوماً اينگونه نيست و انسان ها آن ميزان 
خالقيت و توانمندي دارند كه بتوانند حتي بدترين امور 
منفي و بغرنج را كم و بيش به سمت امور مثبت و سازنده 
هدايت كنند. و اگر بگوييد كه چرا چنين نمي كنند؟ در 
پاسخ مي گويم چون اوالً به توانمندي هاي خود ايمان 
ندارند و دوم اينكه قدرت ساختارها و الگوهاي بيروني 
و اجتماعي را بيش از اندازه بزرگ فرض كرده اند و در 
نتيجه خود را تسليم شرايط كرده اند. از قول اريك فروم، 
جامعه شناس و روانشناس مشهور آلماني-آمريكايي و 
نويسنده كتاب »گريز از آزادي« مي گويم كه انسان ها 
به دليل اينكه نمي خواهند مسئوليت اعمال و رفتارهاي 
خود را بپذيرند خود را تسليم تمام عيار جامعه اي كه 
در آن مي زيند مي كنند و روشن است كه اين كار آنان 
را به تباهي مي كشاند. ما بايد بپذيريم كه حتي به اندازه 
اندك هم كه شده در ساخته و پرداخته كردن جامعه 
و فرهنگي كه در آن زيست مي كنيم تأثيرگذار هستيم 
و واقعيت هم چنين اســت. به گفتــه كليفورد گيرتز، 
انسان شناس مشهور، انســان، حيواني است معلق در 
تارهاي معاني كه خودش آنها را بافته است. لذا جامعه 
چيزي نيســت  جز همان تارهاي معاني كه بافته خود 

انسان هاست.

در اين روزها كه خيلي از افراد تحت بمباران 
اخبار منفي و استرس آورند، هستند كساني 
كه در حال ترويج تفكرات مثبت انديشــي 
 در جامعه اند و انســان ها را به حفظ آرامش، مثبت انديشي، نشستن در سكوت و 
دنبال نكردن اخبار بد دعوت مي كنند و بر اين باورند با داشتن حال خوب مي توان به 
سالمت از بحران ها عبور كرد. اين مثبت انديشان معتقدند با چنين تفكراتي مي توان 

با صبوري بيشــتري و بي تابي كمتري از دل تاريكي ها و سياهي ها عبور كرد. اين 
موضوع شايد به لحاظ روانشناسانه و فردي مؤثر عمل كند و حال فرد را در زمان هايي 
خوب كند اما بايد ديد از نگاه جامعه شناسانه و كل نگر هم مي تواند تأثيرات مؤثري 
داشته باشد؟ آيا اساسا با نگاه مثبت ما جهان هم مثبت مي شود و اتفاقات خوبي رقم 
مي خورد؟ دكتر محمدباقر تاج الدين، جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت وگو با 

همشهري به برخي ابهامات در اين زمينه پاسخ مي دهد.

كتاب هاي بســياري منتشــر شده  كه 
به شــكل غيرمستقيم شــما را دعوت 
مي كنند، وابسته به خبر و دنبال كردن 
رسانه هاي كوچك و بزرگ نباشــيد. از اين خيل، كتاب هاي حوزه 
روانشناسي بيشترين سهم را در اين دوري گزيني از خبر دارند. هر 

چند كتابي چون »درباره تلويزيون و سلطه ژورناليسم« پي ير بورديو 
نيز به شكل غيرمستقيم هشــدار مي دهد كه مخاطبان بايد خود را 
از سيطره و سلطه رسانه ها رها كرده و زيست جداگانه اي براي خود 
تعريف كنند، اما از ميان آن دسته كه به شكل بي پرده شما را از خبر 
نهي مي كنند، در اينجا به معرفي چند كتاب پرداخته ايم. كتاب هايي 

كه هر يك داليلي بــراي قانع كردن تان در قطــع ارتباط با جهان 
پرخبر كه حاال خطر و ترس جاي »خبر«ش را گرفته است، مي آورند. 
كتاب هاي پرفروش در نسخه هاي مجوزدار و زيرزميني، با فروش هاي 
الكترونيكي و... كه آمارگيري از ميزان اســتقبال مخاطب را از اين 

دست كتاب ها دشوار كرده است.

زهرا رستگارمقدم
روزنامهنگار
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 حميد مطهري، مربي پرسپوليس در گفت و گو با همشهری  ورزشی مي گويد تقويم 

AFC به ضرر تيم هاي ايراني است اما قرمزها به شرايط سخت عادت دارند

 مسابقات قهرماني آسيا از امروز در ژاپن آغاز مي شود. تيم ملي واليبال ايران كه فقط يك بار
 با مربي وطني روي سكوي آسيا رفته پس از 10 سال با مربي ايراني در اين رقابت ها حاضر خواهد شد 

آن هم بدون كاپيتان سابق 19

برايتيمملي
بامنمذاكرهاينشد

 افشين قطبي به مربيگري در ايران بي ميل نيست 
 او در گفت و گو با همشهري ورزشي مشكالت مالي 

را دليل اصلي جدايي اش از تيم چيني عنوان كرده است 

بازگشترويايیبهتئاترروياها
پادشاهبهخانهبرگشت؛بازگشتیکهبرایيونايتدیهافراترازتصوربهنظرمیرسيد
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بازنده فصل انتصابات
مدديهمچناندستازانتخابهايعجيببراياستقاللبرنميدارد

درادامهتصميمهايبحثبرانگيزاحمدمددي،باشگاهاستقاللتصميمگرفتهبراي
فصلجديديك»معاونورزشي«داشتهباشدامافرديكهاوبراياينسمتانتخاب
كرده،كوچكترينتجربهايدرزمينهمديريتندارد.مهديپاشازادهحاالبهباشگاه
محبوبشبرگشتهاماكامالبعيداستكهاينبازگشت،هيچهواداريراخوشحالكند.
هنوزخيليازطرفداراناســتقالل،درانتظاركاملترشدنفهرستخريدتيمشان
هستنداماآقايمديربهجايجذبمهرههايجديد،همچناندرحالانتصابافراد
مختلفدركادرمديريتيباشگاهاست.آنهمدرپستهاييكهبعيدبهنظرميرسد

خروجيخاصيبراياستقاللداشتهباشند.
باوجودمعرفيمعاونورزشيجديد،هنوزهيچشرحوظايفيبراياينپستدرباشگاه
استقاللتعريفنشدهاست.اساساچنينانتخابهاييبيشترفرماليتهبهنظرميرسند

وتنهابهنيتپستدادنبهافرادمختلفصورتميگيرند.نخستيننفريكهايننوع
سمتهارادراستقاللداشت،اميرقلعهنوييبودكهبرايمدتيرئيسسازمانفوتبال
باشگاهشــد.قلعهنوييحتيقبلازاينكهبداندبايددراينپستچهكارهاييانجام
بدهد،بهعنوانسرمربيبهاستقاللبرگشت.پستمديريامعاونورزشيدرفوتبال
اروپا،مسئوليتهايبسيارمهميدارد.مديرورزشيمعموالسياستگذاراصليتيمدر
فصلنقلوانتقاالتبهشمارميرودورويتكتكقراردادهايباشگاهنظارتميكند.
بااينحالبعيدبهنظرميرسدپاشازادهازچنينقدرتيدراستقاللبرخوردارباشد.
حتياگرچنيناختياريوجودداشت،بازيكنفرمثلاونميتوانستبهباشگاهكمك
كند.فراموشنكنيمكهاينانتصابدرباشگاهيصورتگرفتهكهدرآن،سرمربيبعد

ازهربردشخصابهمهرههايتيمشپاداشميدهد.

مهديپاشا،فوتباليستخوبيبودوباتكيهبهرزومهدورانفوتبالش،شانسمربيگري
راهمبهدستآورد.دورانيكهبراياوبهيكمشتنتيجهزيرمتوسطدرردههايپايين
فوتبالايرانگرهخورد.تجربههايكوتاهليگبرتريپاشازادههم،سرشارازسقوطو
ناكاميبودند.كسيكهآخرينباردرپاسهمدانوچوكايتالشمربيبوده،درقامت
يك»مدير«هيچچيزبراياضافهكردنبهباشــگاهيمثلاستقاللندارد.باشگاهي
كهمديرانشباعطشيســيريناپذيرصندليهارابهحراجميگذارند.باشگاهيكه
پستهايبيسابقهايمثل»كمكسرپرست«يا»مديراماكنورزشي«رادرخودش
جايدادهاست.بااينروندرفتهرفتهتعدادمديرانباشگاهاستقاللازتعدادبازيكنان

تيمهمبيشترخواهدشد.
هنوزمعلومنيستكهمدديچندروزديگردرباشگاهاستقاللدوامميآورد.همين
حاالهمزمزمههايزياديدرموردپايانماموريتاودرباشــگاهوانتخابيكمدير
جديدبهگوشميرسد.شايدبهترباشداوبهجايانتصابافرادمختلفدرجايگاههاي
ساختگي،كميرويترميمتيمتمركزكند.چراكهاينسخاوتاودرانتخابمعاونان
جديد،درنهايتبهسودباشگاهنخواهدبود.استقالليهاشايدخودشانرابرندهفصل
نقلوانتقاالتبدانندامابااينروندبهكارگيريافراددرپستهايمديريتي،بدون

ترديدبازندهفصلانتصاباتهستند.

اميرحسين اعظمي| پرسپوليس روز سه شنبه در مرحله يك هشتم 
نهايي مسابقات ليگ قهرمانان آسيا ميهمان استقالل تاجيكستان 
خواهد بود. با اينكه خيلي ها معتقدند يك بازي ســاده در انتظار 
پرسپوليس اســت، ولي حميد مطهري، مربي سرخ پوشان چنين 
عقيده اي ندارد. او تأكيد مي كند كه اســتقالل تاجيكستان تيم 
مرموزي است و پرسپوليس بازي ساده اي در پيش نخواهد داشت. 
مطهري در ارتباط با وضعيت فعلي پرسپوليس و مسائل مختلف 

ديگر به سؤاالت همشهري ورزشي پاسخ مي دهد.

 شرايط فعلي پرسپوليس را چطور ارزيابي مي كنيد؟
خداراشكروضعيتخوباستوشبگذشتهنخستينتمرينراهمدر
تاجيكستانانجامداديم.البتهبااينتقويميكهAFCدارد،كارماسخت
اســتچونخيليازتيمهايخارجيدرغربوشــرقآسيادركوران
مسابقاتهستندوليتيمهايايرانيدرشرايطبازينيستند.بااينحال،

تالشميكنيميكبازيآبرومندانهانجامدادهوبهبردبرسيم.

 آيا قرار نگرفتن در شرايط مسابقه رسمي، شما را نگران 
نمي كند؟

شرايطسختاســتوبازهمميگويمتقويمAFCبرايماقابلهضم
نيست.بااينحال،ماپرســپوليسهستيموهميشهدرشرايطسخت
نشــاندادهايمكهذهنيبرندهداريمودنبالرقــمزدناتفاقاتبزرگ
هستيم.ماهميشهازسختيهاسربلندبيرونآمدهايمواميدوارمازاين

مرحلههمعبوركنيم.

 آيا از عملكرد باشــگاه در فصل نقل و انتقاالت راضي 
بوديد؟

ماباتوجهبهبضاعتيكهداشــتيميارگيريكرديــمومهرههاييكه
گرفتيمهمهتوانمندوخوبهستندكهشايستگيپوشيدنپيراهناين

تيمراداشتند.آنهابايددرســريعترينزمانخودشانراباپرسپوليس
هماهنگكنند.

 عدم جذب مهاجم خارجي مي تواند براي شما چالش 
ايجاد كند؟

ماتيميخوبوكاملهســتيموليبرايبهترشــدنميتوانســتيم
انتخابهايخارجيهمداشتهباشيم.انتظارمااينبودكهفدراسيونبه
نمايندههايشدرآسياخصوصاپرسپوليسكهدراينچندسالنتايج
خوبيدرليگقهرمانانگرفتهاست،كمككند.متأسفانهايناتفاقرخ
ندادوايندرحالياستكهاكثرتيمهايايرانيبدهيدارند.فدراسيون
بايدكنارباشگاههاباشــدنهدرمقابلآنها.اگرماتوقعداريمكهبازيكن
خارجيجذبكنيمبهايندليلاستكهدرآسيابتوانيمشرايطبهتري

داشتهباشيمواينجاديگربحثمليمطرحاست.

  شما در 3 پست مهم كنعاني زادگان، نوراللهي و مغانلو را 
از دست داديد. آيا اين به ضرر پرسپوليس نخواهد بود؟

مامربيانهميشهبااينچالشهامواجههستيمكهممكناستبازيكنان
باكيفيتخودمانراازدســتبدهيم.هر3بازيكنباتماموجودبازي
كردندواينهمشرايطحرفهايفوتبالاستكهبازيكناندنبالشرايط
بهتروقراردادهــايبرتربروند.بااينحالبايــدبگويمكنعانيزادگان
ونوراللهيدرايــنمدتكهدركنارمابودند،ازجانمايهگذاشــتندو
برايشــانآرزويموفقيتدارم.آنهابازيكنانارزشمنديهستندولي
اساسكارپرســپوليسهمكارتيمياســتوتالشميكنيمحتيبا
جداييبازيكنانارزشمنديمثلنوراللهيوكنعاني،بازهممسيرخوب

خودمانراادامهدهيم.

 استقالل تاجيكستان را چطور ارزيابي مي كنيد؟
استقاللتيميمرموزاستوموذيانهفوتبالبازيميكند.آنهاميدانند

كهازبازيچهميخواهندومعموالبادفاعفشــردهدنبالگلنخوردن
هستند.آنهادربحثانتقالتوپهمتيمخوبيهستند.

 آيا بازي هاي اخير اين تيم را ديده  ايد؟
استقاللتاجيكستاناجازهندادهكهبازيهاياخيراينتيمدرتلويزيون
كشورشپخششودتابتوانيماطالعاتبيشتريازاينتيمپيداكنيم.

آنهاتاحدوديهمدنبالمسائلبيرونيوحاشيهايهستند.

 ولي برخي معتقدند بازي شما چندان سخت نيست.
مادرفوتبالبازيآساننداريموميدانيمكهبرايبردبايدسختتالش

كنيموزحمتبكشيم.

 فكر مي كنيد امسال در آسيا قهرمان شويد؟
زمانيكهبهپرسپوليسآمديم،آقايحييگفتكههدفمانقهرماني
آسياستوفصلگذشتههمبهفينالرسيديمونايبقهرمانيپرسپوليس
چيزيكمترازقهرمانينبود.همهميدانندشرايطتيمهايماباتيمهاي
شرقيوعربياصالقابلقياسنيستوليهميشهدانشمربيانايرانيو
غيرتوتعصببازيكنانتوانستهاتفاقاتبزرگيرارقمبزند.مامطمئنا

امسالهمهدفيجزقهرمانيدرآسيانداريم.

 در ليگ برتر چطور؟ مي توانيد ششمين قهرماني پياپي 
را كسب كنيد؟

خيليزوداســتدراينموردصحبتكنيموليدرليگبرترهمقطعا
دوبارهدنبالقهرمانيهستيموالبتههوادارانهمبايدحاميتيمباشند.

 در مورد جدايي سميعي چه صحبتي داريد؟
ايشاندرمدتيكهدرباشگاهبودندواقعازحمتكشيدندوجزومديران

پاكوصادقبودند.برايآقايسميعيآرزويموفقيتدارم.

فرار با گل ايراني
زوريابــاصيادمنشازشكســتدرهفتههفتم
ليگاوكراينفراركرد.اينمهاجمايرانيكهروز
گذشــتهدرمصافباروخالووفدرتركيبثابت
قرارگرفتهبود،بــاگلزنيدردقيقه74تيمشرا
ازشكستنجاتدادتازورياباتساوييك-يك
بهخانهبرگردد.ايندومينگلفصلصيادمنش
بود،گليكهبارديگردرتساوييك-يكتيمش
بهثمررســيد.اواينفصلبهطــورميانگينهر
164دقيقهبرايتيمشگلزنيكردهاست.شهاب
زاهديديگرمهاجمايرانــيزورياهمدردقيقه

73واردزمينشد.

خبرآخر

درفهرستآســيايياســتقاللبراينبردحســاسباالهالل،نام
3دروازهبانديدهميشد.يكيازآنهارشيدمظاهريبودكهچندين
روزباجمله»ميتوانمفســخكنم،ولينميكنم«فخرفروخت،اما
آخرشقراردادشرافســخكردورفت.گلرديگرهمكهبهتازگيبا
نظرفرهادبهتيمملحقشدهبود،حاالباتستمثبتكروناروبهرو
شدهاست.درنتيجهاستقاللحاالروبهرويحريفعربستاني،فقط

يكســنگرباندارد.ماجرازمانينگرانكنندهترميشودكهبدانيم
شرايطحسينيهممشكوكارزيابيشدهوممكناستاوباتست
مجددوجوابمثبت،اينمسابقهراازدســتبدهد.حتياگراين
اتفاقرخندهد،مصدوميتيااخراجسيدحسيندرجريانمسابقه
استقاللرابايكمشكلبزرگروبهروخواهدكرد.بهنظرميرسد
فرهادبايدازهمينحااليكيازمهرههايتيماشرابرايايستادن
رويخطدروازهدرنظربگيرد.هرچندكهتبديلشدنسيدحسين
بهتنهااميدخطدروازهباشــگاههمدرنوعخــودشنگرانكننده

بهنظرميرسد.
تقريباهمهميدانستنددورانحضورهمزمانسيدحسينحسيني
ورشيدمظاهريدراستقاللطوالنينميشود،اماهيچكسفكرش
راهمنميكردگلريكهاول،تيمراتركميكند،مظاهريباشــد.

سيدحســينكه2فصلقبل،ازداليلاصلينتيجــهنگرفتنتيم
فرهادبودوباواكنشهايدردسرسازش،باشگاهرابهفكرجذبيك
سنگربانجديدانداخت،حااليكشانسديگربرايايستادنروي
خطدروازهاســتقاللپيداكردهواينبارديگررقيبچندانيهم
ندارد.بهنظرميرسدشانس،يكبارديگربهسيدحسينروكردهواو
راپسازچندفقرهپستواستوريخداحافظي،درآستانهشروعيك
دورانتازهدراستقاللقراردادهاست.اودراينفصل،ديگرشانسي
براياشتباهكردننخواهدداشت.بدونترديداگرحسينيبههمان
فرمنااميدكنندهقبليبرگردد،استقاللديگربراياوصبرنميكند.
اگرسيدحسينايننبردراازدستندهد،جدالباالهالليكمحك
بسيارجديبراياوخواهدبود.لغزشحسيني،شايدباشگاهراخيلي

زودبهفكرجذبيكسنگربانديگربراياينفصلبيندازد.

 گِل خالي
مشكلشمارهيكاستقالل

درآستانهمسابقهبزرگباالهالل
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 نكتهبازي

آماربازي

در آستانه انفجار

بي خبري، خوش خبري

سكو؛ تاوان مصاحبه

كمترپيشآمدهكهگلمحمديرا
تااينحدعصبانيديدهباشيم.
اواينروزهاازهمهچيزشاكي
بهنظرميرسدودرهرمصاحبه،
نگرانــياشرابيشــترازقبــل
بروزميدهد.البتــهگزينهايمثل
كيروشاستنليآنقدرهيجانانگيزنبودهكهباشگاهبااز
دستدادناو،ازيكستارهمحرومشدهباشداماباوجود
اينشكستدرپروســهجذبمهاجمخارجي،ازدست
دادن3ستارهكليدي،اســتعفايناگهانيمديرعاملدر
بدترينزمانممكنوملحقشدن2دستيارگلمحمدي
بهاردويتيمملي،مسائليهستندكهاينمربيرابهشدت
آزاردادهاند.بااينرونداگرســرخهاسهشنبهدردوشنبه
شكســتبخورند،بايــدمنتظرمصاحبههــايتوفانيو

فوقالعادهجنجالييحييباشيم.

تركيبنيمكتهــادرفصلجديد
ليگبرترهمتقريبامشخصشده
وهمچنانخبريازعليداييدر
هيچباشگاهينيست.ديگرتقريبا
هيچكسآخرينتجربههايكاري
اودرليگبرتررابهيادنميآورد.خود
شــهريارهمالبتهنبايدازاينشرايطگاليهمندباشدچراكه
دوريازفوتبال،محبوبيتشبينمردمراباالتربردهاست.ظاهرا
درفوتبالايرانهرچقدركهدورازموقعيتهايمهموحساس
باشي،سرمايهاجتماعيبيشتريبهدستميآوري.اينروزها
تنهاخبريكهازعليداييميشنويم،مربوطبهكامنتهاو
استوريهايكريستيانورونالدوست.پسدايياصالجايبدي
نايستادهاست.همينكهبهجايعصبانيتدركنفرانسخبري
ودرگيريبافدراسيونفوتبال،سروكارتبارونالدوباشد،يعني

نبايدخودتراخيليبرايآيندهنگرانكني.

حتيعذرخواهيرسمياميرقلعهنويي
هــمجــوابنــدادومحروميت
طوالنيمدتاوازفوتبال،سرانجام
تأييدشد.ســرمربيگلگهرحاال
ناچاراســتكــهبرايچنــدماه،
ديدارهايتيمشراازرويسكوهاتماشا
كند.جالباينكهدســتيارايرانياميرهمبرايمدتيطوالني
محروماستوباشگاهعمالازسكوهاهدايتخواهدشد.ايناتفاق
حتيزمزمههايانتخابيكمربيديگربرايگلگهررابهجريان
انداختهامابعيداستكهباشگاه،فعالقيدهمكاريبااميررابزند.
اميرقلعهنوييكهدستبهعصبانيتشهمخوباست،شايدبعداز
اينديگرقيدمصاحبههايتلويزيونيبعدازبازيهارابزند.چراكه
جمالتاودراينمصاحبهها،ممكناستبهتهديديبرايدوران
مربيگرياشتبديلشوند.باتأييدمحروميتقلعهنويي،يكياز
نيمكتهايپرهزينهليگبرتربرايچندماه،خاليخواهدماند.

متریکا

اســتقاللفرداشــبدرحاليبهمصاف

الهاللميرودكهطيسالهايحضوردر11
رقابتهايآسياييباهيچتيميبهاندازه
الهاللبازينكردهاســت.آبيپوشاندر
رقابتهايقهرمانيباشگاههايآســياوپسازآندرليگقهرمانان
آســيامجموعا11باربــاالهاللروبهروشــدهاندوبازيفرداشــب
دوازدهمينتقابلايندوتيمخواهدبود.2تيميكههردوســابقه
قهرمانيآسيارادركارنامهشــاندارند.در11روياروييقبليايندو
تيم،استقالل5باربرندهشده،4بردبهسودالهاللثبتشدهو2بازي
همباتساويدر120دقيقهبهپنالتيكشيدهشدهكههردوبابرتري
تيمعربستانيبهپايانرسيدهاســت.ازاين11بازي،7بازيدرليگ
قهرمانانبودهكهبا4بردبراياستقاللو3بردبرايالهاللهمراهشده

است.

تيمالهاللكهفرداشــبدرامــاراتبا

استقاللروبهروميشــود،هرباردراين03
كشورباتيمهايايرانيبازيكرده،پيروز
شــدهاســت.الهاللتاكنــوندرليگ
قهرمانان21بازيدراماراتانجامدادهكــه18بازيمقابلتيمهاي
اماراتيبودهو3بازيهممقابلتيمهايايرانيانجامشدهاست.الهالل
ســال2017درابوظبــيپرســپوليسرا4بــرصفرشكســتداد.
سال2019درهمينشهربايكگلازسداستقاللگذشت.سال2020
نيزدردوبيبانتيجه2بريكشهرخودرورامغلوبكرد.بهاينترتيباز
زمانيكهميزبانيبازيهايباشگاهيميانايرانوعربستانبهكشور
سومسپردهشد،بازيدركشوراماراتكامالبابميلعربستانيهااز

آبدرآمدهوبرايتيمهاياينكشورخوشيمنبودهاست.

نكتهجالبدرخصوصبازيهاياستقالل

والهاللايناستكهايندوتيمهيچگاه02
درمراحــلگروهيبايكديگرمســاوي
نكردهانداماهربــاردرمراحلحذفيبه
مصافهمرفتهاند،بازيشانمســاويشدهوبهپنالتيكشيدهاست.
سال1991ميالدي2تيمدرفينالباشگاههايآسيابهمصافهمرفتند
وســال1996نيزدرنيمهنهاييجامدرجامآسيابهيكديگربرخورد
كردند.هردوياينمسابقاتبهضرباتپنالتيكشيدهشدوهردوبار
همالهاللبهپيروزيرسيد.امادرســايرمسابقاتهمهبازيهابرنده
داشــتهو3امتيازنصيبيكياز2تيمشــدهاســت.ازبازياولدر
سال1991كهبابرترييكبرصفرالهاللتمامشدتاآخرينبازيدر

سال2019كهاينيكيهمبايكگلبهسودالهاللبهپايانرسيد.

برنامه

دوشنبه 22 شهريور

سه شنبه 23 شهريور

ليگ قهرمانان-يك هشتم

استقالل ایران - الهالل عربستان

21:30

استقالل تاجیکستان - 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

 استقالل مرموز و موذيانه
 بازي مي كند

حميدمطهري، مربيپرسپوليسدرگفتوگوباهمشهریورزشیميگويدتقويمAFCبهضررتيمهايايرانياستاماقرمزهابهشرايطسختعادتدارند
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بازگشت به خانه

رئال از ديروز پس از وقفه 2 هفته اي فيفادي، رقابت هاي باشگاهي فوتبال در اروپا 
از سر گرفته شد. ديروز روز رونمايي از كريستيانو رونالدو در منچستريونايتد بود و 
2بازي سويا- بارسلونا و ويارئال- آالوس به خاطر درگير بودن بازيكنان اين تيم ها 
در مسابقات انتخابي جام جهاني در منطقه آمريكاي جنوبي هم لغو شد. قرار بود 
با شكايت كنفدراسيون فوتبال آمريكا بازيكناني كه از حضور در اردوي تيم هاي 
ملي كشورشان براي مســابقات مقدماتي جام جهاني خودداري كرده بودند، از 
حضور در مسابقات ليگ در اين هفته محروم شوند اما اين كنفدراسيون در نهايت 
از موضع خود كوتاه آمد و بازيكناني از كشورهاي برزيل، شيلي، پاراگوئه و حتي 

مكزيك اين اجازه را پيدا كردند كه در تيم هاي باشگاهي خود بازي كنند.

  اين هفته در كل بازي بزرگي نداشتيم و به دليل در پيش بودن ليگ قهرمانان 
اروپا در وسط هفته، بيشتر بازي ها روز شنبه برگزار شد. در ليگ برتر يك بازي 
ساعت20 برگزار مي شود كه مورد عالقه ليورپولي هاست و شاگردان كلوپ بايد 
در اين ساعت در زمين ليدز مقابل ياران مارچلو بيلسا به ميدان بروند؛ يك ديدار 

كامال تاكتيكي و جدال مغزهاي مربيان.

  در ايتاليا ميالني ها ميزبان التزيو هستند كه با وجود افت مخاطبان سري آ در 
اين فصل مي تواند جذابيت هايي در بر داشته باشد. ساعت15هم يك بازي بين 

اينتر و سمپدوريا برگزار مي شود كه به نظر بازي خوبي خواهد شد.

  در الليگا تيم دوم شهر مادريد با تيم دوم شهر بارسلونا بازي دارد و از ساعت 
16:30اتلتيكو، مدافع عنوان قهرماني با اسپانيول ديدار مي كند اما بازي جذاب 
امشب ساعت23:30 بين ســلتاويگو و رئال مادريد برگزار خواهد شد. ممكن 
است كاماوينگا حتي اگر شده براي دقايقي در تركيب رئال به ميدان برود. خريد 
جديد 18ساله رئال كه از رن به مادريد آمده، مي تواند جاي كاسميرو را در پست 
هافبك دفاعي بگيرد يا در پست مودريچ و كروز بازي كند. اين نخستين بازي 
رئال در خانه در اين فصل است و از امشب درهاي سانتياگو برنابئوي بازسازي 
شده پس از 560روز به روي 25هزار هوادار اين تيم باز خواهد شد. يك سال و 
6 ماه و11 روز؛ اين بيشترين مدت زمان دوري رئال مادريد از استاديوم خانگي 
خود در طول تاريخ اســت. آخرين باري كه چنين اتفاقــي رخ داد مربوط به 
فصل47-1946 مي شــود كه رئال مادريد به دليل ساخت ورزشگاه چامارتين 
جديد به مدت 14 ماه در متروپوليتانو، اســتاديوم قديمي اتلتيكومادريد بازي 
كرد. ساخت ورزشگاه چامارتين جديد در زمين چامارتين قديمي سنگ بناي 
موفقيت هاي رئال مادريد در تاريخ معاصر است. باشگاه براي نخستين بازي در 
برنابئوي جديد كه البته به طور رسمي در دســامبر2022 افتتاح مي شود، به 
كارگران شــاغل در اين پروژه بليت رايگان اهدا كرد. رئال مادريد در 10 بازي 
اخير برابر ســلتاويگو شكست نخورده؛ 7 برد و 3 تســاوي نتايج اين تيم مقابل 

سلتاويگو است.

مادريد پس از 560روز در ورزشگاه سانتياگو 
برنابئو به ميدان مي رود

انگار موفق شــده ايم روش مديريتي فوتبال مان را به برزيل هم صادر كنيم. باشگاه هاي 
برزيلي هم مثل باشــگاه هاي ما پول بازيكنان را نمي دهند. دني آلوز كه در 38ســالگي 
مدال طالي فوتبال المپيك را برده، به خاطر بدقولي باشگاه سائوپائولو كه 10 ماه حقوقش 
را پرداخت نكرد، قراردادش را فســخ كرده و ممكن اســت از ليگ هاي حاشــيه جنوبي 
خليج فارس سر در بياورد. اگر پيشنهاد دندانگيري از اروپا نرسد، مي توانيم به زودي او را 
به عنوان بازيكن آزاد در يكي از ليگ هاي امارات يا عربستان ببينيم. دستمزد ستاره سابق 
بارسلونا ، يوونتوس و پاري سن ژرمن ســالي 1/8 ميليون يورو است كه براي باشگاه هاي 
اماراتي و عربستاني رقم استانداردي است؛ خصوصا اينكه قرار نيست مثل قائدي پولي بابت 
رضايتنامه او پرداخت شود. النصر عربستان كه كلي بازيكن خارجي روي دست منزس، 

سرمربي برزيلی اش گذاشته، براي خريد آلوز هم عالقه نشان داده است.

دنيدرحواليخليجفارس

افشين قطبي به مربيگري در ايران بي ميل نيست. او در گفت و گو با همشهري ورزشي مشكالت 
مالي را دليل اصلي جدايي اش از تيم چيني عنوان كرده است 

محمدزارعي|ازلحظهايكهخبررسيدافشينقطبيازهدايتكانگژو
درليگدستهاولفوتبالچينبركنارشده،بااوهماهنگكرديمبراي
يكگفتوگويطوالنيامااينروندچندروززمــانبرد.همانموقع
متوجهشديمكهلفظاخراجدرستنبودهودوطرفبرايقطعهمكاري
باهمبهتوافقرســيدهبودند.اينتيمراخودقطبيازليگ2چينبه
ليگيكآوردهبوداماادامههمكاريميسرنبود.هماكنونهمشايعات
وبحثهاييدرخصوصاينكهاودرايرانبهمربيگريخواهدپرداخت
مطرحشدهاســت.همهاينهاموضوعاتيبودكهدربارهآنهاباسرمربي

اسبقپرسپوليسوتيممليايرانحرفزديم.

چطورشدباباشگاهكانگژويچينقطعهمكاريكرديدآن
همدرحاليكهخودتاناينتيمرابهليگيكآوردهبوديد.

در مورد قطع همكاري با كانگژو بايد بگويم مــن اين تيم را از ليگ 2 به ليگ يك 
چين آوردم. با مديران تيم هم رابطه خيلي خوبي داشتم اما وقتي تيمي از ليگ 2 
به ليگ ليگ صعود مي كند بايد تقويت شود و بازيكن جديد بگيرد اما آنها )مديران 
كانگژو( نمي خواســتند پول خرج كنند. تيم با بي پولي روبه رو شــد و فشار روي 

بازيكنان نتايج ضعيف تيم را رقم زد.

پسبهنوعياستارتقطعهمكاريشماازاينجاكليدخورد.
مي خواستيم ادامه دهيم اما نشد. مالك باشگاه سعي كرد با عوض كردن محل اين 
تيم شبيه اينكه مثال پرسپوليس از تهران به اصفهان برود، مشكالت را حل كند. 
او ما را به يك ايالت ديگري برد كه شــهردار آنجا كه مقام عالي آن شهر محسوب 
مي شــد قول داده بود حتما كمك مالي كند اما متأسفانه اين مقام هم عوض شد 
و ديگر به هيچ وجه نمي شــد كاري كرد. چندين بار با مالك و مديرعامل باشگاه 
جلسه گذاشتم كه پول بازيكنان را بدهيد اما اين اتفاق رخ نداد. آنها 4 ماه بود كه 
پول نگرفته بودند. نهايتا كار به اينجا كشيد كه گفتند ما االن پول نداريم. درضمن 
به خاطر بازي هاي تيم ملي آنها 3 ماه ليگ شــان را تعطيل كرده بودند. من همه 
اينها را به بازيكنان گفتم. به هرحال آنها براي امور زندگي خود و خانواده شان نياز 
به پول داشتند. من هم ديدم جو تيم خيلي خراب است دوباره جلسه گذاشتم و 
نهايتا مجبور شدم به اين داليل قطع همكاري كنم. خيلي هم دوستانه با هم قطع 

همكاري كرديم و جدا شديم چراكه عملكردم در اين تيم اصال بد نبود.

اينحرفتانخيليعجيباست.مگرباشگاههايچينيهم
مثلباشگاههايايرانيبدقولهستند؟

در مورد باشگاه هاي چيني اصوال نمي توانم بگويم بد قول هستند اما همه  چيز را در 
پول مي بينند و پول هايي كه سرمايه گذاري مي كنند بايد برگردد. در اين شرايط 

اگر پول برنگردد خيلي ساده قيد برنامه هاي بلندمدت تيم را مي زنند.

باوجودكروناچطورتوانستيددرچينكاركنيد؟
كرونا در آن شهري كه من بودم كنترل شده بود و مشكلي نبود. هرچند بخشي از 

همين تعطيلي هاي ليگ به خاطر كرونا هم اتفاق افتاد.

حاالبرايآيندهمربيگريتانچهتصميميداريد؟
االن در حال مذاكره با يك باشگاه ديگر چيني هستم. البته يك تيم ژاپني هم 
وقتي شنيد با تيم كانگژو قطع همكاري كردم، از طريق ايجنتم در اين كشور 

برايم پيام فرستاد. با اين حال بايد ببينيم خدا چه مي خواهد.

ازايرانپيشنهادينداشــتيدواينكهخودتاندوست
نداريددرايرانبهمربيگريادامهدهيد؟

البته كه هر مربي اي دوست دارد در وطن خودش كار كند. من هم براي كار 
مربيگري نمي توانم بگويم اولويتم صددرصد ايران است ولي بي ميل نيستم 
در ايران مربيگري كنم. چندوقت پيش مذاكراتي از طريق مديربرنامه هايم 
براي آمدن به ايران صورت گرفت اما ايــن مذاكرات نتايج مثبتي به همراه 

نداشت.

شايعهشــدقبلازآمدناســكوچيچصحبتيهمبراي
بازگشتبهتيممليباشماانجامشد.اينموضوعراتأييدميكنيد؟

نه با من در اين مورد مذاكره اي نكرده بودند.

تيمملينتايجخوبيدربازيهــاياخيرگرفته،دراين
خصوصهمصحبتميكنيد؟

در مورد تيم ملي ايران بايد بگويم اين تيم بهترين بازيكنان چند سال قبل و 
بعد فوتبال ايران را در اختيار دارد. شما ببينيد 3 تا فوروارد تيم يعني طارمي، 
آزمون و پشت ســر اينها جهانبخش اصال اين 3 نفر براي هر تيمي در آسيا 
غيرقابل كنترل هستند. يا درون دروازه بيرانوند است كه با آن خط دفاعي 
بسيار خوب عملكردش بي نظير است. براي همين من مي توانم بگويم خيلي 
راحت اين تيم بايد به جام جهاني برود و ان شاءاهلل در جام جهاني هم از گروه 
خود صعود كند. اين تيم ملي از لحاظ بازيكنان بسيار شايسته است. اغلب 
بازيكنان اين تيم لژيونر هستند و ســاير بازيكنان ديگر هم كه در تيم هاي 
خودشان در ليگ ايران بازي مي كنند، ســتاره هستند اما در ليست نهايي 

تيم ملي تعدادشان خيلي كم است.

انگارخيليبهموفقيتاينتيمملياميدوارهستيد.
خيلي به اين تيم اميد دارم و اميدوارم با حمايت مردم تيم ملي با همين روند 
جلو برود. اعتقاد دارم حضور هاشــميان و باقري كنار ملي پوشان بسيار فكر 
زيركانه اي بوده كه توسط سرمربي تيم ملي صورت گرفته است. ما در بازي 

دوم به عراق اجازه نداديم كاري انجام دهد و اين نكته مثبتي است.

حرفپاياني؟
آرزو مي كنم اوال كرونا در ايران ريشه كن شود و دوم تماشاگران به استاديوم 
بيايند چون فوتبال بدون تماشاگر انگيزه را از بين مي برد. خوشبختانه تيم 
ملي ما پر از انگيزه اســت و اگر بازي ها در ايران انجام شود و تماشاگران به 

ورزشگاه بيايند ديگر هيچ تيمي جلودار اين تيم ملي نخواهد بود.

 براي تيم ملي
 با من مذاكره اي نشد

جهان

كريستيانو رونالدو، پيراهن شماره 7 يونايتد، پرش معروف 
و جشــن گرفتن يك گل در اولدترافورد. جمع شــدن همه 
اينها در كنار هم براي طرفداران يونايتد خارق العاده به نظر 
مي رسد. كريس كه تا همين چند روز قبل در اردوي پرتغال 
ديده مي شد، ســخت تمرين كرد تا ســرمربي تيم را براي 
فيكس شدن در تركيب مجاب كند. همه آنهايي كه رونالدو 
را مي شناختند، مي دانستند كه او براي زدن نخستين گلش 
صبر نمي كند و همه آنهايي كه او را مي شناختند، مي دانستند 
كه او براي زدن نخســتين گل، به خلق يك شاهكار نيازي 
ندارد. كريس بــراي باز كردن دروازه نيوكاســل، الزم نبود 
حتي از قدرت و سرعتش بهره ببرد. او باز هم مثل هميشه در 
بهترين لحظه در بين موقعيت ايستاد تا يك بازگشت رؤيايي 
به تئاتر روياها را جشن بگيرد. كريس به همين اتفاق هم قانع 
نشد. هيوالي پرتغالي در نيمه دوم گل دوم را هم وارد دروازه 
نيوكاسل كرد تا بهترين بازگشت ممكن را پشت سر بگذارد. 
تماشــاي دوباره كريس بعد از 12 ســال در اين استاديوم، 
عجيب به نظر مي رســيد. با اين حال خود او آنقدر آماده بود 
كه انگار حتي يك روز را هم دور از اين شــهر سپري نكرده 
است. او ظهور شاهانه اي در استاديوم خانگي تيمش داشت. 
مسابقه اي كه به همه رقبا نشان داد كريس، تمام شدني نيست 
و براي رسيدن به موفقيت هاي بزرگ به خانه برگشته است. 
با درخشش خيره كننده سوپراستار شماره 7، منچستري ها 
براي بردن تيم استيو بروس كار دشواري نداشتند. برونو هم 
گل ديگري براي تيم زد تا يونايتد به قلعه پرتغالي ها تبديل 
شــود. آخرين گل مسابقه را هم جســي لينگارد زد  تا شب 
رؤيايي تيم تكميل شود. نمايش رونالدو خيلي زود هواداران 
تيم هاي رقيب را به وحشــت انداخته اســت. آنها به خوبي 
مي دانند كه در اين فصل هيچ چيز به اندازه برد ليگ برتر، اين 
ســتاره حريص را راضي نمي كند. آن ساق هاي آهنين انگار 
حتي يك روز استراحت هم نياز ندارند. كريس مثل ماشين به 
كارش ادامه مي دهد و به سادگي هر چه تمام تر، گل مي زند. 
درست مثل يك پستچي كه هرگز دير نمي رسد. اصال مهم 
نيست كه او در چند سالگي به سر مي برد، كريس حاال دوباره 
در يونايتد شبيه يك پسر 20 ساله اســت؛ پسري كه انگار 

مي خواهد دوباره همه دنيا را فتح كند.

بازگشت رویایی به تئاتر رویاها
پادشاه به خانه برگشت؛ بازگشتی که برای یونایتدی ها فراتر از تصور 

به نظر می رسید

مخالفتجمعيباجامجهانيدوساالنه
پس از يوفا، كنفدراسيون فوتبال آمريكاي جنوبي، موسوم به كنمبل هم با برگزاري هر 
2 سال يك بار جام جهاني مخالفت كرد. گفته مي شد آرسن ونگر مغز متفكر طرحي در 
فيفاست كه به موجب آن جام جهاني به جاي دوره 4 ساله، 2 سال يك بار برگزار شود. يوفا 
با اين طرح مخالفت كرده و چفرين آن را قاتل فوتبال دانسته بود. اصوال هر چيزي غيراز 
پول ميلياردرهاي نفتي من ســيتي و پي اس جي از نظر چفرين قاتل روح فوتبال است. 
پس از يوفا، همتاي آمريكاي جنوبي اش هم اين طــرح احتمالي را وتو و بيانيه اي به اين 
شرح منتشر كرد: »برگزاري جام جهاني هر 2 سال يكبار، مهم ترين مسابقات فوتبال روي 
كره زمين را تحريف مي كند، كيفيت آن را پايين مي آورد و شــخصيت منحصر به فرد 
و استانداردهاي ســختگيرانه كنوني  آن را تضعيف مي كند.« يورگن كلوپ هم گفت كه 

مسئله، پول است.
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2 رقيب و 2 چهره 

كاپيتان هايي شبيه هم

از امروز مســابقات قهرماني واليبال آســيا آغاز مي شود و بد 
نيســت چند نكته از اين بازي ها را داشــته باشيم. نخستين 
بازيكناني از ايران كــه در قاره كهن برنــده كاپ بهترين ها 
شدند امير حســيني، فرهاد ظريف و آرش كمالوند بودند كه 
سال2011روي ســكوي افتخار ايســتادند. كمالوند جايزه 
ارزشمندترين بازيكن را گرفت اما حيف كه زود آسيب ديد و 
از دور خارج شد. سال2013هم سعيد معروف ارزشمندترين 
بازيكن شــد و امير غفور هم بهترين آبشــارزن، ضمن اينكه 
فرهاد ظريف براي دومين بار به عنوان زبده ترين ليبروي آسيا- 
اقيانوســيه انتخاب شــد. ظريف كارت مربيگري بين المللي 

گرفته و مربي ليبروهاي تيم هاي بانوان شده است.

هر چند نبايد از كره جنوبي در مسابقات قهرماني آسيا غافل 
شــد، چرا كه به لحاظ تاكتيكي يكي از بهترين تيم هاي 
واليبال آسيا و حتي جهان را دارد اما در جام ملت ها بيشتر 
نگاه ها به ايران و ژاپن  اســت. ايران سيدمحمد موسوي، 
امير غفور و سعيد معروف را ندارد و ژاپن هم بدون سكيتا 
پاسور اصلي اش كه به ليگ لهســتان  پيوسته، نيشيدا كه 
در ايتالياست و شيميزو كه كفش هايش را آويخته، بازي 
خواهد كرد. ژاپن ايشي كاوا را دارد و ما هم يك تيم خوش 
قد و قواره كه بايــد در ديار آفتاب تابان بدرخشــند. اين 
را يادآوري كنيم كه ايران و ژاپن هــر 2 به دليل رنكينگ 
خوبي كه در فهرست جهاني دارند، پيشاپيش جواز حضور 
در پيكارهاي قهرماني جهان ســال آينده در روسيه را در 

جيب دارند.

نكته حائز توجه در جام  ملت هاي آسيا اين است كه بعد از 
سال ها سرگروهي دو تيم مدعي ايران و ژاپن به 2 قدرتي زن 
سپرده شده است. ميالد عبادي پور و ايشي كاوا از قضا در 
ليگ هاي اروپايي پالس ليگا و ايتاليا شــاغل هستند، هر 
دوي آنها از نظر اخالقي كم نظيرنــد و جالب اينكه هر دو 
مدتي با پاس هاي سعيد معروف توپ زدند. ميالد در تيم 
ملي ايران و ايشي كاوا در ليگ ايتاليا كه با معروف در يك 
تيم همبازي بودند. از محبوبيت ايشي كاوا همين بس كه 
بدانيد او فقط از اسپانســرهاي شــخصي اش بيش از يك 

 ميليون دالر درآمد دارد.

آغاز دوران پس از معروف
 مسابقات قهرماني آسيا از امروز در ژاپن آغاز مي شود. تيم ملي واليبال ايران كه فقط يك بار با مربي وطني روي سكوي آسيا رفته 

پس از 10 سال با مربي ايراني در اين رقابت ها حاضر خواهد شد، آن هم بدون كاپيتان سابق

پشت خط زن

مرداني با كاپ بهترين ها

صبح امروز از تيم جديد واليبال ايران رونمايي مي شود؛ تيمي با 
سيمايي جوان و به همراه مربي ايراني. بيست ويكمين دوره جام 
ملت هاي آســيا از امروز در چبياي ژاپن  آغاز مي شود و ايران بعد 
از مدت ها با تغييرات اساســي در اين رقابت ها حاضر خواهد شد. 
مهم ترين تغيير روي نيمكت تيم اتفاق افتــاده؛ جايي كه بعد از 
10سال يك سرمربي ايراني جايگزين مربيان پرآوازه خارجي شده 
است. اين بار نه خوليو والسكو با كاريزماي مثال زدني اش كنار تيم 
اســت و نه كواچ، كوالكوويچ، لوزانو و آلكنو كه نتوانستند در بين 
هواداران ايراني جاي والســكو را بگيرند. حاال سؤال اين است كه 
بهروز عطايي مي تواند موفقيت هاي چند ســال اخير ايران را در 

آسيا تكرار كند؟ 
بيشــترين موفقيت هاي واليبال ايران در آسيا در همين 10سال 
گذشته به دست آمده است؛ 10ســالي كه مربيان خارجي باالي 
ســر تيم بودند؛ 2011 و 2013مدال طــال، 2015مدال نقره و 
2019طال. ايران پيش از اين دهه فقط 2 بار روي سكوي آسيا رفته 
است. سال2003 مدال برنز گرفت كه اين مدال هم با مربيگري 
پارك  كي وون به دست آمد. تنها ســالي كه واليبال ايران با مربي 
ايراني در آسيا به مدال رسيد، سال2009 بود كه مرحوم حسين 

معدني روي نيمكت حضور داشت.تيم ايران تغييرات ديگري هم 
دارد. ســعيد معروف، معروف ترين چهره تيم است كه نيست. او 
خداحافظي كرده است؛ كاپيتان اولي به ميالد عبادي پور رسيده 
است و پاسور اولي هم به جواد كريمي. محمد موسوي و امير غفور 
هم ديگر ستاره هاي تيم هســتند كه در مسابقات قهرماني آسيا 
حضور ندارند. قبل از المپيك گفته شده بود در مسابقات آسيايي 
به بعضي از بازيكنان باتجربه استراحت داده مي شود ولي زمزمه 
خداحافظي آنها هم شنيده مي شــود. عطايي ترجيح داده با تيم 
جوان تري به مسابقات برود تا شايد پروژه پوست اندازي تيم سرعت 
بگيرد و حتي در مســابقات قهرماني جهان 2022 كار به همين 
جوانان سپرده شود. از آسيا 4تيم به مسابقات جهاني مي روند كه 

ايران و ژاپن سهميه اين مسابقات را دارند.
ژاپــن بــا 9قهرمانــي، 3نايب قهرمانــي و 4عنوان ســومي، 
پرافتخارترين تيم آسياســت و آنها با ميزباني مسابقات بيش از 
هر چيزي درنظر دارند قهرماني اين دوره را از ايران كه چند سالي 
است قدرت اول واليبال آسياست، بگيرند. به خاطر همين ژاپن 
اصلي ترين حريف ايران به حســاب مي آيد اما از نظر واليبالي ها 
كره جنوبي و اســتراليا هم به همان اندازه ژاپن مي توانند براي 

ايران خطرناك باشند. از نظر خيلي ها ايران در مرحله مقدماتي 
كار دشواري ندارد و به راحتي مي تواند به مرحله بعد صعود كند 
اما توصيه كارشناسان اين است كه نبايد تيم هاي اين مرحله را 
دست  كم گرفت. ايران امروز با هنگ كنگ بازي دارد؛ تيمي كه 
با غيبت در بيشــتر دوره هاي جام ملت هــا خيلي جدي گرفته 
نمي شــود، به خصوص كه هيچ وقت جزو 10تيم اول جام قرار 
نگرفته اســت. شــايد اين بهترين فرصت براي ايران باشد كه 
خودش را براي بازي هاي سخت تر آماده كند. تيم براي حضور 
در جام، بازي تداركاتي نداشت. 2حريف بعدي ايران، تيم هاي 
تايلند و پاكستان هستند. تايلندي ها به توانايي باال در كارگروهي 
شهره هستند و از اين بابت حريف آســاني براي ايران نيستند. 
تقابل ايران و پاكســتان هم از چند نظر مي تواند مهم باشــد. 
پيشكسوتان واليبال به ياد دارند كه در دهه40 نخستين مربي 
خارجي واليبال از پاكستان به ايران آمد و حتي تا 2دهه قبل آنها 
در آسيا حرفي براي گفتن داشتند اما حاال چند سالي است كه 
مربيان ايراني تيم ملي پاكستان را به دست دارند. بعد از حميد 
موحدي و علي معمري، حاال رحمان محمدي راد سرمربي اين 
تيم است. محمدي هم كنار مربيان خارجي با تيم ملي ايران كار 

كرده و هم با حضور در تيم هاي باشگاهي، در زمين واليبال هم به 
مهره چيني  عطايي آشناست. محمدي راد گفته هر چند تيمش 
به دنبال صعود اســت اما نه بازي تداركاتي داشته و نه بازيكنان 

باتجربه گذشته را به همراه دارد.
 D ايران در مرحلــه بعد با تيم هايي بازي مي كنــد كه از گروه
صعود مي كنند. در اين گروه كره جنوبي، چين تايپه، قزاقستان 
و عربســتان قرار دارند. ژاپن در گروه A با تيم هاي هند، قطر و 
بحرين بازي مي كند. استراليا، چين، سريالنكا و كويت در گروه 
C قرار دارند. ايران هم در گروه B با تيم هاي پاكستان، تايلند 
و هنگ كنگ روبه رو مي شــود. ايران كه براي رسيدن به شهر 
چبيا 39ساعت در راه بود، روز جمعه نخستين تمرينش را در 
اين شهر انجام داد و ديروز هم در سالن اصلي مسابقات دست 

به توپ شد.

  برنامه بازي هاي ايران:
 ايران- هنگ كنگ................. يكشنبه 21شهريور/ ساعت 10:30
  ايران – تايلند....................... دوشنبه 22شهريور/ ساعت 10:30
 ايران – پاكستان..................... سه شنبه 23شهريور/ ساعت5:00

محسن محمودصفري|  علي مرادي، رئيس فدراسيون وزنه برداري 
با فاصله زماني 3ماه براي دومين بار از فدراسيون كشتي انتقاد كرد. 
او اين بار حســن يزداني و عليرضا دبير را هدف گرفته است. رئيس 
فدراســيون وزنه برداري اين بار پاداش هاي مــدال آوران المپيك 
را سوژه كرده و با مقايســه پاداش حســن يزداني با علي داوودي، 
مي گويد: »بابت مــدال نقــره داوودي 110ميليون مــا پرداخت 
كرديم و وزير ورزش پيشــين هم 200ميليون تومان داد. اما آقاي 

داوودي نكته بســيار خوبي مي گويد مبني بر اينكه من دوم شدم 
اما به كشتي گيري كه دوم شد 10هزار يورو داده شد، به من 5هزار 
يورو. به نظرم اين مسئله نياز به شفاف سازي دارد و بايد در مسيري 
برويم كه همه  چيز رعايت شود.« منظور علي مرادي پاداش حسن 
يزداني است كه پس از شكست در مقابل تيلور، كميته ملي المپيك 
پاداش پاي سكوي يزداني را معادل طال محاسبه كرد. علي مرادي 
در بخش ديگري از صحبت هايش گفته: »اگر با جار و جنجال و داد 

و بيداد چيزي را بخواهيم، زيبنده رئيس فدراسيون و ورزشكارش 
نيست.« به نظر اين كنايه به عليرضا دبير، رئيس فدراسيون كشتي 
است كه در روز افتتاحيه كمپ تيم ملي خطاب به وزير ورزش گفته 
بود: »آنقدر از حق كشتي و كشتي گيران مي گويم تا من را برداريد!« 
البته اين نخستين بار نيست كه علي مرادي به فدراسيون كشتي حمله 
مي كند. پيش تر هم مرادي از نوســازي فدراسيون كشتي و احداث 
كمپ تمريني انتقاد كرده و گفته بود آنقدر پول دارند كه كار بازسازي 
مي كنند. درحالي كه بارها فدراســيون كشــتي اعالم كرده هزينه 
بازسازي از اسپانسر خصوصي تامين شده و بودجه اي كه وزارت ورزش 
براي كشتي درنظر گرفته كفاف سفرهاي تيم ملي را هم نمي دهد. 
فدراسيون كشتي و فدراسيون وزنه برداري چند متر با يكديگر فاصله 
دارند ولي از نظر نوسازي و شكيل بودن حاال كيلومترها با هم فاصله 

پيدا كرده اند. اين در حالي است كه دبير 2سال است سكان هدايت 
فدراسيون كشتی  را در دست گرفته و در مقابل علي مرادي 6سال 

است كه به صورت پيوسته رئيس فدراسيون وزنه برداري است.

  تفاوت در مديريت ستاره ها
در حاشيه انتقادات تند علي مرادي، بد نيست ستاره هاي وزنه برداري و 
كشتي را با يكديگر مقايسه كنيم و ببينيم كدام ستاره ها بهتر مديريت 
شده اند. كيانوش رستمي به پشتوانه مدال نقره لندن پيش از المپيك 
ريو، قيد حضور در اردوي تيم ملي را زد و اعالم كرد شــخصا تمرين 
مي كند. از همان زمان حاشيه ها و افت رستمي شروع شد تا اينكه در 
المپيك توكيو نه خبري از سهراب مرادي بود نه از كيانوش رستمي. 
سهراب مرادي بعد از طالي ريو براي درمان مصدوميت راهي آلمان 

شد ولي اين درمان با مصدوميت هاي پي درپي همراه بود و در نهايت 
سهراب توكيو را از دست داد. فدراسيون وزنه برداري هم هيچ گاه راجع 
به هزينه ها و داليل عدم بازگشت ســهراب پاسخگو نبود. در كشتي 
اما پاي حســن يزداني با پيگيري فدراسيون در تهران جراحي شد و 
مدالش را هم از توكيو گرفت. ستاره هاي كشتي حتي اگر مدال جهاني 
و المپيك هم داشته باشند، با تبعيت از كادر فني در اردوي تيم ملي 
حاضرند و درصورت بي انضباطي مثل سعيد عبدولي كنار گذاشته 
مي شوند. صحبت هاي حسن يزداني درباره تغيير سرمربي تيم ملي هم 
بايد براي علي مرادي جالب باشد كه گفته: »من سرباز تيم ملي هستم 
و بايد در اختيار تيم باشم.« فاصله ساختمان 2 فدراسيون وزنه برداري 
و كشتي فقط چند متر است اما فاصله عملكرد 2 فدراسيون الاقل در 

مديريت ستاره هاي مدال آورشان كيلومترهاست.

  كنايه هاي بي پايان وزنه برداري به كشتي
  وقتي علي مرادي به دوبرابر شدن جايزه حسن يزداني بعد از كسب مدال نقره هم اعتراض دارد

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال
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افقي:
 1- نگاه كردن- ضربه اي در 

بوكس- روحاني زرتشتي
2- دلسوزي- پريشان گويي 
بيمار تب دار- خــود را به 

بيماري زدن
3- فرشــته مهر- صندوق 

خانه- نژاد، تبار
4- حايل ميــان دو چيز- 

مثل و مانند- كم عقل
5- كفش علمــاي ديني- 

منزل- لقبي در هند
6- خودنمايي- ساقه خوراكي- 
وسيله كمك حركتي كودكان 

نو پا
7- كلمه پرســش-  سازي  

بادي- اعشاري
8- برنــج گيالني هـــــا- 
نمايشنامه اي نوشته آنتوان 

چخوف- چوب خوشبو
9- ماكــت- فصــل پاييز- 

كاسه گردان
10- از مذاهب چهارگانه اهل 
ســنت- اما- سخت پوست 

آبزي
تخريــب  محــل   -11
گلبول هاي قرمز فرســوده- 
ظرف طبخ آبگوشــت- روي 

قاب پنجره مي اندازند
12- نور ماه- سيب آذري- 

گياه مرداب

13- گويشــي در غــرب 
ايــران- هجــوم- واحــد 

اندازه گيري وزن الماس
14- نوعي برنج شمال- ميسر 

بودن- مردم يك كشور
15- معاون هيتلر- آنزيمي 

در بزاق- مانند هم
  

عمودي:
1- نشــانه صفت تفضيلي- 
پستانـــــداري جونــده- 

درخواست كردن
2- باني استقالل پاكستان 
و معروف به قائد اعظم- نخ 

تابيده
3- بي سواد- پرچم- جنس 

بعضي از ظروف آشپزخانه
4- فراهم آوردن- زميني كه 
نبش كوچه يــا خيابان قرار 

گرفته است- دو يار همقد
5- شــيطان- زوال پذير- 

جانشين وضو
6- اصل و حقيقت چيزي- 
انگشت كوچك- نوبت بازي

7- حــرف نــدا- مربوط به 
دنياي ديگر- آزاديخواه

8- رهبر مذهبي كاتوليك هاي 
جهان- فراز و نشــيب- ضمير 

جمع
9- دوره تجديــد حيــات 
اروپا- پاكان- سوختن پشم

10- دام صياد- خرامنده- ديدار
11- طراحي اوليه- گرو گذاشته 

شده- پهنه و گستره
12- زمينه- شــاعر نامي ادبيات 

شيلي- افسار
13- فرض، پنــدار- پدر بيژن در 

شاهنامه - ديروز عرب
14- الفباي تلگراف- از آثار مطرح 

سينمايي چارلي چاپلين
15- خشمگين- قضاوت- ماهي 

كنسروي

سگتبظاومدبراب
عابتانامزاسور

دماردگنهنمالس
روهتموبملبا

يمانوسخرومسدس
كينابداردناي
نميايخلموالسا
ونرشحميارحصاه
اتسورهبيطردلق
خوسيگنلوكسول
تسخارادباجتسم

نتسنادرتراچ
ادهانيمساسيكن
قاممينيميونيم
لنسرپهنيميستل 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4021
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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  وام 100ميليوني بازنشستگان سرابي بيش نيست
از روزي كه اعالم كردند به بازنشســتگان 100ميليــون تومان وام 
مي دهند به چند بانك و نيز كانون بازنشستگان مراجعه كردم تا از روند 
آن مطلع شوم. چيزي كه دستگيرم شد اینکه وام مذكور با شرایط بسيار 
دست و پاگير شاید پرداخت شــود كه از حوصله و توان بازنشستگان 
خارج است. بانکي كه من به آن مراجعه كردم گفت شما براي دریافت 
وام 100ميليوني باید 6تا 7ميليون دریافتي داشــته باشيد. در واقع 
یکي از شروط دریافت وام این اســت كه 60 درصد حقوق بازنشسته 
 معادل یك قسط این وام باشــد كه در این صورت اگر بازنشسته اي 
4ميليون و 200هزار تومان بگيرد باید از این وام بهره مند شــود ولي 
بانك ها تخلف مي كنند. لطفا مسئوالني كه این خبر را با شعف اعالم 

مي كنند مسئوالني را هم براي نظارت بر اجراي آن بگمارند.
فريدي از تهران

  زيرگذرهاي عابر شهرك كاووسيه تاريك هستند
چندپل زیرگذرعابرپياده درراه آهن تهران - تبریز، محدوده شهرك 
كاووسيه شــهرقدس كه متأسفانه فاقد روشــنایي است و به محلي 
جهت تجمع افراد معتاد و خالفکار تبدیل شده و عابران جرأت عبور از 
این پل ها را ندارند و مجبورند از روي خط آهن عبور كنند كه همين 
امر باعث برخورد قطار با عابران مي شود و ساالنه چندین نفر قرباني 
مي شوند.از شــهرداري شــهر قدس تقاضاي نصب روشنایي دراین 

زیرگذرها و جمع آوري اراذل و اوباش را داریم.
مزيناني شهرقدس

  خريد و فروش گوشي هاي سرقتي در چهارراه مولوي
اراذل و اوباشي كه تعدادشان هم كم نيست شب ها در چهارراه مولوي 
سرخيابان پارچه فروش ها جمع مي شوند و به مبادله گوشي هاي دزدي 
مي پردازند و این در حالي است كه كيوسك نيروي انتظامي چند متر 
باالتر از این محل واقع شده و توقع مي رود نيروی انتظامی به این روند 

پایان دهد.
رضوي از تهران 

  بازنشسته چگونه سپرده گذاري كند تا وام بگيرد 
براي دریافت وامي كه اخيرا براي بازنشستگان تصویب كرده اند باید 
مبلغي را در بانك ســپرده گذاري كنيم تا بعد از چند ماه بتوانيم وام 
بگيریم. به نظر مسئوالن اگر من به عنوان بازنشسته 50ميليون تومان 
پس انداز داشته باشم چه نيازي به وام معادل یا دوبرابر آن دارم؟ بانك 
رفاه كرج به من گفت براي دریافت 100ميليون تومان اگر حقوق تان 
5ميليون به باالست باید 50ميليون تومان پول براي چند ماه در بانك 

بگذارید تا مشمول دریافت وام شوید.
هاشمي از كرج

  با پخش كنندگان شايعه از كار افتادن برخي ازگوشي ها برخورد شود
از چند روز پيش شایعه از كار افتادن برند خاصي از گوشي تلفن همراه 
در فضای مجازي پخش شده و هيچ سایت و كانال رسمي و رسانه اي 
هم آن را تأیيد نکرده است اما باعث نگراني كاربران این گوشي ها شده 
است. به هر حال در این شرایط گراني چاره اي جز خرید گوشي هاي 
ارزان تر نداشته ایم حاال درست است كه گوشي ما از كار بيفتد و اگر این 
خبر كذب است مسئوالن با منتشر كنندگان آن برخورد كنند و اجازه 

ندهند روح و روان مردم به هم بریزد.
سليمي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  معماي مرگ مرد تنها
 در خانه گازگرفته 

تحقيقات درباره مرگ اسرارآميز مردي كه 
جسدش در آپارتمانش پيدا شده، از سوي 

تيم جنایي پایتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهري، ســاعت 18دوشنبه 
پانزدهم شهریور، ســاكنان ساختماني در 
حوالي خيابان نبرد متوجه بوي شدید گاز 
شدند كه در تمام ساختمان پخش شده بود. 
آنها با آتش نشاني و پليس تماس گرفتند و 
با حضور آنها مشخص شد كه منشا بوي گاز 
در طبقه چهارم است. ساكن طبقه چهارم 
مردي بود 65ســاله كه به تنهایي زندگي 
مي كرد و برادر وي نيز ساكن طبقه دوم بود. 
مأموران به ســراغ برادر او رفتند و در مورد 
برادرش پرســيدند امــا وي گفت كه چند 
روزي است از برادرش بي خبر است و در این 
مدت فکر مي كرد كه او در خانه اش سرگرم 

زندگي خودش است. 
در این شــرایط آتش نشــانان و پليس در 
آپارتمان مرد تنها را تخریــب كرده و قدم 
در آنجا گذاشتند. آنها به محض ورود با پيکر  
مرد ميانسال روبه رو شــدند كه روي مبلي 
خوابيده و پتویي رویش كشــيده شده بود. 
مأموران باالي سر او رفتند و متوجه شدند 
كه وي فوت شــده و چند ساعتي از مرگش 
مي گذرد. ماجراي مرگ اسرارآميز مرد تنها 
به قاضي حبيب اهلل صادقي، بازپرس جنایي 
تهران اطالع داده شــد و با حضور وي و تيم 
تحقيــق در محل حادثه، بررســي ها براي 
كشــف راز مرگ این مرد كليد خورد. خانه 
متوفي به هم ریخته بــود و در نگاه اول و با 
توجه به وجود یك اجاق كوچك تك شعله 
در چندقدمي متوفي، به نظر مي رسيد كه او 
قرباني گازگرفتگي شده است. چرا كه منشا 
انتشار گاز در آپارتمان همين اجاق كوچك 
بود ولی با این حــال بازپرس جنایي تهران 
دستور داد تا جسد متوفي براي تعيين علت 

اصلي مرگ به پزشکي قانوني منتقل شود.
در ادامه تحقيقات شواهدي به دست آمد كه 
ظن تيم تحقيق درباره علت مرگ مرد تنها 
را برانگيخت. بررسي ها نشان مي داد كه یکي 
از شيرهاي گاز كه به اجاق تك شعله متصل 
بوده احتماال به صورت عمدي نيمه باز مانده 
است. عالوه بر این موبایل متوفي ناپدید شده 
و مأموران در ادامــه تحقيقات دریافتند كه 
دوربين مداربسته اي كه در ساختمان وجود 
داشت نيز به ســرقت رفته است. ساكنان 
ساختمان مي گفتند كه تا قبل از این اتفاق 
دوربين ها ســر جایش بود اما حاال دزدیده 

شده بودند.
تيم جنایي در ادامه به تحقيــق از خانواده 
قرباني پرداخت كه مشــخص شد وي چند 
سالي مي شــود كه پس از فوت همسرش 
به تنهایــي در آپارتمان زندگــي مي كند. 
به گفته خانــواده اش وي مدتي قبل با زني 
به طور موقت ازدواج كــرده بود و تحقيقات 
نشان مي داد كه این زن مدام به خانه متوفي 
رفت وآمد داشته است و آخرین فردي كه با 

متوفي دیده شده بود، این زن بود.
با توجه به شواهد موجود، فرضيه جنایت در 
این پرونده قوت یافته و به نظر مي رســد كه 
مرد تنها به قتل رسيده است. عامل یا عامالن 
جنایت نيز با صحنه ســازي  قصد داشتند 
مرگ وي را گازگرفتگي نشــان بدهند. در 
این شــرایط بازپرس جنایي دستور احضار 
همسر موقت متوفي را صادر كرده تا با انجام 
تحقيقات، اســرار مرگ مرد ميانسال فاش 

شود.

طناب دار بر گردن عامل جنايت در تصادف ساختگي
مرد جوان كه به دنبال اختالفات مالي، مردي را با ماشين 

زیر گرفته و به قتل رسانده بود با تأیيد حکم قصاص وي جنايي
در دیوان عالي كشور، به دار مجازات آویخته شد.

به گزارش همشهري، شامگاه بيست وچهارم آذر  96رهگذري هنگام 
عبور از خياباني در مشيریه چشمش به جسدي افتاد كه پاي درختي 

رها شده بود. جسد متعلق به مردي ميانســال بود كه كت و شلوار به 
تن داشت. موضوع به پليس اطالع داده شد و لحظاتي بعد مأموران به 
همراه بازپرس ویژه قتل در محل حادثه حاضر شدند. هنوز مشخص 
نبود كه قرباني به چه دليل جانش را از دست داده است اما آثار ضرب و 
جرح روي صورت و بدنش دیده مي شد. مأموران در بازرسي جيب هاي 
قرباني سوئيچ خودروي مزدایي را پيدا كردند كه وقتي دزدگير آن را 
به صدا درآوردند، خودرو را در نزدیکي محل كشف جسد پيدا كردند. 
خودرو در كنار خيابان پارك شده بود. كارآگاهان در ادامه به تحقيقات 
ميداني دست زدند تا اینکه جزئيات تازه اي از ماجرا آشکار شد. مردي 
كه در آن حوالي مغازه داشت مي گفت لحظاتي قبل تر قرباني را دیده 
است. وي گفت: قرباني براي خرید به مغازه ام آمد و پس از خرید وقتي از 
مغازه خارج شد، صدایي شنيدم. آن طرف خيابان را نگاه كردم و دیدم 
همان مرد شيك پوش كه كت و شلوار به تن داشت با یك خودروي پژو 
تصادف كرد، اما این صحنه را از پشت شيشه مغازه دیدم و خيلي واضح 
نبود. از طرفي چون هيچ كس جمع نشد تصور كردم كه شاید تصادف 
شدیدي نبوده است تا اینکه شــنيدم آن مرد در تصادف جانش را از 

دست داده است.
با این اطالعات، مأموران به بررســي تصاویر دوربين مداربسته اي كه 
در آن حوالي بود، پرداختند و با دیدن صحنه تصادف مشخص شد كه 
عمدي بوده اســت. عالوه بر این، راننده فراري پالك ماشينش را هم 
مخدوش كرده بود تا شناسایي نشود. با این حال كارآگاهان دوربين هاي 
آن محدوده را بررسي كردند تا اینکه موفق شدند پالك خودروي راننده 
فراري را پيش از مخدوش كردن شناسایي كنند. در ادامه راننده آن، 
كه جواني 21ساله بود دستگير شد و در بازجویي ها راز تصادف عمدي 

را فاش كرد.

او گفت: مقتول در كار ساخت وساز ساختمان بود. او 13سال پيش ملك 
پدري ام را خرید تا آن را بکوبد و آپارتمان بســازد، اما از همان زمان با 
پدرم اختالف مالي پيدا كردند. درگيري آنها سال هاست كه ادامه دارد 
تا اینکه تصميم گرفتم از او انتقام بگيرم. وي ادامه داد: روز حادثه مقابل 
محل كار مقتول رفتم و به تعقيب وي پرداختم. پس از آن در فرصتي 
مناسب، به سمت او رفتم و با ماشينم وي را زیر گرفتم كه انتقام بگيرم 
و فکرش را نمي كردم كه جانش را از دست بدهد. من نمي دانستم این 

كار من قتل عمد است.
پس از اعتراف متهم به قتل، تحقيقــات در پرونده تکميل و به صدور 
كيفرخواست منجر شد. در این شرایط متهم به قتل در دادگاه كيفري 
اســتان تهران پاي ميز محاكمه رفت و منکر قتل عمدي شد. وي در 
دادگاه گفت: سال ها بود كه با مقتول به خاطر یك ملك اختالف داشتيم 
و حتي كار به شکایت در دادگاه هم كشيده شده بود. او سر ما را كاله 
گذاشت، اما من در مرگ او بيگناهم. تصادف اصال ساختگي نبود و آن 

روز كامال اتفاقي با وي تصادف كردم و اصال متوجه او نشدم.
به رغم ادعاي جدید متهم در دادگاه، شــواهد موجود، اعترافات متهم 
در دادسراي جنایي، بررسي تصاویر دوربين هاي مداربسته و اظهارات 
شاهدان حکایت از عمدي بودن تصادف و قاتل بودن متهم داشت. با 
وجود این مدارك حکم قصاص صادر شد و مدتي بعد به تأیيد قضات 
دیوان عالي كشور نيز رسيد. پس از قطعي شدن حکم قصاص، پرونده 
براي انجام مقدمات اجراي حکم به شعبه اجراي احکام دادسراي جنایي 
تهران فرستاده شد و در شــرایطي كه هيأت صلح و سازش دادسراي 
جنایي تهران تالش كرد رضایت اولياي دم را جلب كند، اما آنها حاضر 
به گذشت نشدند و قاتل چند روز قبل در محوطه زندان رجایي شهر به 

دار مجازات آویخته شد.

 جزئيات درگيري مسلحانه پليس 
و مردان كامال مسلح در بزرگراه همت

پليس پایتخــت در تعقيب 3مرد 
مسلح است كه در جریان درگيري پيگيري

با مأموران در بزرگراه شهيد همت 
یکي از مأموران را با شليك گلوله مجروح كردند و 
گریختند. این افراد در شرایطي تحت تعقيب قرار 
دارند كه یکي از آنها در صحنه درگيري مجروح 
شد اما همدســتانش به هر قيمتي كه بود او را با 

خود بردند.
به گزارش همشهري، شامگاه پنجشنبه گذشته 
مأموران كالنتــري 140باغ فيــض در بزرگراه 
شــهيد همت به یك پژو پارس ســفيدرنگ كه 
3سرنشين داشت و كنار بزرگراه توقف كرده بود، 
مظنون شدند. آنها قصد داشــتند براي بررسي 
موضوع به سرنشينان پژو نزدیك شوند اما وقتي 
به چند قدمي شان رســيدند، مظنونان به طور 
غافلگيركننده اي شــروع به تيراندازي به  سوي 
مأموران كردند. با اینکه این اتفاق خيلي سریع 
و ناگهاني رخ داد اما مأمــوران به مقابله با مردان 

مسلح پرداختند و با آنها درگير شدند.
در چشــم برهم زدني صحنه درگيري مسلحانه 
پليس و مردان مســلح، باعث وحشت رانندگان 
و ایجاد ترافيك در بزرگراه شــد. در جریان این 
درگيري یکي از مأموران هدف گلوله قرار گرفت و 
از سوي دیگر یکي از مردان مسلح نيز با تيراندازي 
پليس مجروح شــد. این درگيــري چند دقيقه 
بيشتر طول نکشيد و سرنشــينان خودروهایي 
كه از بزرگراه همت عبور مي كردند آن چيزي را 
كه به چشم مي دیدند باور نداشتند. 3مرد مسلح 
درحالي كه كالشينکف به دســت گرفته بودند 
تيراندازي مي كردند و رانندگان وحشت زده در 
ميان ازدحام خودروها نه راه پيش داشــتند و نه 
راه پس. در این ميان مردان مسلح قصد داشتند به 

هر قيمتي كه شده همدست شان را كه مجروح و 
دچار خونریزي شدیدي شده بود، با خود ببرند. به 
همين دليل از خودروي شان پياده شده و به دنبال 

سوار شدن به خودروي شهروندان بودند.
آنها لحظاتي بعد با تهدید اسلحه توانستند یك 
خودروي پژو 207 را كه زن و مردي سرنشين آن 
بودند متوقف كنند. سپس آنها را از خودروي شان 

پياده كرده و 3نفري ســوار بــر آن از آنجا 
گریختند.

فرار مردان مسلح در حالي بود كه 
یکي از مأمــوران پليس مجروح 
و دچار خونریزي شــده و سایر 
مأموران نيز با وجود تيراندازي 
نتوانســتند مانع فــرار مردان 
مســلح شــوند. دقایقي از این 

حادثه هولناك مي گذشــت كه 
مامور مجروح  به بيمارستان منتقل 

و تالش ها براي ردیابي 3مرد مســلح 
آغاز شد. همزمان با این اتفاق تصاویري ضبط 

شده توسط سرنشــينان خودروهاي عبوري از 
این درگيري مسلحانه در شبکه هاي اجتماعي 
منتشــر شــد. كاربران شــبکه هاي اجتماعي 
باورشان نمي شد كه چنين حادثه اي در بزرگراه 
شهيد همت اتفاق افتاده است. خيلي ها شجاعت 
مأموران پليس، به خصوص ماموري را كه در این 
درگيري مجروح شده بود تحسين مي كردند و در 
این شرایط بود كه دستگيري افراد مسلح به یك 

مطالبه عمومي تبدیل شد.

كشف سالح و مهمات از خودروي متهمان
دقایقي پس از پایان درگيري مسلحانه تيم هاي 
ویژه اي از مأموران پليس آگاهي خود را به محل 

حادثــه رســاندند. 
مردان مسلح عالوه بر 
خودروي شان، چهار قبضه 
سالح جنگي و هفت تيغه خشاب 
سالح كالشينکف و تعداد زیادي فشنگ به جا 
گذاشــته بودند. در همين حال استعالم درباره 
خودروي به جا مانده در صحنه نشان می داد كه 

پالك خودرو سرقتي است.

مامور پليس در بيمارستان
در همين حال از بيمارستان خبر رسيد كه مأمور 
شجاع كالنتري 140باغ فيض كه در این درگيري 
مجروح شده تحت درمان قرار گرفته و وضعيت 
وي رو به بهبود است. یك منبع در پليس تهران 
به همشــهري گفت: این مأمور از ناحيه دست و 
پا هدف گلوله قرار گرفته اســت و با اینکه دچار 
خونریزي شده بود در كوتاه ترین زمان ممکن به 

بيمارستان منتقل شد و تحت مداوا قرار گرفت. 
خوشبختانه خطر رفع شــده و وضعيت او رو به 

بهبود است.

تحقيقات ادامه دارد
از ســوي دیگــر رئيــس پليس پيشــگيري 
تهران بــزرگ از آغاز تحقيقات گســترده براي 
دســتگيري متهمان فراري خبر داد. سرهنگ 
جليل موقوفه اي در این باره گفت: اقدامات براي 
دستگيري مردان مسلح از سوي پليس آغاز شده 

است و همچنان ادامه دارد.

با فرار متهمان 4قبضه سالح گرم و مقدار 
زيادي مهمات از خودروي آنها كشف شد

تغييري درحركت اتوبوس هاي ترمينال الله به جوانمرد ايجاد نشده است
شركت اتوبوسراني تهران و حومه پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان تأخير 
در حركت اتوبوس هاي ترمينال الله در ستون با مردم روز 23مرداد 
پاسخ داده است: »طبق بررسي هاي به عمل آمده از مدیریت هوشمند 
ناوگان، خدمات رساني در خط تندرو 109پایانه جوانمرد به پایانه الله 
براساس برنامه زمانبندي و ميزان تقاضاي سفر برنامه ریزي شده و با 
كمترین انحراف به مسافران محترم خدمات رساني مي نماید و هيچ 
تغييری در سر فاصله حركت اتوبوس ها ایجاد نشده است. این در حالي 
است كه به رغم فرســودگي و كمبود ناوگان اتوبوسراني پایتخت از 
هيچ تالشي براي خدمت رساني به شهروندان فروگذاري نمي شود. از 
شهروند گرامي تقاضا مي شود جهت بررسي دقيق تر مراتب را با ذكر 
اطالعات شامل شماره اتوبوس و زمان سفر به سامانه 1888شهرداري 

اعالم كنند تا پيگيري الزم صورت گيرد.«

لحظه زورگيري پژو 206 و فرار مردان مسلح

مامور شجاع كالنتري 
در بيمارستان

همچنين به جهانيان بگویيم دریانورداني را تربيت كرده ایم كه  ادامه از 
بتوانند در یك ماموریت، 2بار از مدار استوا و 4 بار از نصف النهار صفحه 2

مبدا گذر كنند و مسافتي معادل 24هزار و 800مایل دریایي برابر با 46هزار كيلومتر 
 را در 133روز طــي كننــد و ایــن اقتــدار جمهــوري اســالمي ایــران را 

نشان مي دهد.
دريانوردي با عبور از 5 تنگه راهبردي جهــان چه حال و هوايي 

داشت و از فراز و فرود هاي مسير رفت و برگشت برايمان بگوييد؟
 ما وقتي بحث 2 مسير مختلف پيش آمد كه یك مسير دورزدن قاره آفریقا و عبور 
از دماغه اميدنيك و مسير دوم عبور از كانال سوئز بود كه هر كدام متناسب با فصل 
و شرایط آب وهوایی مخاطراتي از لحاظ جوي، اقيانوســي و توفان و... داشت اما 
چون این ماموریت را كامال از روی حساب و بررسي شده انجام دادیم سعي كردیم 
در مواقعي كه هم از لحاظ جوي، تاكتيکي و نظامي ایجاب مي كند بهترین شرایط 
باشد. وقتي ناوشکن ســهند با 1800تن در ماه ژوئن و جوالي از مسير عبور كرد، 
همه جهانيان ماندند چگونه مسيري كه براي كشــتي هاي باالي 23هزار تن هم 
توصيه نمي شد به خوبي آن را پيمود. یا تنگه هاي بين المللي كه هم از لحاظ حقوق 
بين الملل دریا و هم ترافيك دریایي و مشخصات ناوبري مشخصات ویژه اي دارند، 
ناوگروه نيروي دریایي براي نخســتين بار به راحتي و بدون هرگونه مخاطره اي با 
صحت و سالمت و عزت و اقتدار آن كانال را رد كرد. تنگه هاي حساسي مانند تنگه 
موزامبيك، كانال مانش، تنگه دوور، تنگه دانماركي سند، تنگه گریت بلت، تنگه 
اسکاژراك، تنگه جبل الطارق، كانال سوئز، تنگه باب المندب همه اینها را كه الزمه 
دریانوردي در 3 اقيانوس هند، اطلس جنوبي و اطلس شمالي بود با عزت و اقتدار 

انجام شد.
 به اهتزاز درآمدن پرچم كشورمان در آب هاي اقيانوس اطلس شمالي 
كه به حياط خلوتي براي قدرت نمايي آمريكا، انگليس و فرانسه معروفند چگونه 

بود، به عنوان يك ايراني شما و خدمه ناو چه احساسي را تجربه كرديد؟
من و همرزمانــم وقتي كه مي دیدیم پرچــم 3 رنگ جمهوري اســالمي ایران در 
نقاط مختلف با افتخار افراشته است و یکي یکي كشــورها را رد مي كنيم و به قول 
خودشــان مورد رصد و پایش آنها هم قرار مي گيریم، افتخار و حســي در ما ایجاد 
شد كه وصف ناپذیر بود. نخست اینکه توانستيم فرمان فرماندهي معظم كل قوا را 
كه دستور رسمي بر حضور نيروي دریایي در اقيانوس اطلس بود را اجرا كنيم و به 
قولي قلب ایشان را شاد كنيم. دوم اینکه به جهانيان بگویيم نه تنها برقراري امنيت 
منطقه خودمان یعني خليج فارس، دریاي عمان و اقيانوس هند توسط كشورهاي 
منطقه قابل اجراست و ایران توان برقراري امنيت در منطقه خود را دارد بلکه ما هم 
مي توانيم مثل آنها هرجا كه منافع جمهوري اسالمي ایران ایجاب مي كند حضور مؤثر 

و سرنوشت سازی داشته باشيم، كه این مسئله بسيار براي ما ارزشمند بود.
يكي از دستاورد هاي اين ســفر حضور ناوبندر مكران در اقيانوس 

اطلس است. اهميت داشتن ناوبندر براي ايران چيست ؟
یکي از شاخص ترین اهميت هاي این ناوبندر كه در این دریانوردي ارزیابي و محك 
شد این بودكه پایگاه شناور پشتيباني براي شناورهاي ما در هر جایي كه نياز است 
حضور داشته باشد. آب، سوخت، خواروبار و مهمات و لجستيك شناور رزمي براي 
مدت محدودي است و براي حضور طوالني تر و تمدید ماموریت نياز به یك پایگاه 
دارد. در این صورت یا باید به داخل یك كشــور برود یا باید به یك پایگاه شــناور و 
متحركي مانند ناوبندر مکران پهلو بگيرد و نيازمندي هاي خود را تامين كند. این 
ناوبندر عالوه بر كمك لجستيکي و اورژانسي، كمك بالگردي و حتي كمك به مبارزه 
با دزدي دریایي هم هر وقت و هر جا الزم شود را مي تواند انجام دهد. ناوبندر مکران 
چون مي تواند انواع هلي كوپترهاي نيروي دریاي را حمل كند، در ماموریت ها مي تواند 
از این هلي كوپترها هم به عنوان آمبوالنس اســتفاده كنند و هم اقدام رزمي مانند 
تصرف یك كشتي یا عمليات مبارزه با دزدي دریایي، عمليات رزم سطحي یا حتي 
ضد زیردریایي انجام دهد. همچنين نيروهاي عمليات ویژه و تکاور نيروي مخصوص 
نيروي دریایي كه در ناوبندر حضور دارند مي توانند انواع عمليات را انجام دهند كه از 

شاخصه هاي مهم ناوبندر مکران است.

 اهتزاز پرچم ايران در 7دريا
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1312
اوهانيانسدردومينفيلمصامتشبهنام
»حاجيآقاآكتورسينما«سينماومخالفت
باآنراسوژهفيلمشقرارميدهدوسندي
تاريخيدرگذارايرانازسنتبهمدرنيته
ثبتميكند.هرچندفيلمدررقابتبافيلم
»دخترلر«كهناطقبودموردتوجهقرار
نميگيرد.عبدالحسينسپنتابادخترلر
نخستينفيلمناطقســينمايايرانرا
بهتماشــاگرعرضهميكند.روحانگيز
سامينژاد،بازيگرنقشگلناركهنخستين
هنرپيشهزنسينمايايراناست،بهسبب
آزارواذيتهاييكهدرموقعفيلمبرداريو
پسازآنازمخالفانحضورزناندرسينما
ميبيند،هرگزراضينشددرفيلمديگري

بازيكند.

سالمي دوباره به سينما

وقتي از كنار ســينماهاي شهر رد مي شویم، 
هنــوز پوســتر فيلم هــاي 2ســال پيش 
سردر ســينماها دیده مي شــود؛ سالن هاي 
قدیمي كه در 2ســال گذشــته حتي موفق 
به اكــران یك فيلم هــم نشــدند. البته در 
همين فرازونشيب هاي شــيوع كرونا برخي 
از ســالن هاي چندمنظوره به شــکل موقت 
فيلم هایي را نمایــش دادند كه اكران فيلم ها 
معموال در گيشه و جذب مخاطب موفق نبود. 
بيشتر از 2سال است كه ســينماها به خاطر 

شيوع ویروس كرونا تعطيل شده اند و گاهي 
با كاهش اپيدمي به حالت نيمه فعال توانستند 

پذیراي مخاطبان بسيار كمي باشند.
با وجود توليدات سينمایي، كمتر تهيه كننده 
و پخش كننده اي شرایط امروز سينما را قبول 
مي كند تا فيلم خود را وارد گردونه اكران كند؛ 
اكراني كه به خاطر وضعيت مبهم و نبود تماشاگر 

با ریسك بزرگ ورشکستگي همراه است.
2سال گذشت، 2ســال بحراني كه خيلي ها 
به خاطر كرونا جان خود را از دست دادند. آغاز 
واكسيناســيون هر چند با تأخير نخستين و 
آخرین راه حل اصولي و منطقي است كه باعث 

اميدواري و دلگرمي همه مي شود.

نگراني تهيه كننده ها از عدم بازگشت سرمایه 
كامال قابل درك اســت. با بازگشــایي كامل 
سالن هاي سينما، ســازندگان و سينماداران 
به عنوان نخستين كســاني كه قدم در رونق 
بازگشایي مي گذارند همچنان تردید دارند. 
اما با واكسيناسيون كامل و كنترل ویروس، 
حضور فيلم هاي باكيفيت مي تواند مردم را به 
سالن ها بکشاند و گيشه سينماها را از رخوت 

نجات دهد.
در تجربه كشــورهاي دیگر دیده مي شــود 
به مرور فعاليت سينماها به شکل هاي مختلف 
از سر گرفته شده اســت. با گذشت ماه ها از 
كنترل نســبی كرونا گيشــه جهاني سينما 

همچنــان با چالش هــاي زیادي در ســایه 
همه گيري ویروس كرونا دســت و پنجه نرم 
مي كند. متخصصان معتقدند تا سال 2024 
ميالدي، گيشــه به آمار فروش قبل از شروع 

همه گيري نخواهد رسيد.
نمي توان منکر این موضوع شــد كه باید به 
زندگي مســالمت آميز با این ویروس عادت 
كنيم. دیر یا زود ایران هم باید به راهکارهایي 
براي بازگشایي تدریجي سينماها فکر كند. 
برخي براي بازگشــایي مســتمر سينماها 
معتقدنــد كــه حتــي مي تــوان فيلم هاي 
گذشته را براي شــروع آزمایشي اكران كرد 
تا شرایط كمي مساعد شود و به مرور اجراي 

اكران فيلم هــا با رعایت اصول بهداشــتي و 
فاصله گذاري متداول شــود و مــردم به آن 

عادت كنند.
شاید حاال حاالها نتوانيم با ماسك خداحافظي 
كنيم، امــا اگر واكسيناســيون به طور كامل 
صورت گيرد، زندگي در این شرایط راحت تر 
باشد. این اميدواري وجود دارد با اقداماتي كه 
در حال انجام اســت بتوان در جهت افزایش 
اعتماد عمومي مخاطبان براي رفتن به سينما، 

بار دیگر شاهد بهبود شرایط باشيم.
بتوانيم با خيال راحت به ســالن هاي سينما، 
تئاتر و موسيقي برویم و باز هم بتوانيم زندگي 

عادي خود را ادامه دهيم.
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17تير 
1279

مظفرالدينشاهبههمراهميرزاابراهيمخان
عكاسباشيدرفرانسهبهتماشايدستگاه
بديع»سينماتوگراف«نشستوازديدن
تصاويريكهبرپردهميديدچنانمتحير
شدكهبهعكاسباشيدستورابتياعهمه

آندستگاههاراداد.

سه شنبه 

23مرداد 
1279

فيلمبــرداريميــرزاابراهيمخــان
عكاسباشــي)نخســتينفيلمبردار
سينمايايران(ازجشنروزعيدگلدر

شهراوستاندبلژيك.

آبان 
1283

نخستيننمايشعموميسينمادرايران
دراولخيابانچراغگاز)خياباناميركبير
فعلي(بهكوشــشميرزاابراهيمخان

صحافباشي.

1286
ايوانف،معروفبهروسيخانسينمارادر
ايرانرواجميدهد؛ابتدادرعكاســخانه
روسيخانسپسدرسالنهاي»دارالفنون«
و»فاروس«.اوكهدومينفيلمبردارايراني
است،ازعاشــوراي1327.ق)1286.ش(
فيلمبرداشت.آقايوف-رقيبروسيخان-
سالنيروبهرويسالندارالفنونداشتو
ايندومدامدركارهمكارشكنيميكردند.

1291
1299

آرتاشــسپاتماگريــان،معــروفبه
اردشيرخاندرســالهاي1291)سالن
پاتماگريــان(،1294)ســينماتجدد(،
1296)سينماخورشيد(و1299)سينماي
هوايآزاد(بختخودرادرسينماداري

آزمود.

1295
درسال1295،خانبابامعتضديكهدر
استوديویفيلمبرداري»گومون«فرانسه
بافنونفيلمبرداريآشــناشدهبود،به
ايرانبازگشتونخستينسينمايويژه
بانوانبهنام»خورشيد«راتاسيسكرد.او
بعدهاسينماهاي»صنعتي«)ويژهبانوان(،
»تمدن«،»پري«،»گلوبندك«،»كشور«
و»ميهن«رابازگشاييكرد.اوفيلمبردار

نخستينفيلمسينمايايراناست.

1303 
1309

عليوكيليازنسلاولسينمادارانايراني
در»گراندهتل«سالنيبهنام»گراندسينما«
برپاكردوبــهنمايشفيلــمپرداخت.
همچنين،اوسالنيمخصوصبانوانافتتاح
كرد.سپس»سينماسپه«راراهانداخت.
نخستينمجلهسينماييايران،»سينما
ونمايشــات«رامنتشركرد.فكرترجمه

فيلمهايخارجينيزازآناوست.

1309
اوانساوهانيانسنخستينفيلمصامت
سينمايايرانبهنام»آبيورابي«رادر
ژانركمديساختكهدرروزجمعه12دي
13۰9،ساعت2بعدازظهر،در»سينما
ماياك«بهنمايــشدرآمد.همچنين،او
مؤسس»مدرسهآرتيستيسينما«بود.

1331 
»ولگرد«ساختهمهديرئيسفيروزوبا
فيلمبرداريمهندسمحســنبديعكه
سروشكلآراســتهايبهفيلمميدهد،
داستانپرسوزوگداززوجخوشبختي
استكهازهمدورميشوند،اماسرانجام
بازبههمميرسند.ناصرملكمطيعيبا
اينفيلمبهسينمايايرانمعرفيميشود.

1332
دكترهوشــنگكاوســيدرنقدفيلم
»لغــزش«دوميــنســاختهمهدي
رئيسفيروزدرنقديباعنوان»دومين
لغزشنويسندهورژيسورفيلمفارسي
ولگرد«درشماره11مجله»روشنفكر«
اصطالح»فيلمفارسي«راضربميكند.
بهگفتهكاوســي،ايناصطــالحكهاز
سرهمنويسيدوكلمه»فيلم«و»فارسي«
نوشتهميشود،بهمعنايجديدينظردارد

كهنهفيلماستونهفارسي.

1334 
ساموئلخاچيكيانبا»چهارراهحوادث«با
داستانهيجانانگيزش،همتوجهمخاطب
عاموهمتحســينتعداديازمنتقدانرا
بهدستميآوردونشــانميدهدكهدر
ســينمايايرانهمميشودفيلمجذاب

ساخت.

1335
»مرجان«رانخستينفيلمسينمايايران
ميدانندكهيكزن،كارگردانيآنرابر
عهدهداشتهاست.بااينكهنامكارگردان
درتيتراژنيامدهوليمطبوعاتآندوران
شــهالرياحيراكارگردانفيلممعرفي
كردندكهبعدابرســرصحتاينادعا

بحثهاييدرگرفت.

1336 
»شبنشينيدرجهنم«فيلميپرخرجوبا
صحنههاييفانتزيوروياگونكهقبالدر
سينمايايرانسابقهنداشت،تجربهاي

تازهدرسينمايايرانبهشمارمیرود.

1337
 »التجوانمرد«ساختهمجيدمحسني
و»جنوبشهر«ســاختهفرخغفاري
2فيلممهمدربارهمنشواخالقجاهلها
هستند،باپرداختهاييمتفاوت.غفاري
سعيدرســاختفيلميواقعگراداردو
محسنيبهدنبالبهرهگرفتنازمايههاي

رمانتيكاثروپياماخالقيدادناست.

1342
ايدهبازگشــتبهاصلخوددردهه4۰،
مروجانبسياريداشــت،بااينحال
»پرستوهابهالنهبازميگردند«ساخته
مجيدمحسنيبهعنوانفيلميروستايي
كهايدهبازگشتبهروستاووطنراتبليغ
ميكند،بيشترازافكارپانايرانيسممايه
ميگيردتاانديشههايآلاحمديافرديد.

1343
»شبقوزي«ساختهفرخغفاريفيلمي
براساسساختارداستانهايهزارويك
شبكهدرنحوهداســتانگوييتفاوت
بارزيبافيلمهايهمدورهاشداردوآن
رابايدسرآغازسينمايمتفاوتونوين

ايراندانست.

 »گنجقارون«ســاختهسيامكياسمي
فيلمياستكهبهوجهاقتصاديسينما
اعتباربخشيدوباداستانسادهومضمون
اخالقياش،بهلطفســتارگانش،جايي
خاصدرتاريخســينمايايرانبهخود

اختصاصدادهاست.

1344
»خشتوآينه«ساختهابراهيمگلستان
2ماهپــساز»گنجقــارون«بهنمايش
درميآيدوتلقيمتفاوتيازسينماارائه
ميكند.فيلميدرنهايتاســتاديدر
تصويرپردازيوروايتگــريكهنهمورد
اســتقبالمردمونهاغلبمنتقدانقرار
نميگيردوحتيمنتقديمثلشميمبهار

همازدركظرافتآنعاجزاست.

1346
»سياوشدرتختجمشــيد«ساخته
فريدونرهنمابابيانشــاعرانهاشبه
ســينماينابنزديكاستوگرايشي
كامالضدقصــهدارد.هرچنداينفيلم
همهمچوناغلبآثاراصيلسينمايي
بهمذائقمنتقدانطرفدارســينماي

قصهپردازخوشنميآيد.

1348 
مسعودكيمياييدر»قيصر«بابهرهگيري
ازمولفههايسينمايعامهپسند،فيلمي
متفاوتازسينمايروزايرانميسازدكهبه
سينمايوسترنتنهميزند.بهروزوثوقي
بابازيدراينفيلمبــهيكيازبازيگران

بيبديلسينمايايرانبدلميشود.
»گاو«ســاختهداريوشمهرجوييوبا
حضورتعداديازبازيگرانمتبحرتئاتر
همچونعــزتاهللانتظامي،جمشــيد
مشايخي،پرويزفنيزادهوعلينصيريان
براســاسداســتانيازغالمحســين
ساعدي،رئاليسميتلخوسياهوكيفيتي
روانشــناختيداردودرطيففيلمهاي

متفاوتسينمايايرانقرارميگيرد.

1349
»طوقي«ســاختهعليحاتميبهدنبال
موفقيت»قيصر«باهمانبازيگراناصلي،
همانفيلمبردار)مازيــارپرتو(وهمان
آهنگساز)اسفنديارمنفرزاده(ميكوشد
داستانپرفرازونشيبشراكهبرآمدهاز
فرهنگايراناستروايتكندودرگيشه
حسابيبااستقبالمردممواجهميشود.

»فرارازتله«ســاختهجاللمقدمفيلمي
واقعگراستباشخصيتهايدرماندهونااميد
دردنياييكهبيپناهيدرآنموجميزند.
فيلميكهسينمايقصهگووضدقصهرابه
خوبيدرآميختهوبهبيانييكهرسيدهاست.

1350
»خداحافــِظرفيق«جــوانتازهنفس
ديگريبهناماميرنادريرابهسينماي
ايرانمعرفيميكندكهسينمارازندگي

ميكندوزندگياشسينماست.

1351
1356

جشــنوارهفيلمتهراندر6دورهبرگزار
شدوچهدرهيأتداورانشوچهدرميان
شركتكنندگانشنامدارانسينمايجهان
حضورداشتندكهبهاينجشنوارهاعتبارو

آبروميداد.

1351
بهرامبيضاييدرنخســتينســاخته
بلندش،»رگبار«،فرسنگهاازكساني
كهادعاياســتاديدارندجلوتراستو
فيلميميسازدكهحاصلنگاهپختهاو
بهاجتماع،عشقومفهومهويتاست.

»چشمه«ساختهآربيآوانسيان،فيلمي
روشنفكرانهاستكهدستورزباننويني

برايسينمايايرانبهارمغانميآورد.

1352
ناصرتقواييبعــدازچندمســتنددر
»آرامشدرحضورديگران«باتأثيريكه
ازسينمايمدرنيستياروپاگرفته،روايت
تحسينانگيزيازگسسترابطهانسانيدر

جامعهايرانارائهميدهد.
»يكاتفاقساده«سهرابشهيدثالثبا
نماهايبلندوريتمكندشبهزيرپوست
زندگيدرجغرافياييبيحاصلنفوذميكند

وتولديكاستادرانويدميدهد.
»مغولها«ساختهپرويزكيمياويفيلمي
غيرمتعارفوسرخوشكهشيوهايبديعدر
ـكهخودمديومسينماست بيانمسئلهاش

ـدارد.

1353
»شازدهاحتجاب«ساختهبهمنفرمانآرا
براساسداستانيازهوشنگگلشيريبا
فضاييذهنيومايههايروانشناختيكهدر
ادامهتجربههاينودرسينمايايراناست.
»غريبهومه«)بيضايي(و»اسرارگنجدره
جني«)گلستان(نيزمحصولهمينسال

هستند.

1354
ساليباشــاهكاريهمچون»طبيعت
بيجان«)شهيدثالث(وكارهايشاخصي
مثل»زنبورك«)فرخغفاري(،»گوزنها«
)كيميايي(و»مهرگياه«)فريدونگله(.

1355
»شطرنجباد«ساختهمحمدرضااصالنياز
شعرايآوانگارددهه4۰كهپيشتردرمستند
»جامحسنلو«)1346(توانايياشرادركار
باسينمانشاندادهبود.اصالنیدرنخستين
فيلمبلندشهمنگاهخاصسبكپردازانهاش

بهسينمارابهرخميكشد.

1356
»بنبســت«پرويزصيــاد،»گزارش«
عباسكيارســتميو»ســوتهدالن«
حاتميفيلمهايمهماينسالهستند.
»بنبست«داستانيســادهامااثرگذار
وانســانيدارد؛»گــزارش«تنهافيلم
كيارستميدرسينمايموسومبهسينماي
اجتماعياستو»سوتهدالن«بازتابنگاه

حاتميبهعشقپاكوآسمانياست.

1357
بهآتشكشيدن»سينماركس«كهباعث
مرگ4۰۰تا7۰۰نفرميشود،دركورهانقالب
ميدمدوبهروندوقايعسرعتميبخشد.
آتشيكهسينماركسراسوزاند،باعثخشم
مردمشــدودرجريانانقالب،تعدادياز
سينماهايسراسرايرانتخريبيابیاستفاده
میشود.سينماهمچونسايرعرصههاي
فرهنگيوهنري،برايآنكهبتواندبهكارخود
ادامهدهد،بايــدهمراهياشراباتحوالت
سياسي،اجتماعيوفرهنگيبهاثباتبرساند.
درهمينسال»دايرهمينا«پسازسه،چهار
سالازمحاقدرميآيدوفرصتاكرانپيدا
ميكند.مهرجوييدراينفيلمموضوعي
اجتماعيرادستمايهكارقرارميدهدومعضل

خونفروشيرابهتصويرميكشد.

1360 
»مرز«بهكارگردانيجمشــيدحيدري
نخستينفيلمسينمايدفاعمقدسايران

محسوبميشود.

1358
»برزخيها«باحضورجمعيازبازيگران
پيشازانقالبرويپردهميرود،امازياد

رويپردهباقينميماند.

1313
»بوالهوس«ساختهعليمرادي،فيلمي
صامتاستكهايدهتقابلپليديشهر
ومعصوميتروستارامطرحميكند.با
وجودتمجيدوتحســينمنورالفكران،
مردمكهمزهفيلمناطقراچشيدهاندبه

آنرويخوشنشاننميدهند.

1313
1327

دورهفترتســينمايايران؛بهرغمهمه
كوششهايپيشروانسينماواستقبال
مردم،كارسينمادرايرانتعطيلميشودو
دراينسالهافقطفيلمهايخبريخارجي
درسالنهايسينمابهنمايشدرميآيند.

1327
»توفانزندگي«ساختهعليدريابيگي،
باداستانعبرتآموزشازفراقووصال
دوعاشق،توفانيدرسينمايايرانبهراه
مياندازدوبااستقبالتماشاگرمواجه

ميشود.

1329
»شرمسار«ســاختهاسماعيلكوشان،
نخستينمحصولسينمايصنعتيايران
استكهباتكيهبرستارگانراديوموفق
بهجذبمخاطبانيميشودكهعالقهايبه

1381تماشایفيلمهايايرانيندارند.
»كاغذبيخط«ساختهناصرتقواييبه

نمايشدرميآيد.

1382
»بوتيك«نخســتينســاختهحميد
نعمــتاهلل،نويدبخشســينماگران

تازهنفسايرانياست.

1383
»مارمولك«ساختهكمالتبريزيبهرغم
اكرانناقصبااستقبالفراوانيروبهرو

ميشود.

1384
»آتشبــس«ســاختهتهمينهميالني
نخستينفيلمايرانياستكهبهفروش

باالييكميلياردميرسد.

1385
آخرينساختهرسولمالقليپور»ميم
مثلمادر«بااقبالگــرممردمروبهرو

ميشود.

1386
اولينقسمتسهگانه»اخراجيها«ساخته
مسعوددهنمكيشكلتازهايازسينماي

كمدي-انتقاديراپيريزيميكند.

1387
درسالمرگخســروشكيبايي»دايره
زنگي«ساختهپريســابختآورتداوم
موفقيتكمديهادرسينمايايراندر

دهه8۰است.

1388
موفقيتهمهجانبه»دربارهالي«ساخته
اصغرفرهادينگاههايجهانيرامتوجه
سينمايجديدبينالملليايرانميكند.

1389
باتوزيعســريال»قلبيخي«ســاخته
محمدحسنلطيفي،شبكهنمايشخانگي
واردسريالسازيميشود.نمايش»ملك
سليمان«ساختهشهرياربحرانيجلوهاياز
سينمايفاخردولتیرابهنمايشميگذارد.

1390
»جدايينادرازســيمين«ساختهاصغر
فرهادي،برندهجايزهاسكاربهترينفيلم

خارجياسكارميشود.

1391
»منمادرهســتم«ســاختهفريدون
جيرانيبهرغممميزيبااستقبالمردم
مواجهوباعثرويكردانتقاديتازهايبه
سينماياجتماعيوخانوادگيميشود.

1392
»برفرويكاجها«ساختهپيمانمعادي
آغازگرملودرامهايمتفاوتيدرسينماي
دهه9۰ميشود.همچنينمجانيشدن
بليتسينماهادرروز»سالمسينما«باعث
هجومبيسابقهمردمبهسالنهاميشود.

1393
»آرايشغليظ«ساختهحميدنعمتاهلل،
بازيگرمتفاوتــيازحامدبهدادمعرفي

ميكند.

1394
نمايشموفقفيلم»نهنگعنبر«ساخته
ســامانمقدموتوزيعنخستينفصل
سريال»شهرزاد«ساختهحسنفتحي
پيشــنهادهايتازهايبهسينمايدهه
9۰محسوبميشــوند.باساختفيلم
»محمدرســولاهلل«)ص(توسطمجيد
مجيديســينمايايرانابعادتازهاياز

توليدراتجربهميكند.

1395
اصغرفرهاديبرايفيلم»فروشــنده«
دومينجايزهاسكاربهترينفيلمخارجي

راگرفت.

1396
»ابدويكروز«نخستينساختهسعيد
روســتاييچرخهتازهايرادرسينماي

اجتماعيايرانيبهراهمياندازد.

1397
موفقيت»شبيكهماهكاملشد«ساخته
نرگسآبيارنسلتازهايازسينماگران
زنباموضوعاتملتهبرادرســينماي

ايرانتثبيتميكند.

1398
»روزصفر«ســاختهســعيدملكان
تجربهتازهایرادرســينماياكشــن
ايرانينويدميدهد.سينماهادرپايان
سالبهدليلهمزمانيباشروعاپيدمي

كوويد-19تعطيلميشوند.

1399
سينمايايرانبراينخستينباراكران
آنالينرابافيلم»خروج«ساختهابراهيم

حاتميكياتجربهميكند.
1361

»ســفير«بهكارگردانــيفريبرزصالح
نخستينفيلمسوپرپروداكشنايرانياست.
جشــنوارهفيلمفجربادبيريحسين
وخشــوريآغازبهكارميكندوتاامروز

39دورهازآنبرگزارشدهاست.
آغازبهكار»مجلهفيلم«بانام»ســينما

درويدئو«.

1362
بنيادســينماييفارابيباشعار»هدايت،
حمايتونظارت«وباهدفارائهخدمات
فنيبهفيلمسازانشروعبهكارميكندو
بعدهاحيطهوظايفشگسترشمييابدو
درحيطهتوليدنيزواردميشود.فصلنامه
فارابيوفيلمنگارازجملهنشرياتسينمايي

منتشرشدهدراينبنيادهستند.

1369
»هامون«)مهرجويي(بابازيشكيباييو
»مادر«)حاتمي(بابازيگروهبازيگرانش
غوغــاميكنند.»دزدعروســكها«
)محمدرضاهنرمند(همبهســينماي

كودكرونقميدهد.

1373
»آدمبرفي«داوودميرباقري،»روزواقعه«
شهراماسدي،»روسريآبي«بنياعتماد
و»كالهقرمزيوپسرخاله«ايرجطهماسب.

1374
»برجمينو«و»بويپيراهنيوســف«
ابراهيمحاتميكياو»ســفربهچذابه«

مالقليپوردرژانردفاعمقدس.

1375
»بچههايآسمان«ساختهمجيدمجيدي
كهبــاآنبراينخســتينبارفيلمياز
سينمايايراننامزددريافتجايزهاسكار
ميشود.»ليليبامناست«كمالتبريزي

ديگرفيلممهمسالاست.

1376
نخلطاليجشنوارهفيلمكنبراي»طعم
گيالس«كيارستميكهســينماياورا
دركانونتوجــهجهانيانقرارميدهد.
»ليال«يمهرجوييهمدراينســالبه

نمايشدرميآيد.

1377
»آژانــسشيشــهاي«حاتميكيابه
بحثهــايفراوانيدربــارهجنبههاي

مختلففيلمدامنميزند.

1378
»قرمز«فريدونجيرانــيو»دوزن«
تهمينهميالنــيالگوهايبرجســته

سينمايپسازدومخردادميشوند.

1379
»شــوكران«بهروزافخميتصويرياز
زندگيطبقهمتوسطايرانيارائهمیدهد.

1380
»سگكشي«ســاختهبهرامبيضايي
پرفروشترينفيلمسالومجله»گزارش

فيلم«تعطيلميشود.

1372
»زيردرختانزيتون«عباسكيارستمي
سومينفيلمازسهگانهكوكركيارستميكه
2فيلمقبليآن»خانهدوستكجاست؟«و

»زندگيوديگرهيچ«)137۰(است.

1371
»ازكرخهتارايــن«ابراهيمحاتميكيا
مهمتريــنفيلمســالوملودراميدر
پسزمينهايجنگيباحــالوهوايي
منحصربهفرد.»ناصرالدينشاهآكتور
سينما«فيلميپستمدرنومفرحدرباره

سينماوسياستدرايران.

1370
»عملياتكركوك«جمالشورجه،»وصل
نيكان«ابراهيــمحاتميكياو»هوردر
آتش«عزيزاهللحميدنــژاد،جلوههاي
متفاوتيازسينمايدفاعمقدسهستند.

1367
»شــايدوقتيديگر«بيضاييو»خانه

دوستكجاست؟«كيارستمي.

1368
تاسيس»خانهسينما«پسازمصوبهمجلس
شوراياسالمي،مبنيبراختصاص2درصد
ازدرآمدفروشسينماجهتبهبودوضعيت

رفاهيوصنفيشاغالنسينما.
»ديدهبان«حاتميكيا،اثريظريفوبا

نگاهيعارفانهبهجنگ.

1366
»پروازدرشب«رســولمالقليپوردر
ژانردفاعمقدس،»اجارهنشــينها«ي
مهرجويــيدرژانركمــديو»ناخدا

خورشيد«تقواييدرژانرحادثهاي.

1363
»عقابها«ساختهساموئلخاچيكيان
درژانرجنگيبــهپرمخاطبترينفيلم

سينمايايرانبدلميشود.
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درس هاي دنياي پس از 11سپتامبر

20ســال قبل، حمــات تروریســتي 
11ســپتامبر، جهان را به لــرزه در آورد. 
همه جهان در واكنش به این حادثه، در كنار آمریکا قرار گرفتند اما این 
حمات نشان داد كه شکســت ناپذیري غرب، توهمي بيش نيست. با 
گذشت 20سال از این واقعه مي توان درك بهتري از شرایط دنياي پس 
از آن داشت. یك بازیگر غيردولتي دست به اقدامي زد كه دستور كار 
جهان را طي سال هاي بعدي تعيين مي  كرد. به هژموني غرب خدشه اي 
وارد نشد اما شکي نبود كه دیگر آن جهان تك قطبي به رهبري آمریکا 
به پایان خط رسيده اســت. »جنگ عليه تروریسم« به كلي سياست 
خارجي آمریکا را دگرگون كرد. در فضاي بعد از حمات 11سپتامبر، 
عجيب نبود كه برنامــه آمریکا براي حمله به افغانســتان، با حمایت 

گسترده در سطح جهان روبه  رو شد.  
نمي شد حمله برج هاي دو قلو را بي پاسخ گذاشت و طالبان حکومتي 
بود كه به گروه القاعده پناه داده بود. طالبــان محيطي ایجاد كرد كه 
القاعده بتواند حمله به آمریکا را برنامه ریزي، سازماندهي و اجرا كند. با 
این همه، جنگ افغانستان چيزي بيش از یك شکست تاریخي نبوده 
است. هزینه باالي این جنگ و آورده ای كه آن براي جهان و غرب داشته 
سؤاالت بســيار جدي پيش روي ما مي گذارد. اساسا این جنگ براي 
چه به راه افتاد؟ در طول 20سال جنگ، دست كم 48هزار نفر از مردم 
افغانســتان، 66هزار نفر از نظاميان این كشور و 3هزار و 500سرباز از 
كشورهاي عضو ناتو جان خود را از دست دادند. آمریکا با هزینه هنگفت 
2تریليون دالري تاش كرد تا در افغانستان دولت سازي و نهادسازي 
كند. واشنگتن همه این هزینه  ها را داد تا ناگهان نظاره گر نابودي آنها 
طي چند هفته باشد. اســتقرار دوباره حکومت طالبان در كابل نشان 
مي دهد كه »جنگ عليه تروریســم« یك تصميم به كلي اشتباه بوده 
است. مردم افغانستان، به خصوص زنان و دختران، یك بار دیگر به حال 
خود رها شده اند تا با شرایط بي رحم كشورشان روبه رو شوند. غرب باید 

از این تجربه اسفناك درس بگيرد. 
درس نخست این است كه ملت ســازي از باال، به كلي مردود است. در 
چارچوب این مدل، حضور نظامي در یك كشور و تزریق منابع به آن در 
نهایت باعث ایجاد امنيت، توسعه و سازوكارهاي دمکراتيك خواهد شد. 
اما از آنجا كه ملت سازي بدون حمایت مردمي امکان پذیر نيست، چنين 
الگویي را نمي توان در كشوري پياده كرد كه حاكمانش مقبوليت عام 
و مشروعيت ندارند. این موضوع، حلقه گمشده در معادالت افغانستان 
بود. غرب با حمایت از جنگ ساالراني همچون عبدالرشيد دوستم، كه 
دست شان به خون مردم آلوده بود، تاش هاي خود را براي ملت  سازي 
عقيم گذاشت. بسياري از مردم افغانستان به دليل همين رفتارها از غرب 
فاصله گرفتند. در یك نگاه كلي تر، این ایده كه مي توان نهادهاي موجود 
در یك كشور را از بين برد و آنها را با نهادهاي جدید جایگزین كرد، دیگر 
مردود است. كشــورها گام به گام در طول زمان ساخته مي  شوند، نه با 
یك نســخه خارجي. درس دوم از جنگ 20ساله افغانستان این است 
كه ملت سازي بدون داشتن یك اســتراتژي منطقه اي ممکن نيست. 
نمي توان براي ملت سازي در یك كشــور تاش كرد و دیگر بازیگران 
منطقه اي را نادیده گرفت؛ به خصوص در جهان چندقطبي امروز. غرب 
بي توجه به تغييرات ایجاد شــده در توازن قوا در جهان امروز، تصميم 
گرفت در مورد افغانستان همه مسير را به تنهایي طي كند و همين باعث 
شکستش شد. محيط پيراموني افغانســتان، ظرفيت هایي داشت كه 
همه از دست رفت. چين در آغاز جنگ افغانستان به لحاظ اقتصادي  در 
جایگاهي نبود كه بخواهد دخالت كند اما به مرور زمان ، وقتي به عنوان 
یك قدرت بزرگ در سطح جهان مطرح شــد، مي توانست وارد ماجرا 
شود. همکاري آمریکا و چين مي توانست در نهایت به نفع افغانستان 
و مردم این كشور به خصوص در زمينه توسعه شود. همچنين، تقویت 
نقش روسيه در افغانستان مي  توانست كمك بزرگي به پروژه غرب در 

این كشور باشد. 
بي توجهي به جایگاه روســيه در منطقه شمال افغانستان باعث شد تا 
نقش پاكستان پررنگ و پررنگ تر شــود. حتي اگر به عربستان نقش 
بيشتري داده مي شد، ریاض مي توانست از نفوذ خود بر پاكستان  براي 

ایفاي نقش سازنده تر در مورد افغانستان استفاده كند.
در آخر ، مشکات افغانســتان مربوط به اروپاســت. اروپا باید بتواند 
براســاس منافع خود، توانایي هایش را توسعه دهد. تغيير در سياست  
خارجي آمریکا و توجه بيش از پيش این كشور به منافع ملي خود، باید 

به اروپا یادآوري كند كه به فکر آینده  اش باشد. 
اروپا باید فکري به حال وابستگي اش به آمریکا كند. نحوه عقب نشيني 
آمریکا از افغانستان، گویاي همه  چيز است. كشورهاي اروپایي بدون 
هواپيماهاي آمریکا هرگز نمي توانستند نيروهاي خود را از افغانستان 
بيرون بکشند. البته این پایان ماجرا نيست. سيل جدید پناهجویان را 
هم در نهایت باید اروپا مدیریت كنــد، نه آمریکا. حتي به دليل بحران 
پناهجویان هم كه شده، اروپا باید نقشي مستقل در ماجراي افغانستان 

بازي مي كرد. 
جهان طي 2دهه گذشته تغييرات بســياري به خود دیده اما مسئله 
تروریسم بين المللي هنوز حل نشده است. بعد از حمات 11سپتامبر، 
همه ما در كنار آمریکا ایستادیم و به نوعي همه ما آمریکایي بودیم؛ اما 

فراموش كردیم كه همزمان افغان هم باشيم.

Project-Syndicate :منبع

كيوسك

سرانجام پس از 13 ماه مجادله سياسي، 
احزاب لبناني بر ســر تشکيل دولت گزارش1

موقت این كشــور به توافق رسيدند؛ 
دولتي كه در بحران ترین شــرایط اقتصادي تاریخ 
لبنان باید مانع از فروپاشي بيشتر نظام بانکي شده و 

همزمان اصاحات اقتصادي را آغاز كند.
ریاســت این دولت با نجيب ميقاتي، سياســتمدار 
و تاجــر لبناني اســت كه پــس از نــاكام ماندن 
تاش هــاي 9ماهه ســعد حریري براي تشــکيل 
دولت، از ســوي جامعه اهل ســنت لبنان به عنوان 
گزینه نخست وزیري به پارلمان و ریاست جمهوري 
معرفي شد. مهم ترین مانعي كه طي 13 ماه گذشته، 
به رغم شــرایط بحراني لبنان و همچنين فشارهاي 
خارجي مانع از تشکيل دولت شده بود به اختافات 
2 حزب جریان آزاد ملي )مســيحي( و المستقبل 
)اهل سنت( بر سر ســهم هر كدام از كابينه جدید 
برمي گشــت. روزنامه النهار در این باره مي نویسد: 
انتخابات پارلماني ســال2022  لبنــان از اهميت 
ویژه اي برخوردار است، چرا كه به نظر مي رسد جامعه 
این كشــور پس از جنبش اعتراضي سال2019  و 
همچنين انفجار بندر بيروت در سال2020، به دنبال 
ایجاد تغييري اساسي در ساختار حاكميت است و بر 
این اساس، دسترسي به برخي وزارتخانه هاي خاص 
نظير كشور، دادگستري، اقتصاد و... براي هر یك از 
احزاب لبناني در آستانه انتخابات سال آینده امري 

حياتي به شمار مي آید. 
با این حال نمایندگان 2 حزب اصلي مسيحي و اهل 
سنت، در شــرایطي كه بســياري گمان مي كردند 
تاش هاي نجيب ميقاتي هم به سرنوشــتي مشابه 
حریري منتهي خواهد شد، ســرانجام در ظهر روز 
جمعه بر سر تشــکيل كابينه اي با 24وزیر به توافق 
رسيدند؛ كابينه اي كه از آن در رســانه هاي لبنان 
تحت عنوان »دولــت نجات« یاد مي شــود. منابع 
نزدیك به ميشل عون، جبران باسيل و حزب جریان 
آزاد ملي مدعي هستند این حزب در كابينه جدید 
به »ثُلث معطل« دست یافته است؛ این اصطاح در 
ادبيات سياســي لبنان به معناي سيطره یك جناح 
بر تعداد كافي از وزراي كابينــه براي وتو كردن هر 
تصميم یا اقدام حکومتي است. در مقابل اما ميقاتي 
و رســانه هاي نزدیك به او با تکذیب این ادعا اعام 

كرده اند هيچ یك از 3ضلع اصلي دولت )مسيحيان، 
اهل سنت و شيعيان( به ثلث معطل یا چيزي شبيه به 
آن دسترسي ندارند و ليست كابينه براساس توافقي 

همه جانبه تنظيم شده است.
ميقاتي ســاعاتي پس از تشکيل دولت در نخستين 
مصاحبه تلویزیوني خود با شبکه الشرق عربستان، 
4ماموریت اصلي دولت جدید را به این ترتيب اعام 
كرد: مقابله با پيامدهاي شيوع ویروس كرونا، مذاكره 
با صندوق بين المللي پول، حمایت از اقشار ضعيف 
جامعه با تامين یارانه هاي موقت و زمينه سازي  براي 
اجراي انتخابات پارلماني ســال ميادي آینده در 
موعد مقرر. ميقاتي تأكيد كرد اولویت او در سياست 
خارجي، تقویت روابط لبنان با كشــورهاي عربي و 
دور نگه داشتن این كشــور از بحران هاي منطقه اي 
اســت. او همچنين به طور مشــخص از تاش هاي 
فرانسه براي تشویق احزاب لبناني به تشکيل دولت 
تشکر كرد. پيش از این برخي منابع رسانه اي لبنان 
ازجملــه روزنامه االخبار مدعي شــده بودند دولت 
فرانسه، احزاب لبناني را به استفاده از گزینه تحریم 
درصورت  تشکيل نشــدن دولت تهدید كرده است. 
امانوئل مکرون، نخســتين رهبر خارجي بود كه در 
پيامي، تشکيل دولت جدید لبنان را تبریك گفته و 
خواستار اجراي هرچه سریع تر اصاحات اقتصادي 

در این كشور شد.

وزارتخانه هاي استراتژيك دولت نجات   
1- امور مالي: اصلي تریــن ماموریت هاي دولت 
ميقاتي متوجه ایــن وزارتخانه اســت. از مذاكره با 
صندوق بين المللــي پول گرفته تــا تنظيم برنامه 
اصاحــات اقتصادي )همــراه با ریاضت شــدید(، 
پيگيري پرونده  اختاس هاي بزرگ و تامين منابع 
الزم بــراي بازپرداخت بدهي هــاي خارجي لبنان. 
یوسف خليل، گزینه حزب شيعي امل و چهره نزدیك 
به نبيه بري مسئول این وزارتخانه در دولت ميقاتي 
است. او طي سال هاي گذشــته ازجمله سران نظام 

بانکي لبنان بوده است.

2- اقتصاد: مســئوليت هاي اصلي این وزارتخانه 
اجــراي برنامه لغــو یارانه هاي دولتــي و مبارزه با 
محتکران است. بدون شك لغو یارانه ها با چالش هاي 

عمده اي از ســوي جامعه روبه رو خواهد بود. امين 
سام، گزینه شخص نجيب ميقاتي مسئوليت این 
وزارتخانــه را بر عهده دارد. جبران باســيل، رئيس 
حزب مسيحي جریان آزاد ملي و داماد ميشل عون 
به دنبال سيطره بر این وزارتخانه بود اما تاش هاي او 

در نهایت بي نتيجه ماند.

 3- دادگستري: حجم باالي فساد اقتصادي جاي 
هيچ شك و تردیدي باقي نگذاشته كه ساختار قضایي 
لبنان نيازمند بازنگري و اصاحات بنيادین است. این 
وظيفه بر دوش وزیر دادگستري دولت ميقاتي قرار 
دارد. پيگيري پرونده پيچيــده انفجار بندر بيروت 
نيز از دیگر ماموریت هاي وزارت دادگستري دولت 
خواهد بود. هنري خوري، گزینه حزب مســيحي 
جریان آزاد ملي و قاضي بازنشســته مسئول جدید 

وزارت دادگستري است.

4- كشور: زمينه ســازي  براي برگزاري انتخابات 
پارلماني لبنان در  ماه مي  ســال آینــده، مهم ترین 
ماموریت وزارت كشور دولت ميقاتي است؛ ماموریتي 
كه در سایه شــرایط بحراني لبنان و احتمال وقوع 
تحوالت غيرقابل پيش بيني با چالش هاي متعددي 
روبه رو است. بسام مولوي از شخصيت هاي نزدیك 

به ميقاتي و حریري، وزیر كشور دولت جدید است.

5- امور اجتماعي: تشــدید بحــران اقتصادي و 
ســقوط آزاد لير مقابل دالر، فقر بي سابقه اي را در 
ســطح جامعه لبنان ایجاد كرده است. دولت جدید 
وظيفــه دارد فورا منابع الزم بــراي تامين یارانه اي 
معادل ماهانه 25دالر را براي حدود یك ميليون نفر 
از شهروندان لبناني مهيا كند. مسئوليت اجراي این 
برنامه با وزارت امور اجتماعي و وزیر آن، هکتور حجار 
اســت كه ازجمله نيروهاي نزدیك به حزب جریان 

آزاد ملي به حساب مي آید.

 6- انرژي: ميــزان قطع برق دولتي در بســياري 
از نقاط لبنان به روزانه 20ســاعت رســيده است. 
شهروندان ناچار هستند در سایر ساعات شبانه روز، 
برق مورد نياز خود را بــا پرداخت هزینه  هنگفتی از 

طریق ژنراتورهاي محلي تامين كنند.
 این در حالي اســت كه لبنان درصورت نداشــتن 
 برنامه ریزي دقيق در زمســتان امسال نيز با بحران 
كمبود گاز روبه رو خواهد شــد. وليــد فياض، وزیر 
جدید انرژي مســئوليت مقابله با ایــن بحران ها را 
برعهده دارد. او مورد حمایت جبران باسيل و حزب 

جریان آزاد ملي است.

دولت موقت لبنان پس از 13 ماه تأخير به ریاست نجيب ميقاتي تشکيل 
شده تا براي رسيدگي فوري به شرایط بحراني این كشور اقدام كند

چشم لبنان به دولت نجات 

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

11سپتامبر و جنايت بيهوده آمريكا
خروج آمريكا از افغانستان، درحالي كه هيچ يك 
از اهداف اســتراتژيك اين كشور محقق نشده 
و رقباي آن نيز بيــش از پيش قدرت گرفته اند، 
بازتاب هاي گســترده اي در سطح رسانه هاي 
جهاني داشته است. در اين ميان العربي الجديد 
به بررسي پيامدهاي حمله آمريكا به افغانستان 
و عراق، براي سرنوشت ملت هاي عربي و مسلمان 
منطقه پرداخته است؛ پيامدهايي كه جز ويراني و 

عقب ماندگي در آن چيزي نيست.

روزنامه گالف نيوز ]امارات[

دولت جديد در لبنان
روزنامه اماراتي گالف نيوز، به تشكيل دولت جديد 
در لبنان پرداختــه و آن را به خبر يك روزنامه 
تبديل كرده است. اين روزنامه نوشته است كه 
دولت جديد لبنان، بعد از 13 ماه تشكيل شده 
است. نجيب ميقاتي، رئيس كابينه 24نفري لبنان 
شده است. اين كابينه، 2وزير عضو حزب اهلل دارد.

   ميقاتي؛ سياستمدار تاجرنگاه
ميقاتي 65ســاله از اهالي طرابلس در شمال لبنان 
است. او پس از تكميل تحصيالت اوليه وارد دانشگاه 
آمريكايي بيروت شده و سپس دكتري خود را از كانون 
تحصيالت عاليه اروپا در فرانسه و در رشته مديريت 
اقتصاد دريافت كرد. اگرچه ميقاتي پيش از اين به مدت 
يك سال نخست وزير لبنان بوده )از سال2004الي2005 
پس از ترور رفيق حريري(، اما افكار عمومي اين كشور 
ميقاتي را با فعاليت هاي اقتصادي وي مي شناسد. او 
به همراه خانواده اش صاحب يك هلدينگ اقتصادي 
بين المللي است كه در حوزه هاي متفاوتي از ارتباطات 
گرفته تا خدمات بانكي، خطوط هوايي، پوشاك و... 
فعاليت دارد. در اين زمينه روايت هاي افســانه اي 
نيز درباره ثروت او منتشــر شده كه ميزان صحت و 
اعتبار آنها روشن نيست. با وجود اين مجله فوربس 
در سال2011، ميقاتي را نهمين فرد ثروتمند در جهان 
عرب معرفي كرد. كارنامه سياسي ميقاتي با توجه به 
دوران يكساله نخست وزيري اش نسبتا موفق است. او 
در يكي از بحراني ترين شرايط سياسي و امنيتي لبنان 
موفق شد ثبات سياسي را به اين كشور بازگردانده 
و مانع از تشــديد درگيري هاي داخلي ميان احزاب 
مختلف شود. جريان راست تندروي مسيحي لبنان 
)حزب  قوات  به رهبري جعجع( همــواره ميقاتي را 
به ارتباط پنهان با حزب اهلل متهم كرده است. حزب 
المستقبل و سعد حريري مهم ترين متحدان سياسي 

ميقاتي به حساب مي آيند.

 خاوير سوالنا
مسئول پيشين سياست خارجي 

اتحادیه اروپا

مردان روستاي زنگ آباد در منطقه پنجوي هر سال در 
سالگرد 11سپتامبر، یاد قربانيان بي گناه این روستا را گزارش2

گرامي مي دارنــد كه در دو دهه گذشــته، بدون دليل 
توسط خارجي ها كشته شدند.

خانه هاي گلي و درخت هاي انار این روستا، احتماال شاهد خون بارترین 
كشتار جنگ افغانستان بوده اند، یعني زماني كه سرجوخه رابرت بيلز 
كاما خونسرد از كمپ خود خارج شد و به این روستا آمد تا قتل عام راه 
بيندازد. او 16نفر را كشت،  كه 9نفر آنها كودك بودند. تراژدي آمریکا 
در 11سپتامبر، روزي كه هزاران خانواده داغدار شدند، بعدا در آنسوي 

دنيا، به تراژدي هزاران خانواده دیگر تبدیل شد، آن هم طي دو دهه.
افغان هایي كه چيزي از اصابت هواپيما به برج هاي دوقلو در نيویورك 
نمي دانستند، و قطعا هيچ ارتباطي با القاعده نداشتند، در گرداب جنگي 
كه بعدا كشورشان را فراگرفت و عزیزانشان را سال به سال غرق مي كرد 
گرفتار شــدند. حاجي محمد وزیر تقریبا تمامي نزدیکان درجه یك 
خانواده اش را در نخستين ســاعت هاي 11مارس2012 از دست داد. 
آن روز تقریبا یك دهه از حمات 11ســپتامبر گذشته بود اما آمریکا 

مي گفت همچنان به خاطر آن حمله در افغانستان حاضر است.
بيلز همسر، 4 پسر، 4 دختر و 2خویشاوند حاجي وزیر را كشت. او به 
سر كودكان شليك كرد و بعد تاش كرد جسد آنها را بسوزاند. وزیر به 
گاردین گفته است: »واقعا سخت است، هنوز احساس مي كنم كه همه 
آن اتفاق ها همين حاال پيش روي چشم من است. خيلي خوشحالم كه 
سربازان آمریکایي باالخره خاك افغانستان را ترك كرده اند، و خدا را 

شاكرم كه این اتفاق افتاده است. باالخره احساس امنيت مي كنم.«
این قتل عام احتماال معروف ترین مورد كشتار غيرنظاميان در افغانستان 
باشــد. اما تنها موردي نبود كه نيروهاي خارجي تعــداد زیادي زن و 
بچه و مردان غيرنظامي را كشــتند. كشــتار بي مورد غيرنظاميان در 
افغانستان، حتي تا آخرین ســاعات حضور نيروهاي آمریکایي در این 

كشــور ادامه داشــت و ارتش آمریکا، 2 روز قبل از ترك كامل خاك 
افغانستان، 10غيرنظامي را كه همگي عضو یك خانواده بوده اند عما 
براي هيچ كشته اســت. 7 نفر از این قربانيان كودك بودند. نيویورك 
تایمز و واشنگتن پست گزارش داده اند كه حمله پهپادي آمریکا به یك 
خودرو در كابل در  29 آگوست، نه یك عضو مظنون به انجام عمليات 
تروریستي كه یك شهروند عادي را هدف قرار داده است. ارتش آمریکا 
گفته بود این خودرو مظنون به انجام حمله تروریستي در فرودگاه كابل 
بوده است. 2روز قبل، داعش خراسان با حمله تروریستي در فرودگاه، 
باعث كشته شدن نزدیك به 200نفر ازجمله تعدادي نظامي آمریکایي 
شده بود. كشتار وحشتناك غيرنظاميان، در 2دهه گذشته بارها و بارها 
روي داده و هر بار، تعداد زیادي از بازماندگان قربانيان را مصمم  كرد كه 

عليه آمریکا ساح دست بگيرند. 
وقتي هم كه كسي در افغانستان عليه آمریکا ساح به دست مي گرفت، 
در نهایت راهش به گروه طالبان ختم مي شد. قتل عام زنگ آباد، و موارد 
مشابه حمله كابل، براي غيرنظاميان درد و فقدان و البته براي طالبان، 
نيروهاي جدید در پي داشته اســت. فيضاني مولوي صاحب، فرمانده 
طالبان در پنجوي گفته است كه هر قتل عام غيرنظاميان در افغانستان، 
افراد بيشتري را جذب طالبان كرده و كشتار سال2012 مشخصا نقطه 
عطف جذب نيرو به شمار مي رود؛ »هرچند از قبل هم افراد از ما حمایت 
مي كردند اما بعد از این واقعه همه به ما ملحق مي شــدند و یا به نوعي 
به ما كمك مي كردند.« شهر قندهار كه در نزدیك منطقه پنجوي قرار 
دارد در نخستين مراحل شــکل گيري طالبان، پایتخت این گروه بود 
و مامحمد عمر، رهبر این گروه و براي مدتي اســامه بن  الدن، در آن 
زندگي مي كردند. اعضاي بنيانگذار طالبــان اهل قندهار و اطراف آن 
هستند و وقتي كه آنها براي مقابله با نيروهاي تحت هدایت آمریکا خود 
را سازماندهي مي كردند، مزارع و باغات اطراف آن پایگاه اوليه شان بود. 
این گروه در سال2011  آماده تسليم بود و حامد كرزي، رئيس جمهور 

وقت هم تمایل داشت درخواست طالبان را قبول كند. اما آمریکا بيشتر 
از آینده افغانستان،  به فکر انتقام از اسامه بن الدن بود. دونالد رامسفلد، 
وزیر دفاع وقت آمریکا در آن زمان گفتــه بود: »ایاالت متحده آمریکا 

تمایلي به مذاكرات براي تسليم ندارد.«
اما هم مامحمد عمر و هم اسامه بن الدن بيشتر از دولت وقت آمریکا 
عمر كردند. مقامات آمریکایي نمي توانستند قبول كنند كه طالبان از 
حمایت مردمي در افغانســتان بهره مي برد. اما بخشي از این حمایت، 

مدیون كشتار غيرنظاميان توسط ارتش آمریکا بوده است.
الل محمد كمي بيش از یك ســال بعد از قتل عام غيرنظاميان توسط 
سرجوخه بيلز، 5فرزند خود را در انفجار در جلوي خانه شان از دست 
داد. او معتقد است كه این انفجار، در اثر حمله هوایي آمریکا روي داده 
است. او بافاصله بعد از كشته شــدن فرزندانش، دستگير و به زنداني 
در پایگاه بگرام در خارج از كابل منتقل شد. او 6 سال آنجا بود تا اینکه 
 ماه پيش طالبان كابل را فتح كرد و زندانيان را آزاد كرد. او در گفت وگو 
با گاردین گفته است كه قبل از مرگ فرزندانش، هيچ كدام از اعضاي 

خانواده اش با طالبان نبوده اند؛ »من با طالبان نبودم، اعضاي خانواده ام 
هم با طالبان نبودند. اما وقتي این چيزها اتفاق افتاد بيشترمان به طالبان 
ملحق شدیم. ما گزینه دیگري نداشــتيم. آمریکایي ها آنها را كشته 
بودند، بنابراین تنها راهي كه باقي مانده بود این بود كه به طالبان ملحق 
شویم.« البته درد و رنج 2 سو دارد و طي سال ها، غيرنظاميان زیادي در 
بمب گذاري ها و حمات طالبان اعضاي خانواده شان را از دست داده اند. 
با این حال طالبان گفته است كه از گذشــته درس گرفته و به تمامي 
مخالفان سابق خود مصونيت اعطا كرده و وعده تحصيات براي دختران 
و تشکيل دولت فراگير داده اســت. اما تمام اعضاي كابينه جدید این 
گروه از مردان عضو طالبان هستند و اميدها به دولت فراگير عما از بين 
رفته است. عاوه بر آن، انتشار گزارش هاي متعددي از قصاص و انتقام 
و سركوب شدید معترضان به نگراني ها درباره شروع چرخه خشونت 
در افغانستان دامن زده اند. بسياري نگران هستند كه طالبان، سرمست 
از فتح و قدرت، چرخه انتقام را از سر بگيرد و دشمنان قدیمي خود را 

سركوب و شکنجه كند و احتماال، به قتل برساند.

طالبان چقدر به 11سپتامبر مديون است؟
 كشتار غيرنظاميان در افغانستان به دست ارتش آمریکا در دو دهه گذشته

یکي از عوامل محبوبيت طالبان بوده است 

 الكاظمي در تهران
رویترز خبرداده كه قرار است امروز رافائل گروسي 

با رئيس سازمان انرژي اتمي دیدار كند

نخست وزير عراق و مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به تهران مي آيند. 2 مقام ارشــد سياسی

خارجي كه محور رايزني هاي يكي از آنها مسائل 
منطقه و ديگري بين المللي است. اين نخستين 
سفر مصطفي الكاظمي و رافائل گروسي به ايران پس از روي كار 
آمدن دولت سيزدهم محسوب مي شــود و هر يك از وجوه 
مختلفي داراي اهميت است. يك منبع نزديك به نخست وزير 
عراق كه نامش فاش نشــده خبــر داده كــه او در تهران با 
سيدابراهيم رئيسی، رئيس جمهوري كشور ديدار مي كند و 
مسئله تبادل انرژي ميان 2 كشور، امنيت و پرونده روابط ميان 
ايران و عربستان مورد بررسي قرار خواهد گرفت. درحالي كه 

از فروردين سال جاري تاكنون 3 دور مذاكره ميان مقام هاي 
امنيتي ايران و عربستان در بغداد برگزار شده و سفير ايران در 
عراق برگزاري دور چهارم ايــن گفت وگوها را در آينده تأييد 
كرده است. با اين همه سياست يك بام و دو هواي سعودي ها در 
قبال ايران همچنان ادامه دارد و آنها در آخرين اقدام خود در 
قالب كميته اي چهارجانبــه در اتحاديه عرب ادعاهايي عليه 
ايران مطرح كردند.  ادعاهايي كه با واكنش تند وزارت خارجه 
مواجه شد. حال اين مقام نزديك به نخست وزير عراق تأكيد 
كرد كه »با توجه به تالش هاي عــراق براي ميانجيگري ميان 
تهران و رياض، در ديدار الكاظمي و رئيسي درخصوص روابط 
متشنج ميان دوطرف رايزني خواهد شد.« پيش بيني مي شود 
مسئله افزايش سهم زوار ايراني در مراسم اربعين نيز در اين 
نشست مطرح شود. موضوعي كه حسين اميرعبداللهيان، وزير 
خارجه نيز تأكيد كرد كه در دست پيگيري است. همزمان با 
سفركاظمی، سازمان انرژی اتمی نيز در اطالعيه ای تاييد كرد 
كه رافائل گروســی، مديركل آژانس بين المللی انرژی اتمی 
ديشــب به ايران آمده و امروز پيش از ظهر با محمد اسالمی 
رئيس سازمان انرژی اتمی كشورمان ديدار و گفت وگو می كند.

 پيش از اين نيز روزنامه آمريكايي وال استريت ژورنال از سفر 
گروســي به تهران خبر داده بود. مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي پس از تغيير دولت در ايران تالش هاي زيادي براي 
ديدار با رئيس سازمان انرژي اتمي انجام داد و حاال در آستانه 
نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي با محمد 
اســالمي ديدار و رايزني مي كند. البته هنوز مقامات داخلي 

كشورمان نسبت به اين خبر اعالم نظري نداشته اند.
به نظر مي رسد كه نتيجه اين ديدار بر اقدام غربي ها در نشست 
شوراي حكام تأثير مســتقيمي داشته باشد. چراكه احتمال 
صدور قطعنامه عليه ايران در اين نشست مطرح شده است. 
هر چند كه كاظم غريب آبادي، نماينده ايران در سازمان هاي 
بين المللي و مقامات روسي نسبت به چنين اقدامي هشدار 
دادند و تأكيد كردند كه هر اقدام غيرســازنده اي در مسير 
مذاكرات وين و احياي برجام اخــالل ايجاد مي كند. پيش از 
انتشار خبر سفر گروسي و نشســت آژانس نيز رابرت مالي، 
نماينده ويژه آمريكا در امور ايران ديدارهاي خود با مقامات 
اتحاديه اروپا و 4 كشور آلمان، فرانســه، انگليس و روسيه 
درباره برجام و مذاكرات وين را »سازنده و خوب«  دانسته بود.
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ســربازی كه دلش برای 
زادگاهش بتپد، حتی در مهدیاگلمحمدی

پيری و حتی اگر تنها سالحش فقط يك قلم موی نقاشی 
باشــد، باز هم می توانــد زادگاهــش را نجــات  دهد. 
هوانگ يونگ فو يکی از اين ســربازان واقعی اســت كه 
دهکده اش را از زوال و غيرقابل سکونت بودن نجات داده 
و برای آگاه شدن از داســتان زندگی او بايد به روستای 
 موســوم بــه روســتای »پدربــزرگ رنگين كمــان« 
Grandpa Rainbow در تايوان رفت. )حوالی شهر 

تايچانگ در بخش مركزی و غرب جزيره تايوان(
80ســال پيش درســت در چنين روز هايی او سربازی 
بود كه در خوابگاه ارتش حدود ساعت 5صبح برای آنها 

بيدارباش می زدند. او اكنون در 96ســالگی راس ساعت 
4صبح بيدار می شــود، قلم مو و رنگ هايش را برمی دارد 
و ســراغ ديوار های دهکده می رود. كار او نقاشــی روی 
ديوار های دهکده اســت كاری كه چنديــن دهه ادامه 
داشــته و تا به حال يك ميليون گردشگر را برای ديدن 
روســتا جذب كرده است. اما چه شــد كه هوانگ چند 
كيلومترمربع ســطح اين روســتا را نقاشــی كرد. سال 
1979ميالدی بود كه دولت وقــت تصميم گرفت اين 
روستا را تخريب و ســاكنانش را به مکان ديگری منتقل 
كند. مائوئيست ها پيش از روستای او سراغ دهکده های 
ديگری رفته بودند و هوانگ می دانست چه بالی شومی 
در انتظار زادگاه اوســت. بنابراين قلم به دست گرفت و 

شروع به نقاشی دهکده كرد. در ابتدا ساكنان دهکده نقل 
مکان كردند تا جايی كه او تنها ساكن روستا بود، بعد از 
نقاشی كردن ديوار ها اما چند تن از ساكنان بازگشتند و 
اين روند تا به حال كه اين دهکده يك مقصد گردشگری 
است ادامه داشته است. هوانگ  كه در جنبش دوم تايوان 
به دســت نيرو های چينی دو بار مورد اصابت گلوله قرار 

گرفت همچنان به نقاشی روستا ادامه داد. 
در سال 2010ميالدی شهردار منطقه 80هزار نامه برای 
رسيدگی به اين روستا دريافت كرد. پس از آن هوانگ با 
دريافت كمك های شهرداری توانست به صورت جدی تری 
روســتای پدربزرگ  رنگين كمان را تبديل به يك جاذبه 

گردشگری كند.

درصدنجاتروستاباقلممو
وزیر نفت از كاهش 

۳۰درصدی ذخیره سوخت 
نیروگاه ها و تالش برای 

افزایش ذخیره سوخت مایع 
آنها خبر داده كه همین 

موضوع نگرانی هایی را برای 
 تامین برق زمستان 
به وجود آورده است.

30

 150
میلیون

آنطور كه جواد اوجی گفته 
سال گذشته در فصل سرما 
روزانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون 

مترمكعب كمبود گاز وجود 
داشت كه با محدودیت 

ارسال گاز طبیعی به صنایع و 
بخش نیروگاهی و جایگزین 

 كردن سوخت مایع، 
جبران شد.

 200
میلیون

امسال باتوجه به اینكه ما در 
زمینه تولید گاز طبیعی رقم 
اضافه ای نخواهیم داشت و 

مصرف در بخش های خانگی، 
صنایع و نیروگاهی هم 

نسبت به پارسال با افزایش 
۱۰ درصدی روبه رو می شود، 
پیش بینی می كنیم در فصل 

سرد سال روزانه با ۲۰۰ میلیون 
مترمكعب كسری گاز روبه رو 
شویم كه طبق برنامه ریزی ها 

برای جایگزینی با سوخت 
مایع، سعی می كنیم  

 هموطنان مان دچار
 مشكل نشوند.

کهنه سربازی که روستايش را نجات داد اول آخر

عدد خبر

حافظ

چنان پر شد فضای سينه از دوست
که فكر خويش گم شد از ضميرم

بامهربهگذشتهبنگر
1- وقتی از سينمای  قديم حرف می زنيم سعیدمروتی
خيلی ها ياد فيلمفارســی می افتنــد و عده ای هم 
معدود فيلم های متفاوت منسوب به جريان موج نو 
را به ياد می آورند. فيلمفارســی به عنوان سينمای 
جريان اصلی، بــا مولفه ها و كهــن الگوهايش هم 
بخشی از موج نو را می توانست شــامل شود و هم 
به عنوان جريانی نيرومند، سينمای عامه پسند بعد 
از انقالب را از خود متاثــر كند . در طول تاريخ هيچ 
جريانی به اندازه فيلمفارسی در مطبوعات فحش 
نخورد. به طوری كه تاريخ مکتوب فيلمفارسی تاريخ 
فحاشــی اســت. اصال خود اصطالح فيلمفارسی 
به عنوان مهم ترين و ماندگار تريــن نکته ای كه از 
هوشنگ كاووســی به جا مانده، محصول تحقيری 
تاريخی اســت. از نفرت افکنی و بازتوليد نفرت كه 
اولی را در دهه های 40 و 50 روشنفکران و دومی را 
در دهه 60 مديران فرهنگی، در دستور كارشان قرار 
داده بودند، آنتی تز هايی چون موج نو و ســينمای 
نوين ايران بيرون آمد بی آن كه رقيب از ميان برده 
شود. فيلمفارسی همچنان ماند و زنده و سرحال به 
حياتش ادامــه داد. اين طرف موج نــوی ديروز و 
سينمای نوين امروز، فستيوال رفت و جايزه گرفت 
و تأييد جريان انتقادی را به دســتاورد و آن طرف 
فيلمفارسی فروخت، خرجش را درآورد و سود داد .

2- با دخالت گســترده و تصدی گری حداكثری 
دولت در توليد و پخش و مناسبات اكران و ايجاد 
نظام درجه بندی فيلم ها، كوشيده شد هر محصول 
مورد حمايتی گيشــه موفقی داشــته باشد و هر 
فيلمی كه به هر دليل نامطلوب شناخته می شد، 
جوری اكران شود كه شکســت بخورد. همه اين 

تصميمات هم در نهايت راه به جايی نبرد  .
3- ســينمای ايران با همه فراز و نشيب هايش با 
تمام سياســتگذاری ها و تصميم گيری ها و چرخ 
از نو اختراع كردن ها، همچنان مانده و به شــکلی 
غريب عادت كرده بــه شــيوه ای غيرطبيعی به 
حياتــش ادامه دهد . نشــان به آن نشــان كه در 
اين دوران كرونايی بدتريــن دوران اكران تاريخ 
ســينمای ايران رقم خورد، فيلم ها پشــت خط 
ماندند و آنها هم اكران شــدند جز چند اســتثنا، 
در گيشــه شکســت خوردند ولی چــرخ توليد 
متوقف نشــد. ســينمايی كــه محــل ارتزاقش 
 هر جايی اســت جز گيشــه، هر چه باشــد قطعا

 طبيعی نيست .
4- در روز ملی ســينما تنها سهمی كه سينمای 
ايران از تقويم رسمی كشــور گرفته، حرف زدن 
از تلخی ها نه خيلی رايج است و نه خيلی جايز. با 
همه خطاها و كاستی ها اين سينما آنقدر دستاورد 
داشته كه بشــود بر آنها متمركز شد. سينمايی 
كه نمونه های موفق و محبوبــش در داخل و آثار 
مقبولش در خارج، ويترين جذابی برايش ساخته 
و از گذشــته تا به امروز توانســته خاطره جمعی 
بسازد. از سينمای دست كم گرفته شده و تحقير 
شده تا سينمای بر صدر نشسته و تحويل گرفته 
شده، همگی قطعات يك پازل را تشکيل می دهند 
و در نهايت زير يك سقف قرار می گيرند. از »گنج 
قارون« تا »طعم گيالس« و از »تاراج« تا »جدايی 
نادر از ســيمين« همگی در نهايت بخشی از يك 
مجموعه هستند؛ بخشی از ســينمای ايران كه 
امروز روز ملی اش اســت و به بهانه اش می توان با 

مهر به گذشته نگريست.

مکانی در آفتاب 

امروز 12سپتامبر با عنوان روز جهانی »كمك های اوليه« 
نامگذاری شده اســت. عنوانی كه در ذهن ما جعبه ای فاطمهعباسی

سفيد  را تداعی می كند كه داخلش چسب زخم، باند و بتادين است. اما كمك های اوليه 
ابعاد گســترده تری دارد. در ســال های اخير افزايش وقايع ناگوار طبيعی ، انسانی ، 
آسيب های روحی و روانی، جسمی و همچنين اقتصادی كه اين مخاطرات را به وجود 
می آورد، همچنين اهميت امدادرسانی  به موقع و اقدامات سريع پس از وقوع حادثه 
برای كمك به مصدومان تا زمان حضور امدادگران كه يکی از اساســی ترين نيازهای 
انســانی در اين شرايط محسوب می شــود، موجب شــد كه روزی به نام روز جهانی 
»كمك های اوليه« نامگذاری شود. هر ساله در اين روز، همايش های مختلفی چه در 
ايران و چه در كشــورهای ديگر برگزار می شــود تــا امدادگران بــا روش های نوين 
امدادرسانی اورژانسی آشنا شوند. برای اينکه بيشتر معجزه كمك های اوليه در حوادث 
مختلف به ويژه تصادفات را درك كنيد، بد نيست اين نقل قول از اريك برنس، متخصص 
كمك های اوليه در فدراســيون بين المللی صليب ســرخ و هالل احمر را بخوانيد كه 
می گويد: »تصور كنيد مصدومی بر اثر يك تصادف  جاده ای دچار خونريزی شود، اگر 
كسی نباشد كه برای متوقف كردن خونريزی روی زخم فشار بياورد، حتی پيچيده ترين 
يا سريع ترين خدمات اورژانســی در جهان، زمانی به صحنه حادثه می رسند كه تنها 

می توانند مرگ شخص را تأييد كنند.« 
حاال كه در روزهای خاكستری هستيم و مجبوريم با كرونا زندگی كنيم، عالوه بر اينکه 
يادگيری احيای قلبی-ريوی برای امدادگران الزم اســت تا بتوانند به كســانی كه از 
بيماری كرونا آسيب ديده اند كمك كنند، همراه داشتن ماسك هم از جمله كمك هايی 
است كه می توانيم به خودمان بکنيم تا از بروز بيماری پيشگيری كرده باشيم؛ چرا كه 
يکی از آموزش های هالل احمر به امدادگران، راههای پيشــگيری از حوادث و حاال 
پيشگيری از كروناست. اگر هم دلتان می خواهد آموزش كمك های اوليه را ببينيد، اين 
روزها كالس های آموزشی اين رشته به صورت آنالين برگزار می شود كه می توانيد در 

آن شركت كنيد و نجات دهنده جان هموطنان تان شويد.

كمك به پیشگیری اولیه

فهرســت مشــهور تايمــز 2022از 
دانشــگاه های جهــان  بهتريــن 
منتشــر شــد و آكســفورد با  قرار 
گرفتــن 6مرتبه در صــدر جدول به 
 قــول فوتبالی ها، دابل هــت تريك    
دارد.   )duble-hat-trick(
آكســفورد در اين رتبه بنــدی كه با 
5مالك آموزش، پژوهش، مقاله های 
علمی و تأثيرگذاری روی پيشــرفت 
 علم انجــام می شــود از 100امتياز 

95.7 را كسب كرده است.
در رتبه بنــدی 2022تايمــز نــام 
58دانشگاه هم از كشورمان وجود دارد 
كه دانشــگاه علوم پزشکی كردستان، 
دانشــگاه صنعتی نوشــيروانی بابل 
و دانشگاه علوم پزشــکی مازندران با 
قــرار گرفتــن در رده351-400، 3 
دانشــگاه برتر ايران به شمار رفته اند. 
باقی آمار هــای ايــن رتبه بندی هم 
جالب اســت. برای نمونــه به گزارش 
تايمز هايراجوكيشــين، ســال جاری 
ميالدی نخستين بار است كه ويروس 
كرونا روی اين رتبه بندی تأثير داشت و 
تحقيقات علمی مرتبط با آن امتياز ها 
را جابه جــا كــرد. ايــن رتبه بندی با 
معيار هايی شامل تحليل 108ميليون 
نقل قول از 14.4ميليون نشــريه های 
تحقيقاتی جهان و اثرگذاری دانشگاه 
تدوين شده است. مؤسسه تکنولوژی 
كاليفرنيا )كلتك( و دانشــگاه هاروارد 
آمريکا هم به صورت مشترك در رتبه 
دوم قرار گرفته اند. از قاره آســيا هم 
2دانشــگاه چينــی Tsinghua و 
Peking در بيجينــگ مشــتركا در 
رده شــانزدهم قرار گرفتنــد. در اين 
رتبه بندی عربســتان ســعودی هم با 
دانشگاه ملك عبدالعزيز با رتبه 190به 

جمع 200دانشگاه برتر  دنيا پيوست.

دابل هت تريك 
آکسفورد 

گرينويچ 

تهران من

جاناتان مرغ دريايی
دغدغه شــان فقط اين است كه ریچاردباخ  اغلــب مرغ هــای دريايــی 
ابتدايی ترين شيوه های پرواز را ياد بگيرند: چگونه خود را از كرانه 
به خوراك برسانند و برگردند. برای اغلب مرغ های دريايی، سير 
كردن شکم بر اشتياق به پرواز می چربد. اما برای اين مرغ دريايی 
خاص، خوردن مهم نبود، بلکه به پرواز اهميت می داد. بيش از هر 

چيز ديگر در دنيا. جاناتان ليوينگستون شيفته  پرواز بود.

بوك مارك

ديالوگ

در دنيای تو ساعت چند است؟
صفییزدانیان سليقه تو رو يادمه... هر چی تو 

 
دوســت داشــتی رو دوست 
داشتم. اون روز رو يادمه كه خانم معلم پرسيد:»هر كی بگه 
از چی توی زمستون خوشش مياد؟« همايون خله گفت از 
شير سرد. الله گفت از دماغ هويجی آدم برفی. آندرو گفت از 
برف. ياسمن گفت از هيچيش. ناهيد گفت از سرما خوردن. 
علی گفت از صدای بــرف. من گفتم از تعطيلی مدرســه 
به خاطر برف. تو گفتی از بوی پوست پرتقال سوخته روی 
بخاری وسط روز برفی. می دونستم تو يه چيزی می گی كه 

شبيه بقيه نيست؛ تو فرق داشتی گلی... 

ســينما از مظاهــر 
زندگی مدرن شهری ساراكریمان

است كه شبکه ای از رفتارها و كنش های فردی و 
اجتماعی را با خود به همــراه آورد، اين نور برای 
رنگ شدن بر پرده نقره ای، خانه ای می خواست، 
سقفی متناسب برای ميهمانانش. اين تازه متولد 
كالبدی می خواست با طرح و مقياسی تازه. سالن 
سينما ملهم از سالن های نمايش و تئاتر با اتکا به 
سن و پرده مركزی و معموال در دو طبقه با درنظر 
داشتن اشراف صندلی ها بر پرده نمايش طراحی 
می شد. بديهی اســت با گذشت زمان سالن های 
سينما نسبت به الزامات آن تحول يافت، همچنين 
به عنوان يك فضای فرهنگی و عمومی شاخص، 
محلی برای بروز طراحی های خالقانه و همسويی 
با جريانات هنری روز جهان بود. چنانچه طراحی و 
معماری بســياری از ســينماهای ايران و جهان 

توســط معماران مطرح صورت گرفته اســت و 
جنبه های هنری آن بسيار برجسته و مثال زدنی 
است. نخستين سالن ســينما در تهران در سال 
1283 در خيابان چراغ گاز تهران و توسط ابراهيم 
خان صحاف باشی افتتاح شد. پس از آن آرتاشس 
پاتماگريان )اردشــيرخان ارمنــی( در خيابان 
عالءالدوله)فردوسی( شروع به كار كرد و يك سال 
بعد سالن نمايش ژرژ اسماعيلف در مقابل سينمای 
اردشيرخان افتتاح شد. سينما خورشيد نخستين 
سالن سينما در خيابان الله زار بود، در اندك زمانی 
الله زار قلب ســينمای پايتخت شد، خيابانی كه 
ده ها سينما از آن سر برآورد. سينما ايران يا البرز 
نخستين ســينما با شــمايل مدرن بود. بعد تر 
ســينما های الله )ركس پيشــين(، نادر)رويال 
پيشــين(، رودكی )متروپل پيشين(، كريستال، 
ســارا )ونوس پيشين(، خورشــيد نو، فردوسی، 

ماياك، مرجان، تابان، فاروس، شــهرزاد، ســحر 
)مترو پيشين(، آزيتا يا سينما جهان. در اين ميان 
سينما متروپل به لحاظ وســعت )بيش از 6هزار 
مترمربع( و طراحی شاخص است. اين سينما در 
سال 1325 توســط وارطان هوانســيان معمار 
برجسته مدرنيســت طراحی شد. رونق فرهنگی 
خيابان الله زار نتيجه هم سويی با مطالبات عمومی 
و پاســخ به نياز های تفننی مردم شهر بود. هنوز 

رؤيای الله زار شدِن الله زار را در سر می پرورانيم. 
الله زار امــروز مملو از نور و روشــنايی اســت. 
روشن ترين خيابان تهران و ايران. اگرچه نور اين 
خيابان از خاموشی چراغ ســينماها سر برآورده 
است و درخشــش چلچراغ های الله زار به قيمت 
غبار بر پرده نقره ای سينماهای آن است اما هنوز 
خاطرات اين خيابان با سينماهای خاك خورده 

آن در پيوند است.
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تیشه کرونا به ریشه 
گردشگری کیش

 مسئوالن کیش امیدوارند با سرعت گرفتن واکسیناسیون
 این جزیره به نخستین »شهر بدون کرونا« در ایران تبدیل شود

و کسب وکا رها از رکود 18ماهه خارج شوند
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بهاره بیژنی
خبرنگار

کیش جزیره زیبــا و دیدنــی خلیج فارس با مســاحت حدود 
90کیلومترمربع است و با حاشیه ساحلی حدود ۴۴کیلومتر، یک 
جزیره گردشگری پرطرفدار محسوب می شود. این جزیره هرسال 
تعداد زیادی گردشگر جذب می کند که این تعداد در ماه هایی از 
سال به اوج می رسد و چرخ اقتصاد گردشگری این جزیره با حضور 
همین گردشگران می چرخد، اما همه گیری ویروس کرونا تأثیر 

منفی به سزایی بر گردشگری کیش برجا گذاشته است.
با توجه به مشــکالت عمده ای که برای گردشگری کیش پدید 
آمد، این جزیره به صــورت ویژه مورد توجــه قرارگرفت و حاال 
به گفته »جعفر آهنگران« مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
انتظار می رود با انجام واکسیناســیون، این جزیره به نخستین 
»شهر بدون کرونا« در ایران تبدیل شود و ازسوی دیگر خسارت 
18ماهه رکود کسب وکا ر فعاالن اقتصادی در این جزیره به ویژه در 
 حوزه گردشگری به پایان برسد؛ هرچند الزمه حضور گردشگران، 
همچنان رعایت همه پروتکل های بهداشتی اعالم شده ازسوی 

ستاد ملی مقابله با کروناست.
نگاهی به محدوديت های کرونايی از آغاز 

نخســتین جرقه های تأثیر منفی کرونا بر ســفرهای کیش در 
اسفندماه ســال1۳98با محدودیت تعداد پروازهای ورودی به 
جزیره و ممنوعیت فروش تور به مقصد کیش زده شد. در اواخر 
پاییز هم محدودیت هایی در کیش اعالم شد و بازار ها تا ساعت 
۲1:۳0 فعالیت داشــتند. به گفته دکتــر »محمدرضا رضانیا« 
سخنگوی شورای سالمت کیش و براساس مصوبه دیگر این شورا، 
دراین برهه از زمان تردد پس از ساعت۲۴ در ساحل ممنوع بود؛ 
موضوعی که گاهی اوقات در نبود مأموران نظارتی زیرپا گذاشته 
می شد و برخی از مردم بعد از این ساعت همچنان در پارک های 
ساحلی حضور داشــتند. تعطیلی جنگ های شبانه و تفریحاتی 
نظیر جایروکوپتر، کاهش ساعت فعالیت رستوران ها و پذیرش 
مشتری با ۵0درصد ظرفیت و عدم ورود خودرو های با پالک ملی 
به کیش نیز از مواردی بودند که نقض شــدند و وضعیت کیش 

ازنظر همه گیری ویروس کرونا روبه وخامت گذاشت.
این جزیره در تعطیالت نــوروز 1۴00 هم ورود هرگونه خودرو 
به این منطقه و نصب چادر را ممنوع اعالم کرد و حتی مسافران 
بدون خودرو نیز اجازه ورود از مســیر دریایی را نداشتند. با این 
وجود، ســفر به کیش به صورت هوایی و با تورهای گردشگری 
بالمانع بود؛ تورهایی که اقامت در هتل های مجاز و تحت نظارت 

سازمان گردشگری را برای گردشگران مهیا کرده بودند.

همین موضوع زمینه ســاز این شــد که پس از تعطیالت نوروز 
و با آغاز پیک چهارم کرونا در کشــور، کیش نیز شاهد افزایش 
تعداد بیماران مبتال به کرونا شود. تعداد بیماران بستری، شدت 
همه گیری ویروس کرونای انگلیسی در منطقه را نشان می داد 
که دراثر ازدحام جمعیت گردشگر و کاهش رعایت دستورهای 
بهداشتی در مکان های عمومی )بازارها و رستوران ها( اتفاق افتاد 

و زنگ خطری برای جزیره محسوب می شد.

تشديد تدابیر مقابله ای
به این ترتیب، شــورای ســالمت کیش به منظور پیشگیری از 
تغییر شــاخص رنگ بندی جزیــره کیش از نارنجــی به قرمز، 
محدودیت های کرونایی  اعمال کرد، اما کیش نیز همچون سایر 
نقاط کشــور با ســویه دلتای ویروس دلتا و افزایش مرگ ومیر 
مواجه شــد و به همین دلیل محدودیت هایی مانند ممنوعیت 
تردد شناورهای مســافربری از مبادی ورودی به جزیره کیش 
اعمال شــد.کاهش فعالیت مراکز پذیرایی شامل رستوران ها و 
کافی شاپ ها از مصوبات کمیته امنیتی و انتظامی ستاد مبارزه 
با کرونای جزیره بوده است. برخی محدودیت ها شامل تعطیلی 
اماکن و مراکز تفریحی و گردشگری همچون جنگ های شبانه، 
کشتی های تفریحی، غواصی، سافاری، گیم نت ها، بولینگ، پارک 

دلفین ها، تم پارک کیش، پارک آبی، تفریحات مجموعه پنگوئن، 
پارک های کودک، مراکز ماساژ بود.

تک نوبت کردن همه باشگاه ها و سالن های ورزشی، پالژ آقایان و 
بانوان، تعطیلی موسسات و کالس های آموزشی علمی، فرهنگی 
و هنری و کاهش ساعات کار بازار ها و مراکز تجاری و ممنوعیت 
ورود خودروهای شخصی به جزیره کیش از دیگر محدودیت هایی 

است که با وخامت وضعیت کرونایی کیش درنظر گرفته شد.
هرچند اعمال محدودیت های گذشته در کیش نتیجه چندان 
مطلوبی دربر نداشــت، حال باید دید اعمــال محدودیت های 
جدید دراین جزیره تا چه مقدار می تواند در کنار واکسیناسیون، 

خسارت های جانی همه گیری کرونا را کنترل کند.

واکسیناسیون افراد باالی 18سال
در کنار اعمــال محدودیت های جدید در جزیــره کیش طرح 
واکسیناسیون کرونا برای افراد باالی 18ســال نشان از اوضاع 
نامطلوب با وجود اعمال محدودیت های متعدد طی موج پنجم 
کرونا دراین جزیره دارد. »حسین فرشــیدی« رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی استان هرمزگان درباره واکسیناسیون افراد باالی 
18ســال در کیش می گوید: با پیگیری های انجام شده ازسوی 
ستاد مدیریت کرونای اســتان هرمزگان، وزیر بهداشت دستور 

واکسیناسیون عمومی افراد باالی 18سال ویژه ساکنان جزیره 
کیش و قشم را صادر کرد.

حاال واکسیناسیون ساکنان باالی 18ســال در جزیره کیش و 
ایمن سازی جمعیت بومی این جزیره آغاز شده است. منظور از 
جمعیت بومی، افرادی هستند که به صورت مستمر ساکن این 
جزیره بوده و دارای پرونده الکترونیک ســالمت در مراکز جامع 
سالمت هستند. »مریم ستاری« مسئول کمیته واکسیناسیون 
کرونا در کیش نیز عنوان می کند: کیشــوندان)جمعیت بومی( 
می توانند با ورود به سامانه salamat.gov.ir و انتخاب استان 
هرمزگان، بندرلنگه، جزیره کیش ثبت نام کنند و بعد از دریافت 
پیامک مبنی بــر زمان و مکان واکسیناســیون، به مرکز تزریق 

واکسن مراجعه کنند.
به گفته وی، متولدان 1۳8۲و قبل آن می توانند در سامانه برای 
دریافت واکســن ثبت نام کنند تا به مرور، علیه کرونا واکسینه 
شوند. با این حال با توجه به تأکید مســئوالن ستاد ملی مقابله 
با کرونا باید همچنان از انجام ســفر های غیرضروری خودداری 
کرد و درصورت نیاز هم با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 
در طول پرواز، از خود و خانواده در برابر ویروس خطرناک کرونا 

مراقبت کنیم.
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 خوشه های پربار
 در تاکستان های سنتی 

ایران

 مترو قم
 بدون قطار سوت می زند

آفت، بالی جان 
یاقوت سرخ طارم



بیش از یک دهه است که شهروندان قمی در 
انتظار بهره برداری از طرح مترو هســتند تا 
نویدی برای رفت و آمد آســان تر و سریع تر 
برای آنها باشد. قرار بود هر دو فاز مترو قم در یک برنامه 
زمان بندی شده 5ساله به بهره برداری برسد که رکورددار 
حفاری تونل و راه اندازی قطار شهری شود. برای همین 
هرازگاهی وعده بهره برداری از متــرو قم در صدر اخبار 
رسانه ها قرار می گیرد، اما قطار وعده ها به ایستگاه پایانی 

نمی رسد.
طرح مترو در سال1390 با مناقصه 860میلیارد تومانی 
که بزرگ ترین مناقصه تاریخ قم محسوب می شود، آغاز 
شد. سال1394 که اعضای شورای اسالمی شهر قم کلید 
مدیریت شهری را به »مرتضی ســقائیان نژاد« سپردند، 
این ابرپروژه 13/5درصد پیشــرفت فیزیکی داشت. در 
طول 6سال اخیر هم توفان های متعدد اقتصادی و ارزی و 
مشکالتی که تحریم ها به بار آورد، بسیاری از پیگیری ها 

برای تأمین واگن، تجهیزات و... را بی ثمر گذاشت.
مترو قــم دارای 2خط A و B اســت که خــط A آن با 
پیش بینــی 14ایســتگاه دارای 14/8کیلومتــر طول 
است. این خط به 2فاز تقسیم شــده و فاز نخست آن به 
طول 4/6کیلومتر، حدفاصل میدان کشــاورز تا میدان 
شــهیدمطهری درحال اجراســت. خط B هم به طول 
18کیلومتر، 16ایستگاه دارد که عملیاتی شدن آن به دلیل 

تأمین نشدن منابع مالی فعال در اولویت نیست.
مدیرعامــل ســازمان قطارشــهری قم اواســط تیرماه 
ســال جاری از آغاز تســت گرم مترو در پایان مردادماه 
ســخن گفت و وعده داد حدود 3ماه پس از انجام تست 
گرم، فاز نخســت خط یک مترو قم آماده مســافرگیری 
خواهد بود. آخرین وعده بهره برداری از مترو قم مربوط به 

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار قم است که گفته 
فاز نخست خط یک مترو تا شهریورماه سال جاری آماده 
تست گرم می شود. این ادعا درحالی است که واگن هایی 
که برای مترو قم سفارش داده شده، آماده نیست و با توجه 
به اینکه خط سوم مترو مشهد در سال های آینده افتتاح 
می شود، قرار است مسئوالن شهرهای قم و مشهد برای 

تحویل قطار وارد مذاکره شوند.

متروسواری قمی ها در سال جاری
مدیرعامل ســازمان قطارشــهری قــم دراین بــاره به 
خبرنگارهمشهری می گوید: پیشرفت این طرح در بخش 
تجهیزات بیش از 90درصد و در بخش مهندسی به صورت 
100درصد انجام شده اســت. با برنامه ریزی انجام شده، 
فاز نخســت مترو در پایان نیمه نخســت سال جاری به 

بهره برداری می رسد.
»منصور درویشــی« می افزاید: این فاز شامل 6 ایستگاه 
است که ایستگاه میدان شهید مطهری و ایستگاه میدان 
کشاورز باید به طورکامل به پایان برسند و بقیه ایستگاه ها 

که عبوری هستند، به مرور زمان تکمیل می شوند.
وی درباره مسیرهای پیموده شده برای تأمین منابع مالی 
مترو در سال های اخیر نیز اظهار می کند: درسال1397 
اوراق مشــارکت به ارزش 300میلیارد تومان منتشــر 
شــد و با پیگیری های صورت گرفته، شــاهد تخصیص 

صددرصدی اعتبارات عمرانی طرح قطارشهری بودیم.
درویشی ادامه می دهد: در سال1398 نیز اوراق مشارکت 
بــه ارزش 300میلیارد تومان منتشــر شــد و این رقم 
درسال گذشــته افزایش یافت و بــه 450میلیارد تومان 
رسید. درســال جاری نیز پیگیری های الزم برای خرید 
2رام قطار 5واگنه برای راه اندازی فاز نخست انجام شد که 
این موضوع در سطح ریاست جمهوری مطرح شده است 
و اگر محقق شود، کمک مالی بزرگی به راه اندازی پروژه 

محسوب می شود.

وی عنوان می کند: در بودجه دولت هم شــاهد افزایش 
ســهم قطارشهری هســتیم و در سال گذشــته بودجه 
قطارشــهری 24میلیارد تومان بوده که در ســال جاری 
به 64 میلیارد تومان رسیده اســت. همچنین با مصوبه 
شورای اسالمی شهر، سهم سازمان قطارشهری از عوارض 

نوسازی افزایش یافت.

قرض واگن از مشهد
مدیرعامل سازمان قطارشــهری قم همچنین می گوید: 
تأمین ناوگان موردنیاز مترو قم از محل قرارداد شــرکت 
»پوژن« چین را پیگیری کردیــم که قرار بود 80واگن از 
این طریق به این شــهر اختصاص می یافت که متأسفانه 
مســئوالن مربوط تاکنون هیچ اقدامی برای عمل به این 
قرارداد انجام نداده اند. با این حــال، ما همچنان در حال 

پیگیری هستیم. 
درویشــی ادامه می دهد: درحال حاضر به بهره برداری از 
فاز نخست پروژه مترو قم نزدیک هستیم و با توجه به این 
موضوع، شهردار و استاندار قم پیگیری هایی انجام داده اند 
که طی آن قرار است یک رام قطار از مشهد به صورت امانی 

به قم تحویل داده شود.

تأثیر نوسان های ارزی و تورمی
مسأله گرانی قیمت ارز و تورم در تمام طول اجرای طرح 
مترو از ابتدا تا امروز اثرمنفی گذاشــته اســت و هر روز 
هزینه های اجرا بیشتر می شود. کار وقتی سخت تر می شود 
که بدانیم در شرایط اقتصادی کنونی بسیاری از هزینه های 
طرح باید به صورت نقدی تأمین شود و امکان پیشبرد امور 

به صورت غیرنقدی بسیار کم تر از قبل شده است.
درویشــی دراین بــاره نیز می گویــد: از همــان ابتدا و 
درســال1396 هم برای ترمیم قرارداد خط یک مترو قم 
از شورای عالی فنی کشور 252میلیارد تومان دریافت شد 
تا پیمانکار بتواند با توجه به تغییرات تورمی و مشکالت 

اقتصادی، کار را پیش ببرد. عــالوه براین، برای دریافت 
تســهیالت خارجی پیگیری هایی انجام شــده تا کم تر 

تحت تأثیر مسائل تورمی باشیم.
وی تصریح می کند: با پیگیری های صورت گرفته، شاهد 
دریافت مجوز کمیســیون »ماده23« برای خط2 مترو 
قم به طول 15/5کیلومتر و ورود این خط به قانون بودجه 

سنواتی کشور بودیم.

سرنوشت فاز دوم
مدیرعامل سازمان قطارشهری قم درباره سرنوشت فاز دوم 
مترو قم هم اظهار می کند: فاز دوم مترو آماده اجراست، 
اما در توسعه حمل ونقل عمومی، تأمین منابع مالی حرف 
اول را می زنــد و درصورت تأمین منابع، فــاز دوم را آغاز 
می کنیم. به نظر می رسد تأمین منابع برای فاز دوم زمان بر 
باشد و به همین دلیل همزمان با شــرکت های خارجی 
مذاکراتی در بحث فاینانس داشتیم تا بتوانیم از این طریق 
بودجه اجرا و خرید تجهیــزات را از طریق وام های کالن 

تأمین کنیم.

روح اهلل کریمی
خبرنگار

 فاز نخست پروژه مترو قم قرار است با یک رام قطار امانیمتروقمبدونقطارسوتمیزند
 از مشهد، در نیمه دوم سال جاری مسافرگیری را آغاز کند

مترو قم در 11سال گذشته با فراز و نشیب های زیادی 

مواجه بوده و مسئوالن استانی و شهری عزم خود را 

جزم کرده اند که مسافرگیری فاز نخست مترو قم در 

نیمه دوم سال جاری انجام شــود. بهره برداری از این 

4/6کیلومتر شاید به تنهای تحولی در رفع نیازهای 

ترافیکی شــهر قم ایجاد نکند، اما سنگ بزرگی بود 

که مدیریت شهری با همکاری دستگاه های استانی و 

ملی باالخره آن را کنار زد و به مرحله پایانی اش رسید. 

ادامه این مسیر تا جمکران قطعا اثرگذاری محسوسی 

در ساماندهی ترافیکی شــهر قم و رفاه مردم خواهد 
داشت.

ت
 اس

نی
زئی

س ت
عك

22 3 0 2 3 4 4 2
   یكشنبه 21 شهریور 1400    شماره 8312 

چراغصنایعلرستاندوبارهروشنمیشود
 نماینده لرستان درمجلس در گفت وگو با همشهری از افزایش 
رایزنی ها برای احیای صنایع تعطیل شده لرستان خبر می دهد

وضعیت اقتصادی نامطلوبی که در سال های اخیر و به ویژه پس از همه 
گیری ویروس کرونا در کشور به وجود آمد، صنایع استان لرستان را نیز 
تحت تأثیر قرار داد و فعالیت آن را با رکود مواجه کرد؛ این چالش آنقدر 
جدی اســت که چندی پیش حجت االسالم »احمدرضا شــاهرخی«، نماینده 
ولی فقیه در لرستان در دیدار با استاندار و معاونان او، به تعطیلی کارخانه های این 
استان اعتراض کرد و خواستار پیگیری وضعیت آنها شد. حجت االسالم شاهرخی 
دراین دیدار گفته بود که »برخی کارخانه های تعطیل شده استان چندین هکتار از 
زمین های استان را دربر گرفته اند و چهره اقتصادی استان را مخدوش کرده اند و 
متاسفانه مالکان حقیقی یا حقوقی  این کارخانه ها تحرک الزم برای اغاز به کار را 
ندارند، درحالی که می دانیم تســهیالت ارزی فراوانی دریافت کرده اند. در همین 
راستا دستگاه های اجرایی و قضایی استان برای رفع مشکل این کارخانه ها ازسوی 
مالکان برنامه زمان بندی تعیین کنند.« وی همچنین تأکید کرده بود که »تالش 
برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه های فعــال و همچنین زمان بندی راه اندازی 
مجدد کارخانه های مهم استان که هم اکنون غیرفعال هستند، جزو مطالبه های 
اساسی مردم است. باید برای فعالیت های اشتغال زا و دانش بنیان، به ویژه ازسوی 
جوانان مبتکر و پرتالش که به دنبال فعالیت های اقتصادی سالم هستند و همچنین 
فعاالن بخش خصوصی که برای سرمایه گذاری تالش می کنند، ازسوی مسئوالن 

مربوط بستری سازی های الزم انجام و موانع اداری خسته کننده رفع شود.«

پیگیری  طرح های تعطیل
این درحالی اســت که نماینده خرم آبــاد درمجلس شورای اســالمی نیز به این 
موضوع واکنش نشان می دهد و با بیان اینکه در ابتدای فعالیتم به عنوان نماینده 
مجلس، کارم را با بازدید از طرح ها و کارخانه هایی که رها شده بودند آغاز کردم، 
به خبرنگارهمشــهری می گوید: دهکده گردشــگری ســالمت، هتل صخره ای 
لرستان، بیمارستان خصوصی مهرگان، شــرکت صدر فوالد، شرکت پارسیلون، 
ماشین سازی و شرکت چرم و پوست که درحال حاضر خصوصی شده است، ازجمله 
این طرح هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت و درباره وضعیت شــان رایزنی های 
الزم انجام می شود. »مهرداد ویس کرمی« می افزاید: دهکده گردشگری سالمت 
مخمل کوه مشــکل خاصی ندارد و با یک راه ورودی مشــکالت آن رفع می شود. 
پرونده هتل صخره ای هم به کمیســیون »ماده100« شــهرداری ارسال شده و 
جلسه بررسی وضعیت آن به زودی تشکیل می شود. براین اساس با تعیین تکلیف 
اضافه ســاخت هایی که دارد و بــا 5هزارمترمربع زمینی که ازســوی اداره راه و 
شهرسازی برای توسعه این طرح واگذار شده، همین روزها مشکل هتل صخره ای 
رفع خواهد شد. وی ادامه می دهد: درباره بیمارستان مهرگان نیز با بانک مربوط 
رایزنی هایی انجام شده و برای ساخت مشکلی نیست، اما سرمایه گذاران برای اجرای 
پروژه با یکدیگر اتفاق نظر ندارند. همچنین درباره شرکت صدر فوالد نیز باید اشاره 
کنم که براساس پیگیری های انجام شــده، راه اندازی آن آغاز شده و قرار است تا 

4میلیون تن به میزان ذوب آن اضافه شود.

چشم انداز روشن خروج از رکود
ویس کرمی درباره وضعیت شرکت پارسیلون نیز عنوان می کند: این شرکت مدتی 
به دلیل معرفی برخی افراد به عنوان اعضای هیأت مدیره امکان ثبت نداشــت، اما 
درحال حاضر در مرحله ثبت نهایی اســت و درحال رایزنی با تعدادی سرمایه گذار 
هستیم تا بعد از انجام حسابرسی های الزم، با 10هزارمیلیارد دالر سرمایه گذاری، 
وارد پروژه شوند. البته دراین پروژه استفاده از دستگاه های قبلی که هنوزهم قابل 
استفاده باشد، یک بحث جدی است و پیگیر آن هستم. وی با بیان اینکه درحال حاضر 
تحرک خوبی به منظور احیای طرح ها و کارخانه های تعطیل شــده لرستان ایجاد 
شده است، ادامه می دهد: شرکت پارسیلون و کارخانه های ماشین سازی و سیمان 
هنوز نیاز به  پیگیری بیشتری دارند و درمیان آنها، مشکالت کارخانه سیمان از همه 
بیشتر اســت و پیچیدگی های حقوقی ویژه ای دارد که نیازمند بررسی های بیشتر 
است. بعد از فراغت از مشکالت کارخانه فوالد، به سراغ این موضوع نیز خواهیم رفت.

رونق تولید در خدمت رفع بیکاری
نماینده خرم آباد درمجلس شورای اسالمی همچنین اظهار می کند: درباره وضعیت 
بیمارستان نیایش هم باید اشاره کنم که این پروژه راه اندازی شد، اما قرار شده با 
پیمانکار مربوط جلسه هایی برگزار شود تا با جدیت بیشتری به تعهدهای قانونی 
خود عمل کنند و ساخت آن با سرعت بیشتری ادامه یابد. البته اینها درحالی است 
که اخیرا فعالیت های مثبتی برای تکمیل این طرح ازسوی پیمانکار مربوط انجام 
شده است. ویس کرمی می افزاید: امیدواریم تا پایان سال جاری شرکت پارسیلون و 
کارخانه ماشین سازی تعین تکلیف شوند و موضوع کارخانه سیمان نیز با سرانجام 
مطلوبی برسد. از آن جایی که یکی از مهم ترین مشکالت لرستان مهاجرت به دلیل 
بیکاری اســت، امیدواریم با فعال شــدن دوباره واحدهای تولیــدی، این معضل 
هم کاهش یابد. وی با بیان اینکه بیشــتر واحدهای تولیدی فعال در لرستان در 
شهرک های صنعتی مستقر هســتند، اضافه می کند: درحال حاضر فقط حدود 
50درصد از واحدهای تولیدی لرســتان فعالند و تعداد قابل توجهی از واحدهای 

صنعتی مهم دچار رکود شده اند و درحال تالش برای احیای آنها هستیم.

فاطمه کاظمی
خبرنگار

اشکان جهان آرای
خبرنگار

قاچاق؛ زخم عمیق جنگل های شمال
قاچاق چوب در مازندران و استان های شمالی حتی با اجرای طرح »تنفس جنگل« هم متوقف نشد و به دالیل متعدد، همچنان ادامه دارد

قاچاق چوب در مازندران معضلی ریشــه دار و پیچیده است؛ 
جنگل های سراسر این استان از برداشت های پنهانی و قاچاقی 
چوب زخم خورده اند. البته زخم برداشت های قانونی از جنگل ها 
طی دهه های اخیر نیز کاری است؛ زخم هایی که سبب شد شرایط جنگل ها 
به حدی بحرانی شود که طرح »تنفس جنگل« را تدوین و اجرایی کنند تا بلکه 
کمی از برداشت های با برنامه ازسوی شرکت های بهره بردار کاسته شود، اما 
شــرایط به گونه ای پیش رفت که برداشــت های غیرقانونــی و قاچاقی از 
جنگل های مازندران و دو استان همسایه شرقی و غربی این استان نسبت به 
گذشته بیشتر شود. مدت هاست که هیچ هفته ای در مازندران بدون انتشار 
چندین خبر توقیف محموله غیرمجاز چوب به جمعه نمی رسد. پراکندگی 
جغرافیایی خبرها هم نشان می دهد برداشت غیرمجاز چوب از جنگل ها در 
سراسر این استان انجام می شود. عده ای مشکالت اقتصادی را بهانه می کنند، 
برخی به بهانه تأمین چوب موردنیاز سوخت خانه های ییالقی خود چوب های 
جنگلی را از جنگل بیرون می برند، گروهی با توجیه خارج کردن چوب های 
خشک و شاخه ها و تنه های افتاده روی زمین وارد جنگل ها می شوند و عده ای 
هم سال هاست که از این راه کسب درآمد می کنند و اتفاقا درآمد خوبی هم 

دارند.

قاچاق به بهانه تأمین معاش
»رضا« یکی از شهروندان ساکن در شهرســتانی غربی از مازندران است که 
بخشی از درآمدش را با فروش چوب های جنگلی به دست می آورد. کاری که 

او انجام می دهد از 

نگاه مســئوالن قاچاق، اما از نگاه خودش تأمین مخارج زندگی است. حتی 
براین باور است که حواسش به جنگل هســت و درخت سالم و زنده را قطع 
نمی کند. او به خبرنگارهمشــهری می گوید: قاچاقچی کسی است که ده ها 
و صدها درخت را از یک محدوده قطع می کند و بدون اینکه کســی مانع او 
شود، چوب را به کارگاه ها و کارخانه ها می فروشد. از این آدم ها کم نیستند. 
البته اداره هایی هم هســتند که همین حاال با وجود اجرای طرح تنفس به 
بهانه اجــرای طرح های عمرانی درخت قطع می کننــد، اما من و امثال من 

درخت های افتاده را جمع می کنیم.

خریداران همیشگی
اشاره او به افرادی است که به صورت سازمان یافته مقادیر قابل توجهی چوب 
از جنگل خارج می کنند. در جاده های بین شــهری و روستایی مازندران 
می توان هرچند وقــت یک بار محموله های چوب را دیــد که با وانت ها یا 

کامیون ها درحال جابه جایی اســت. این موضوع را یکی از حاشیه نشینان 
مناطق جنگلی در مناطق مرکزی اســتان نیز بیان می کند. »حسین« که 
مدتی است به دلیل سختگیری های مربوط به برداشت چوب از این فضا فاصله 
گرفته، اظهار می کند: حدود 5سال است که طرح تنفس درحال اجراست. 
می گویند برداشــت چوب از جنگل متوقف شــد. قرار بود با واردات، چوب 
موردنیاز کارخانه ها تأمین شود. آیا چوب هایی که در محوطه و انبار برخی 
واحدهای صنعتی مازندران دپو شده، شباهتی به چوب های وارداتی دارند یا 

چوب های جنگلی خودمان هستند؟
پرسش او درست است؛ بخش زیادی از چوب هایی که به واحدهای صنعتی 
سلولزی و مصرف کننده چوب در استان تحویل داده می شود، وارداتی نیست، 
اما این کارخانه ها که عمدتا شــاخص و شناخته شــده هستند، خریداران 

مستقیم چوب های جنگلی از بومیان فعال دراین زمینه نیستند.
یعنی خرده قاچاقچی های چوب نمی توانند با این مجموعه ها رابطه اقتصادی 
داشته باشــند. بنابراین کارگاه های چوب بری و همچنین واحدهای تولید 
ذغال اماکن مناسبی برای خرید چوب از قاچاقچیان محسوب می شوند. 
به همین دلیل هرجا که تعداد کارگاه های چوب بری بیشــتر باشد، 

احتمال افزایش رخ دادن قاچاق چوب بیشتر می شود. 

بازدارندگی پایین مجازات ها
البته فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی 
مازندران معتقد است که این موضوع یک ریشه مهم 
دیگر هم دارد که مناسب نبودن مجازات های قاچاق 
چوب از جنگل هاست. سرهنگ »مجید ذکریایی« در 
گفت وگو با خبرنگارهمشهری مجازات های قاچاق 
چوب را نیازمند به روزرســانی می داند و می گوید: 
براســاس ماده48 قانون حفاظت و بهره برداری از 
جنگل ها و مراتع، با متخلفان این حوزه در تعزیرات 
حکومتی و برابر نرخ مصوب برخورد می شــود. ما 
بارها افراد متعددی را بازداشت و خودروها یا احشام 
آنان را توقیف کرده ایم، اما چون جریمه ها پایین تر 
از میزان درآمدی است که فرد به دست می آورد، این 

مجازات ها بازدارنده نیستند.

وی 
می افزاید: 

البته اگر قاچاقچیان درحال 
حمل چوب درخت زنده باشــند، برای آنان پرونده کیفری 

تشکیل می شود، اما اکنون بخش مهمی از مشکالت ما خارج کردن چوب های 
مورداستفاده برای هیزم و ذغال از جنگل هاســت که معموال از چوب های 
شکسته و افتاده تهیه می شود. درحالی که براســاس قانون خروج هرگونه 

محصول جنگلی از جنگل ها ممنوع و انجام آن جرم است.
به گفته این مسئول، درحال حاضر مبلغی که یک شخص می تواند از فروش 
یک نیسان چوب درختان خشک و افتاده به دســت آورد، حدود 3میلیون 
تومان است، اما مجازات همین فرد درصورت دستگیری به صورت تقریبی 
بین 800هزار تا یک میلیون و 500هزارتومان اســت. همین تفاوت سبب 

می شود مجازات ها بازدارندگی الزم را نداشته باشند.

بالتکلیفی درختان شکسته 
فرمانده یگان حفاظــت اداره کل منابع طبیعی مازنــدران تصریح می کند: 
مساله اینجاست که ممکن اســت برخی از همین افراد با بهانه جمع آوری 
چوب درختان خشک و افتاده اقدام به قطع درخت های زنده کنند. ماجرای 
درخت های شکسته  و برداشت شدن یا نشدن آن در طرح تنفس جنگل هنوز 
به سرانجام مشخصی نرسیده اســت. برخی به دالیلی مانند احتمال تشدید 
آتش ســوزی، ایجاد آفات یا حتی بروز حوادث برای مردم، موافق برداشت 
هستند و بعضی کارشناســان مخالفت می کنند. ذکریایی می افزاید: البته 
درباره برداشت چوب درخت های زنده یک نکته دیگر هم وجود دارد؛ اینکه 
خیلی از چوب های برداشت شده جنگلی نیستند. یعنی متعلق به درخت های 
جنگلی هستند که در حاشیه زمین های کشاورزی یا باغ های شخصی قرار 

داشتند و مالک باغ بدون دریافت پروانه اقدام به قطع و حمل آنها می کند.
وی تثبیت نشدن مرز مناطق جنگلی با مستثنیات و زمین های کشاورزی 
را نیز از دیگر عوامل موثر در بروز قاچاق چوب می داند و می گوید: ما بیش از 
3هزارکیلومتر مرز مشــترک بین زمین های کشــاورزی و مســتثنیات با 
عرصه های جنگلی داریم که ساکنان این مناطق دسترسی بسیار ساده ای به 
جنگل ها دارند. ازطرفی بیش از 700روستای محاط در جنگل هم داریم. باید 

برای همه این مسائل برنامه ریزی دقیق انجام شود.

واقعیت این است که با وجود نظارت و پایش دائمی نیروهای یگان حفاظت 

اداره کل منابع طبیعی بر جنگل ها، به دالیل مختلفی مانند کمبود نیرو و 

تجهیزات، چالش های اقتصادی خانواده ها، رفع نشدن بیکاری ساکنان 

روستاهای اطراف جنگل ها یا روســتاهای مستقر در دل جنگل، تعدد 

راه های دسترسی به جنگل، درست اجرا نشدن بخش حفاظت از جنگل 

در طرح تنفس جنگل ها ازسوی شــرکت های بهره بردار، وجود بازار 

مناسب برای چوب در استان به دلیل چالش های تأمین چوب مورد نیاز 

واحدهای صنعتی، بالتکلیف ماندن درختان شکسته و ضعف در کنترل 

و تثبیت مرز بین مستثنیات و زمین های کشاورزی با عرصه های جنگلی، 

جنگل های استان مازندران همچنان درحال زخم خوردن از قاچاق چوب 
هستند.
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انگور ازجمله محصوالت باغی ایران اســت که شــهرت 
جهانی دارد و هرسال مشتریان زیادی از بازارهای مختلف 
دنیا، از آسیای میانه گرفته تا اروپا، در انتظار فرا رسیدن 
آخرین روزهای تابستان هستند تا با خرید محصول انگور 
تاکستان های ایران، کام خود را شیرین کنند. دراین میان 
10استان فارس، قزوین، مرکزی، زنجان، آذربایجان غربی، 
اردبیل، خراســان رضوی، همدان، آذربایجان شــرقی و 
کردســتان از اصلی ترین تولیدکنندگان انگور در کشور 
به شــمار می روند که تاک داران شــان این روزها سخت 

مشغول برداشت محصوالت خود هستند.
اینها درحالی اســت که با وجود ظرفیت هــای فراوانی که 
در زمینه کشــت محصول انگور در کشــور وجــود دارد، 
مشکالت فرا روی باغداران، سبب شده کشت این محصول 
با دردســرهای فراوانی همراه شــود؛ از خشکسالی گرفته 
تا کمبــود صنایع فراوری و فعالیــت دالالن، همگی بر رنج 
تاک داران می افزاید و آنان از ســود محصول شــان چندان 
بهره ای نمی برند. براین اســاس در پرونده پیش رو به بررسی 
جغرافیای کشت این محصول در 10استان کشور و مشکالت 

فعاالن این حوزه می پردازیم که در ادامه می خوانید.

تاکستان های پربار فارس
اســتان فارس از اصلی ترین تولیدکنندگان انگور در کشور است و 
تاکستان های این استان با تولید ساالنه بیش از ۵00هزارتن انگور 
»زرین«، پربارترین تاکستان های کشور به شــمار می آیند. با آغاز 
فصل برداشــت این محصول، خوشــه های پربار انگور این روزها در 
پیشخوان میوه فروشی ها و در ســبد خانواده ها خودنمایی می کند. 
عمده شهرستان های تولیدکننده انگور در فارس آباده، اقلید، استهبان، 
بوانات، پاسارگاد، جهرم، خرم بید، داراب، سپیدان، شیراز، فیروزآباد، 
کازرون، کوار، نی ریز و ممسنی هستند و انگور دراین مناطق به شکل 
دیم و آبی و با رقم های کشمشی، بیدانه، عســکری، رطبی، ریش بابا و 
یاقوتی تولید می شود. دراین میان شهرستان کوار با ۶هزارهکتار باغ انگور 
و تولید بیش از 1۴0هزارتن محصــول مرغوب، از قطب های اصلی تولید 
انگور دراستان فارس است. به گفته مسئوالن ســازمان جهاد کشاورزی 
فارس، این استان 1۴درصد از سطح زیرکشت و 1۵درصد تولیدات باغی 
کشور را به خود اختصاص داده که سهم تاکستان ها دراین میان چشمگیر 
اســت. دراین اســتان ۶۵هزارهکتار باغ انگور وجود دارد که از این میزان 
۲۸هزارهکتار آبی و ۳۷هزارهکتار دیم است و ساالنه ۵۵0هزارتن انواع انگور 
از این تاکستان ها برداشت می شود. برداشت انگور درمناطق گرمسیری فارس 
از اواسط خردادماه آغاز و در مناطق شمالی استان تا اواسط مهرماه نیز ادامه 
دارد. شهرستان جهرم نیز رتبه دوم در تولید انگور استان دارد و ازجمله مناطق 
شاخص در تولید این محصول است. انگور شهرســتان جهرم یک محصول 
نوبرانه در فارس قلمداد می شود و معموال در آغاز فصل به بازار می آید. سطح 
زیرکشت انگور دراین شهرستان حدود ۳هزار و ۳00هکتار است که محصولی 
معادل ۲۲هزارتن را روانه بازار می کند. در سال های اخیر به دلیل کاهش نزوالت 
آسمانی و کمبود آب، بهره برداران جهرمی به ویژه در بخش »سیمکان« درجهت 
تغییرالگوی کشت و به لحاظ نیاز آبی کم تر، مبادرت به ایجاد باغ انگور کرده اند. 
اینها درحالی است که انگور تولیدی فارس به کشور های حاشیه خلیج فارس، 
برخی کشور های اروپایی، پاکستان و روسیه و در داخل نیز به استان های تهران، 
یزد، کرمان و البرز صادر می شود. اگرچه فصل برداشت انگور تاحدی برای مردم 
شهرستان های تولیدکننده انگور شغلی دست و پا می کند، اما بیشتر این شغل ها 
موقتی است و با پایان گرفتن فصل برداشــت، بیکاری دامن گیر مردم منطقه 
می شود و بخش زیادی از انگور هایی که می توان با فراوری آنها به بزرگ شدن 
سبد خانوار باغداران و در نتیجه توســعه اقتصادی استان کمک کرد، در نبود 
صنایع تبدیلی و تکمیلی به ضایعات تبدیل می شود. دراین میان این واسطه ها 
هستند که شیرینی انگور به کامشان شیرین تر می شود و انگورداران که در نبود 
سردخانه و کارخانه ای که انگورهایشان را خریداری و فراوری کنند؛ 
از ترس ضایع شدن محصوالت شان و اینکه روی 
دست شــان باد نکند، آنها را به قیمت ناچیز به 
واسطه ها می فروشــند. این موضوع ضرورت 
برنامه ریزی بهتــر و بازاریابی محصوالت 
بــرای افزایش درآمد تــاک داران را 

گوشزد می کند.

چالش سرمای زودرس در کمین انگورهای زنجان
استان زنجان از قطب های تولید انگور در کشور است و حدود 1۷هزارهکتار از باغ های 
این استان شامل تاکستان انگور می شود که بیشتر در شهرستان های ابهر و خرمدره 
قرار دارند. از این میزان تاکستان، بیش از ۲۴0هزارتن انواع انگور برداشت می شود. 
کارشناسان کشاورزی استان معتقدند این میزان برداشت محصول با اندکی آموزش 
درباره نوع هرس و تغذیه مناســب، قابلیت افزایش به دوبرابــر را نیز دارد و اجرای 
طرح داربســتی در مبارزه با آفات دراین زمینه موثر خواهد بود. حدود 10درصد از 
انگورهای تولید شده در زنجان به  صورت تازه  خوری مصرف می شود و بیشتر به روش 
سنتی تیزآبی به کشــمش تبدیل و روانه بازارهای داخلی و خارجی ازجمله روسیه 
می شود. بررسی ها نشــان می دهد درحال حاضر فقط ۴کارخانه کشمش در زنجان 
برای فراوری ۲۴0هزارتن انگور فعال اســت. از دغدغه های اصلی تاک داران استان 
زنجان سرمای زودرس پاییز قبل از برداشت محصول است که گاه سبب سرمازدگی 
محصول می شود و خسارت های  قابل توجهی وارد می کند. نبود بازار تخصصی انگور و 
کشمش، سنتی بودن برداشت و خشک کردن انگور توسط باغداران که موجب افزایش 
افت و ناخالصی و کاهش قیمت می شود، از مهم ترین چالش های تولید انگور در زنجان 
محسوب می شود. همچنین نوسان شدید قیمتی، خرد بودن تاکستان ها و کمبود 

منابع ارزان برای ایستاده کردن باغ ها از دیگر مشکالت موجود است.

افزایش تولید انگور در آذربایجان غربی به کمک درختان سیب
ســاالنه در آذربایجان غربی ۲۵0هزارتن انگور تولید می شود و این استان درجمع 
تولیدکنندگان برتر کشور دراین حوزه قرار دارد. براین اساس انگور یکی از مهم ترین 
تولیدهای باغی اســتان محسوب می شــود و آب وهوای مناسب و خاک حاصلخیز 
آذربایجان غربی سبب شــده باغداران محصولی مرغوب و خوش طعم تولید کنند. 
آذربایجان غربی بیش از ۲1هزارو ۸00هکتار تاکستان و ۵۲نوع انگور دارد که انگور 
سفید کشمشی، قرمزکشمشی، ریش بابا، حسینی، خلیلی، لعل بیدانه و قیزل اوزوم 
از مشتری پسندترین ارقام به شمار می روند. دراین میان انگور بی دانه سفید، بی دانه 
قرمز و انگور سیاه سرد شــت عمده ترین ارقام تولیدی انگور استان است. بیشترین 
انگور استان در ارومیه تولید می شــود. در ۲سال گذشته تولید انگور در استان روند 
رو به رشدی داشته و دراین مدت ســاالنه 10درصد تولید انگور بیشتر شده است. 
یکی از ابتکارات انجام شده برای افزایش تولید انگور در استان، اجرای طرح توسعه 
عمودی درختان ســیب اســت که دراین روش از فضای آزاد شده در نتیجه هرس 
درختان سیب، برای کشت انگور استفاده می شود. باید به این نکته هم اشاره کرد که 
سال گذشته صادرات انگور آذربایجان غربی با ۲0درصد افزایش نسبت به سال1۳9۸، 
به ۷0هزارتن رسید و امسال نیز با توجه به افزایش تولید، پیش بینی می شود صادرات 
این محصول از اســتان بازهم افزایش یابد. همچنین ساالنه 10هزارتن کشمش در 
واحد های تولیدی استان فراوری می شود که ارزش افزوده بسیاری دارد و به بازار های 
حوزه خلیج فارس، روسیه و اروپا صادر می شود. دراین میان یکی از مشکالت فراوری 
انگور در آذربایجان غربی سنتی بودن شیوه های خشک کنی و به تبع آن ، افت کیفیت 

محصول تولید شده است. 

یاقوت های سبز و سرخ تاکستان
در اســتان قزوین بیش از ۳1هزارهکتار باغ انگور وجود دارد و بیشــترین ســطح 
زیر،کشت مربوط به انگور بی دانه سفید، بی دانه قرمز و عسگری است. آمارهای وزارت 
جهادکشاورزی نشان می دهد استان قزوین از صدرنشینان تولید انگور و همچنین 
کشمش در کشور به حساب می آید. ۷0درصد از انگور تولید شده در استان به کشمش 
تبدیل و بیشترین مقدار این محصول به کشورهای عراق، روسیه، کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و اروپا صادر می شود. هم اکنون ۳0واحد فراوری انگور و تولید کشمش 
در اســتان فعال اســت که حجم زیادی از تولیدهای خود را صادر می کنند. به طور 
میانگین ساالنه ۴00 تا ۴۵0هزارتن انگور در استان قزوین تولید می شود و اگر هم 
براثر سرمازدگی با کاهش تولید مواجه شوند، این میزان از ۳۵0هزارتن در سال کم تر 
نمی شــود که ۳0درصد آن به صورت تازه خوری مصرف می شود. شهرهای قزوین، 
تاکستان و مینودر از شهرهای تولید انگور در استان قزوین هستند که تاکستان مقام 
نخست تولید کشمش را در کشــور از آن خود کرده است. دراین میان از اصلی ترین 
مشکالت باغداران، چالش های موجود درمسیر توسعه باغ های انگور و مدرن کردن 
آنهاست. با این وجود تاکنون بیش از ۵1هزارهکتار از باغ های انگور استان به تجهیزات 
داربستی مجهز شده و سامانه آبیاری تحت  فشار که به کاهش مصرف آب و 

افزایش بهره وری منجر می شود، دراین باغ ها به کار گرفته شده است. 
اما باغداران انگور به ماشین های مکانیزه و سموم دوستدار محیط  
زیســت نیاز دارند. عالوه براین، باغداران انگور دراستان قزوین 
نیازمند اختصاص نقدینگی الزم به صورت تسهیالت بانکی ازسوی 
بانک ها هستند تا بتوانند از ماشین های کشاورزی نوین استفاده 
کنند. دراین میان تاک داران قزوینی معتقدند خشکسالی و گرمای 

شــدید هوا و بارندگی بد موقع خسارت زیادی به 
باغ های آنان وارد کرده است. 

مالیر؛ شهر جهانی انگور
آمارها اعالم شده ازسوی مسئوالن نشان می دهد استان همدان با ۲1هزارو ۵00هکتار سطح 
زیرکشت، ۸/۶درصد از تولید انگور کشــور را به خود اختصاص داده و با تولید ۴00هزارتن 
محصول در سال، جایگاه باالیی را دراین حوزه درکشور از آن خود کرده است. براین اساس هم 
هست که افزایش کیفی و کمی این محصول با اجرای طرح های نوین، در دستورکار سازمان 
جهادکشاورزی استان قرارگرفته است. حدود ۶0درصد از انگور همدان در مالیر تولید می شود 
و این شهرستان پایگاه مهمی برای تولید این محصول در کشور محسوب می شود. شهرستان 
مالیر با تاکستان های سرسبز انگور، مهد تولید خوشه های زرینی است که کام مردم این دیار 
را از دیرباز شیرین کرده و شــیره انگور و حبه های کشمش آن سوغات همیشگی باغداران 
زحمتکش این دیار برای سایر ساکنان ایران زمین بوده است. این قابلیت ویژه مالیر تا جایی 
شهرت یافته که سال1۳9۷ و در بازدیدها و بررسی های کارشناسان سازمان جهانی فائو، انگور 
»دره جوزان« مالیر به ثبت جهانی هم رسید و مدال افتخار »شهر جهانی انگور« بر سینه مالیر 
نشست. مالیری ها درسال1۳9۸ در فصل برداشت انگور به پاس شکرگزاری براین همه نعمتی 
که خداوند به آنان ارزانی داشته و به پاس کسب این موفقیت، جشن جهانی شدن انگور برگزار 
کردند تا همه گردشگران و مسافران بدانند از کنار انگور مالیر و مشتقات آن نمی شود به سادگی 
عبور کرد. سال گذشته نیز باغ های انگور این شهرستان درگیر سرمازدگی و تگرگ شدند و 
همین موضوع سبب کاهش تولید این محصول در مالیر شد. اجرای طرح هایی مانند طرح 
»فراز« بازدهی و کیفیت انگور همدان را افزایش داده و درافزایش میزان صادرات این محصول 
نیز نقش مهمی داشته است. کشمش به عنوان یکی از مشتقات انگور از دیگر محصوالت مهم 
در حوزه کشاورزی استان همدان به شمار می رود و نقش کلیدی در اقتصاد منطقه ایفا می کند. 
همدان با تولید بیش از ۴0هزارتن کشمش در سال، جایگاه باالیی را کشور دراین حوزه به خود 
اختصاص داده است. به لطف تولید انبوه انگور در مالیر، هرساله آیین ۷00ساله شیره پزی در 

روستای »مانیزان« برگزار می شود. 

سود تاک داران اردبیلی در جیب دالالن
بیشتر تاکســتان های اســتان اردبیل در شهرســتان مشگین شــهر قرار دارند و به شهر 
»انگورهای ناب و شیرین« معروف است. بیش از ۲هزارو 100هکتار از باغ های مشگین شهر 
را تاکستان هاي انگور به خود اختصاص داده اند و هرسال حدود ۲۷ تا ۳0هزارتن انگور از این 
تاکستان ها برداشت می شود. ویژگی خاص انگور مشگین شــهر بی دانه بودن، تردی و قند 
۲۴درصدی آن است که این کیفیت به علت وجود سیلیس در خاک و اختالف دمای شب و 
روز دراین شهرستان است. محصول تاکستان های مشگین شهر به صورت عمده به استان های 
همجوار و تهران صادر می شود، اما تاکنون صادرات نداشته است. کارشناسان معقتدند اگر 
کشت انگور به صورت روسیمی رواج پیدا کند، میزان برداشت محصول تا ۳برابر افزایش می یابد 
و می توان برای صادرات برنامه ریزی کرد. دراین میان اما باید اشاره کرد که بیشتر تاکستان های 
این منطقه به روش سنتی کشت می شوند و فعالیت های هرس و برداشت محصول پرزحمت و 
با مشکالت زیادی همراه است. با توجه به این موضوع با بارش باران، انگورها به خاک چسبیده و 
خراب می شوند، درحالی که اگر این تاکستان ها به امکانات کشت روسیمی مجهز شوند، میزان 
خرابی محصول کم می شود. درحال حاضر حدود  ۴00هکتار از تاکستان های مشگین شهر به 
روش روسیمی کشت می شود. مشکل دیگر انگورکاران نقش دالالن است که سود باغ ها را به 
جیب می زنند. دالالن انگور را کیلویی ۶هزارتومان می خرند، درحالی که این انگورها در بازار 

به قیمت باالی ۲0هزارتومان به فروش می رسد.

شهرت جهانی کشمش آذربایجان شرقی
سطح زیرکشت باغ های انگور در آذربایجان شرقی حدود ۲۸0هزارهکتار است که ساالنه ۲۷0 
تا ۳00هزارتن انگور ازاین باغ ها به دست می آید. از این میزان تولید، شهرستان ملکان با تولید 
1۸۷هزارتن، شهرستان مراغه با ۳1هزارتن و شهرستان بناب با ۲۵هزارتن، مهم ترین مراکز 
تولید انگور دراین استان محسوب می شوند. با وجود اینکه سال گذشته براثر سرمازدگی، حدود 
۴0هزارتن انگور ازمیان رفت و میزان تولید به زیر ۲۷0هزارتن رسید، اما امسال پیشی بینی 
می شود تولید انگور در استان به بیش از ۳00هزارتن هم برسد. ازسوی دیگر آذربایجان شرقی 
از قطب های تولید کشمش درایران و خاورمیانه است، به گونه ای که ساالنه حدود ۲۳0هزارتن 
کشمش در استان تولید می شود که امسال این میزان به بیش از ۲۵0هزارتن خواهد رسید. 
کشمش تولیدی در آذربایجان شــرقی یکی از اقالم صادراتی کشور محسوب که بیشتر به 
کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، روسیه و برخی کشورهای اروپایی و آفریقایی 
صادر می شود. دراین میان رقم بی دانه کشمشی، 90درصد سطح زیرکشت تاکستان های 
استان را تشکیل می دهد و 10درصد بقیه ارقام دیگری از قبیل فخری، عسگری، حسینی، 
صاحبی، دسته چین، شاهانی، قورا شیرین یا تبرزه، قره اوزوم و خلیلی است. 
در سال جاری با وجود کم آبی، تولید محصول انگور در استان کاهشی 
نداشته است، چراکه این محصول نیاز کمی به آب دارد و درطول 
سال فقط حدود ۳ بار آبیاری می شود. یکی از چالش های باغداران 
عدم امکان فروش مناسب برای انگور تولیدی است، به نحوی که 
محصول انگور مرغوب در ســرمزرعه کم تر از 9هزارتومان 
قیمت دارد، اما در بازار تبریز تا کیلویی ۳0هزارتومان 
به فروش می رســد. وجــود صنایع 
تبدیلی متعدد ازجمله تولید آب 
میوه در استان سبب شده تا 
ضایعات باغ های انگور نیز، 
هرچند با قیمت بسیار 
کم، به فروش برسد. 

طالی سیاه کردستان
شهرستان های مریوان، سروآباد، بانه، کامیاران، سنندج و بیجار بیشترین میزان تولید 
انگور را در استان کردستان به خود اختصاص داده اند و ساالنه بیش از  1۲۷هزارتن 
انگور در کردستان برداشت می شــود. دراین میان ۴۲درصد از انگور کردستان در 
شهرستان مریوان تولید می شود و بیش از ۳هزار بهره بردار دراین شهرستان فعالیت 
می کنند. انگور ر شه )سیاه( باغ های دیم مریوان به دلیل کیفیت بسیارباال، به »طالی 
سیاه کردستان« مشهور است؛ میوه ای که هرسال ۲۷هزارتن از آن دراین شهرستان 
مرزی تولید و روانه بازار مصرف سراسرکشور می شود. این میزان انگور از سطح بیش از 
1۶هزارهکتار از اراضی کشاورزی استان برداشــت می شود. درمجموع برداشت ها 
به صورت دیم و آبی است.  سطح زیرکشت انگورآبی در کردستان ۴هزارو ۸۵0هکتار 
و سطح زیرکشــت انگور دیم 11هزارو ۴۸۶هکتار اســت. اواخر شهریورماه و اوایل 
مهرماه کار برداشت انگورسیاه از باغ های دیم و آبی شهرستان مریوان آغاز می شود. 
البته قبل از برداشت این محصول، انگورسفید برداشت شده که به نسبت انگورسیاه 
عمر کم تری دارد، اما بازار انگورسیاه چندبرابر بازار نوع سفید است. انگور سیاه عالوه 
بر مصرف تازه خوری دراستان، به دلیل کیفیت باالی آن به استان های تهران، فارس و 
اصفهان نیز ارسال می شود. دراین میان باید اشاره کرد که به دلیل نبود صنایع تبدیلی 
کافی دراستان، محصوالت باغی با قیمت  پایین از باغداران خریداری و سود واقعی 

آن عاید دالالن و واسطه ها می شود. 

2مشکل اساسی تاک داران استان مرکزی
درمیان محصوالت باغی، انگور باالترین ســهم از کل ســطح زیرکشت محصوالت 
این حوزه در اســتان مرکزی را به خود اختصاص می دهد. درحال حاضر در 1۶هزارو 
۲00هکتار از زمین های کشاورزی استان انگور کشت می شود که از این سطح، حدود 
1۵هزارهکتار آن بارور و هزارو ۲00هکتار آن نهال اســت. به طور متوســط حاصل 
عملکرد باغ های انگور استان مرکزی 1۲هزارتن است که به دلیل سرمازدگی ابتدای 
سال جاری، پایین تر ازحد مطلوب ارزیابی می شود. میزان تولید انگور در استان مرکزی 
1۷۴هزارتن در سال است و ۷0درصد تاکستان های استان مربوط به انگورهای بی دانه 
سفید و بی دانه قرمز است و ۳0درصد باقی مانده شامل انگورهای عسکری، فخری، 
یاقوتی و... می شود. بیشترین میزان انگور دراین استان به ترتیب در شهرستان های 
خنداب، شازند و ساوه تولید می شود. اینها درحالی است که در راستای مقابله با کم آبی، 
بخشی از تاکستان های استان از حالت خزنده به حالت داربستی تغییر پیدا کرده اند 
و به صورت قطره ای آبیاری می شوند که این موضوع سبب افزایش ۳برابری بهره وری 
محصول می شود. کشاورزان این استان برای توسعه کشت انگور و نگهداری از باغ های 
موجود با مشکالتی مواجه هســتند. یکی از مهم ترین مشکالت، شیوه کشت خزنده 
است که باید به کشت داربســتی تغییر کند. کمبود کارگاه های فراوری توزیع انگور 
و کشمش دراستان از دیگر مشکالت موجود اســت، به طوری که اکنون تنها ۲واحد 

فراوری در استان فعال است و حداقل به ایجاد ۳واحد فراوری دیگر نیاز است. 

تازیانه خشکسالی بر تن تاکستان های خراسان رضوی
آمارهای وزارت جهادکشــاورزی نشــان می دهد 11درصد از انگور کشور در استان 
خراسان رضوی تولید می شود و این استان جایگاه ویژه ای در تولید این محصول دارد. 
سطح زیرکشت باغ های انگور در استان خراســان رضوی ۲9هزارو1۳0 هکتار است 
که از این میزان، ۲1هزارو۴۳0 هکتار باغ های انگور آبی و ۷هزارو ۷00هکتار نیز دیم 
است. شهرستان های خلیل آباد، قوچان، کاشمر و جغتای به ترتیب جایگاهای اول تا 
چهارم سطح زیرکشت و تولید این محصول را به خود اختصاص داده اند، به طوری که 
1۴هزارو۸۴۸ هکتار، معادل ۶9درصد سطح زیرکشت این محصول، دراین شهرستان ها 
متمرکز شده است. برداشت محصول انگور امسال با توجه به شرایط جوی از اوایل تیرماه 
آغاز شده است و پیش بینی می شود امسال درحدود۳۵۵هزارتن انگور از باغ های این 
استان برداشت شود. دراین میان شهرستان خلیل آباد با بیشرین میزان تولید انگور، 

را در اســتان خراســان رضوی رتبه نخســت تولید ایــن محصول 
شهرستان بیش از ۳0رقم انگور از آن خــود کرده اســت. درایــن 
شناسایی شده اســت که مهم ترین 

آنها پیکامی و عســکری است. 
همــه اینهــا درحالی اســت 
کــه تــداوم بیش از ۲0ســال 

خشکسالی در خراســان رضوی، 
به ویــژه در مناطــق نیمه کویــری 

جنوب این استان، سبب کاهش کشت 
برخی محصوالت کشاورزی مانند انگور 

شده است.

خوشه های پربار در تاکستان های سنتی ایران
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  حمل و نقل چادگان را دریابید
فرســودگی ناوگان حمل ونقل عمومی در شــهر چادگان در اســتان اصفهان شهروندان را 
آزرده خاطر کرده است. مدت هاست که مردم نوسازی این بخش را از مسئوالن مربوط مطالبه 
می کنند، اما پاسخی نمی شنوند و همچنان شاهد تردد مینی بوس های فرسوده ای هستیم 
که هم براعصاب مسافران سوهان می کشــند و هم هوای شهر را آلوده می کنند. بهره مندی 
 شهر از پایانه های حمل ونقل مناسب از حقوق اولیه شــهروندان است؛ مسئوالن صدای ما 

را بشنوند.
صفیاری از چادگان در استان اصفهان

صدای همشهری

پوپک قاسمی
خبرنگار

شهرستان طارم در استان زنجان با باغ های 
پربــارش، آوازه فراوانــی دارد و هر فصلی 
شــاهد برداشــت محصول خاصی دراین 
شهرستان هستیم که در سطح ایران و جهان مشتریان 
بســیاری دارد. دراین میان انار ازنظر سطح زیرکشت و 
ارزش اقتصادی، رتبه دوم را دربین محصوالت باغی این 
شهرستان به خود اختصاص داده اســت که این روزها 

برداشت زودرس این محصول در طارم هستیم.
اگرچه انار میوه بومی شهرستان طارم محسوب می شود، 
اما به دلیل مشکالت بســیاری که کشت این محصول 
به دنبال دارد، درآمدزایی آن نسبت به زیتون کم تر است؛ 
موضوعی که سبب شــده این روزها باغداران طارمی به 
کشت زیتون تمایل بیشتری داشته باشند، درحالی که 
اگر صنایع تبدیلی مناســب برای ایجــاد ارزش افزوده 
بیشتر دراین شهرستان فراهم شــود، امکان استقبال 
بیشتر باغداران از کشت انار دراین شهرستان وجود دارد.

برداشت زودرس
یک باغدار طارمی درباره مشــکالت کشــت انار دراین 

شهرستان 
نار  می گوید: ا

همیشــه میــوه پاییز اســت و 
فــرا مهرماه موعد برداشــت این  محصــول 

می رســد، اما به دلیل افزایش دمای هوا درسال جاری 
دراین شهرستان، انارکاران مجبور شده اند یک ماه زودتر 

برای برداشت محصول خود دست به کار شوند.
»فرامرز ادهمی« اظهــار می کند: انار طــارم به دلیل 
کیفیت مطلوب مشتریان زیادی دارد، اما به دلیل اینکه 
بیشترین مصرف انار در طارم تازه خوری است، باید در 
فصل برداشت محصول سریع به فروش برسد و باغداران 
از ترس فاسد شــدن، محصول خود را به قیمت پایینی 

می فروشند.
وی ادامه می دهد: اگر صنایع تبدیلی مناسب برای انار 
دراین شهرستان راه اندازی شــود، باغداران با اطمینان 
خاطر از فروش قطعی به قیمت مناسب، می توانند اقدام 

به کشت این محصول کنند.

این باغدار اضافه می کند: انار محصول پرریسکی برای 
باغداران طارمی به حساب می آید، چراکه اگر آفت »کرم 
گلوگاه« در باغ منتشر شود، محصول را از بین می برد 

و نیاز به مراقبت دقیق و پرزحمتی دارد.

درآمد طارمی ها از برداشت انار
مدیر باغبانی ســازمان جهادکشاورزی 
اســتان زنجــان درایــن بــاره بــه 
می گویــد:  خبرنگارهمشــهری 
درسال جاری هزارو 753هکتار از باغ های 
شهرستان طارم زیرکشت انار رفته است و 
این محصول رتبه دوم محصوالت باغی را 
بعد از زیتون به خود اختصاص داده است.

»مظفر یوســفی« با پیش بینی برداشت 
بیش از 21هزارتن محصــول از باغ های 
انار شهرستان طارم می افزاید: درآمد این 
میزان محصول درحــدود 54میلیارد تومان 

برای انارکاران است.
وی درباره میزان اشتغال ایجاد شده در زمینه کشت انار 
نیز تصریح می کند: بیش از 3هزار بهره بردار طارمی در 

زمینه باغداری انار فعالیت می کنند.

لزوم خروج از تک محصولی بودن باغ ها
مدیر باغبانی سازمان جهادکشــاورزی زنجان با بیان 
اینکه این اســتان در رتبه چهاردهم کشــور را ازنظر 
تولید انار به خود اختصاص داده است، اظهار می کند: 
15درصد از محصول برداشت شــده به روش سنتی 
تبدیل به رب انار شــده و بقیه محصول برای مصرف 
تازه خوری، به استان های دیگر ازجمله گیالن و تهران 

صادر می شود.
یوســفی درباره آفت باغ های انار این شهرســتان نیز 
می گویــد: آفت کرم گلوگاه هرســال خســارت های 
قابل توجهی به محصول انار باغ های طارم وارد می کند. 
این درحالی اســت که بیشــتر باغداران این منطقه با 

راه های مقابله با این آفت آشنایی دارند، اما درمجموع 
توصیه ما این اســت که باغداران از شیوه تک محصولی 
خارج شــوند و چندین محصول کشــت کنند تا اگر 
محصولی بنا به دالیلی چون آفت، خشکسالی یا شرایط 
جوی نامناسب دچار آسیب شــد، خسارت کم تری به 

آنان تحمیل شود.
وی درباره ارقام کشت شده انار در طارم اضافه می کند: 
درحال حاضردر طــارم انارمحلی، تــرش، ملس، زاغ و 
شاهبار کشــت می شــود و جا دارد ارقام دارای قابلیت 

صادراتی باال نیز کاشته شود.

راه های مبارزه با آفت
یک کارشــناس باغداری در اســتان زنجان نیز درباره 
دغدغه های انــارکاران فعال در طــارم می گوید: کرم 
گلوگاه بیشترین خسارت را به محصول انار وارد می کند 
که راه مقابله شــیمیایی ندارد و تنها شیوه مبارزه با آن، 
راه پرزحمت مقابله مکانیکی است و این دردسرها سبب 
شده است باغداران طارم کشت زیتون را به انار ترجیح 

دهند.
»حبیب احمدیــان« راه مقابله بیولوژیک را پیشــنهاد 
می کند و می افزاید: مبارزه بیولوژیکی به وسیله زنبورهای 
»پارازیتوئید تریکوگراما« بهترین راهکار در مقابله با کرم 
گلوگاه انار است و راه مبارزه این گونه است که زنبورها در 
داخل تخم کرم گلوگاه تخم ریزی می کنند و محتویات 
آن را می خورنــد و ضمن از بین بردن ایــن آفت، هیچ 

خسارتی نیز برای باغ انار به همراه ندارند.
وی به اناز سفید دانه درشت طارم به عنوان گونه خاص انار 
اشاره می کند و ادامه می دهد: اگر باغداران طارم از کشت 
انار خسته شده و به زیتون روی بیاورند، دیگر شاهد این 

انار ناب طارم نخواهیم بود.
احمدیان اضافه می کند: درحال حاضر ســطح کشــت 
زیتون به دلیل ریسک کم تر ازنظر آفت، مقاومت دربرابر 
بی آبی و صرفه اقتصادی در شهرســتان طارم 10برابر 

بیشتر از انار است.

آفت، بالی جان یاقوت سرخ طارم
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ساخت مقبره شهید رئیسعلی دلواری در وادی السالم نجف اشرف تنهایی سردار سربلندی
درکشور عراق همچنان نیمه کاره باقی مانده است

محمدرضا برازجانی
خبرنگار

021-23023405    
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

نمایی زیبا از محوطه باستانی چغازنبیل در استان 
خوزستان- عکس: فرهاد خبازان

 آفت »کرم گلوگاه« بیشترین خسارت را به محصول انار طارم در استان زنجان 
وارد کرده و باغداران را به سوی کشت زیتون سوق داده است

ري
شه

هم
س: 

عک

 بوشهر در طول تاریخ سراسر افتخار آمیز خود 3بار 
و   1216  ،1235 ســال های  در  یعنــی 
1294خورشیدی ازسوی قوای نظامی و استعماری 
انگلیس مورد اشــغال قرار گرفت، اما هربار مردم غیور و جان 
برکف خطه دالورخیز جنوب، به مقابله با اشغالگران برخاستند.

دراین میان، نقش »رئیســعلی دلواری« به عنــوان طالیه دار 
نهضت مبارزات مردم تنگستان و دشتســتان از این رو پررنگ 
و حائز اهمیت است که در حمله ســوم ناوگان دریایی انگلیس 
در 17مردادماه سال1294خورشــیدیـ  که منجر به اشغال 
بندر بوشهر و برافراشتن پرچم بریتانیا بر فراز عمارت حکومتی 
شدـ  از یک ســو توانست با ســازماندهی تفنگچیان و مبارزان 
دلواری حمــالت نامتقارنــی برعلیه اســتحکامات و اردوگاه 
نظامی انگلیسی ها در محله های »بهمنی« و »تنگک« بوشهر 
ضربات سختی بر پیکره استعمارگران وارد کند و ازسوی دیگر 
با پیوند عمیق و ریشه داری که با مرجعیت آن روز )آیت اهلل شیخ 
محمدحســین مجاهدبرازجانی( ایجاد کرد و منجر به صدور 
فتوای قیام علیه استعمارگران خارجی شد،  شوری وصف ناپذیر 

درمیان مردم منطقه به وجود آورد.

شهادت مدافع وطن با دسیسه بیگانه 
تالش این سردار ســربلندی در به کارگیری ظرفیت معتمدان 
و کسبه و تجار معروف بوشــهر و نیز ایجاد اتحاد میان سران و 
خوانین ذی نفوذ و قدرتمند منطقــه در تقویت محور مقاومت 
علیه بیگانگان برجسته است. این درحالی بود که دولت مرکزی 
ایران هیچ گونه حمایت و پشــتیبانی از حرکت وطن خواهانه 
مجاهدان تنگستانی و دشتستانی نداشت. شکست پی درپی 
نیروهای متجاوز انگلیسی دربرابر شبیخون رئیسعلی و یارانش، 
انگلیسی ها را برآن داشت تا این سردار وطن پرست را ازسر راه 
خود بردارند و براساس اســناد موجود، با دسیسه »هربرت 
چیک«، کنسول بریتانیا در بوشهر، شب سوم سپتامبر1915 
میالدی برابر با 12شهریورماه1294خورشــیدی، 27روز 
پس از اشغال بوشهر، درجریان یکی از شبیخون ها در محله 
»تنگک« ناجوانمردانه از پشــت مورد اصابــت گلوله یکی از 

همرزمان خائن خود قرارگرفت و در 34ســالگی به شــهادت 
رسید. پیکر رئیسعلی دلواری پس از تشییع و با حضور پدرش، 
»زائرمحمد« کدخدای دلوار، در جــوار امامزاده ای در »گورک 
سادات« به امانت نگهداری و 6ماه بعد به نجف اشرف منتقل و در 
قبرستان »وادی السالم« به خاک سپرده شد. به پاس رشادت ها 
و مبارزات وطن پرستانه این شهید سرافراز، 12شهریورماه که  
سالروز شهادت رئیسعلی دلواری است، به عنوان »روز مبارزه با 

استعمار« در گاه شمار کشور به ثبت رسیده است.

نقش فراموش شده سایر سران نهضت جنوب 
در دهه های اخیر برخی آثار فرهنگی پیرامون حماسه رئیسعلی 
دلواری و یارانش منتشر شده است که یکی از آنها سریال »دلیران 
تنگســتان« بود که در ســال1354 به کارگردانی »همایون 
شهنواز« و براساس کتابی به همین نام نوشته »فریدون رکن زاده 

آدمیت« تولید شد، اما بخش زیادی از مجاهدت دشتستانی ها و 
سایر سران قیام جنوب پس از شهادت رئیسعلی دلواری درمقابله 
با استعمارگران نادیده گرفته شــد، به طوری که نقش ماندگار 
دلیرمردی های مردان نام آوری چون شهید »میرزامحمدخان 
غضنفرالســلطنه برازجانی«، »زائرخضرخان اهرمی« و »شیخ 
حســین خان چاهکوتاهی« در دوران پس از شهادت رئیسعلی 
و به ویژه در جنگ »سربست چغادک« یا حضور عشایر غیور و 
شیرزنان روستای »لرده« دشتستان درمقابله با قشون اعزامی 

انگلیس به ارتفاعات »گیسکان«، به تصویر کشیده نشد.
این موضوع بیشتر به دلیل دخالت دربارپهلوی در نگارش 

فیلمنامه سریال دلیران تنگستان و ممانعت از نقش 
مجاهدانی مانند شهید غضنفرالسلطنه برازجانی 
رخ داد، به طوری کــه مرحوم »محمدحســن 
مطهــری« در یادداشــتی با عنــوان »دلیران 
برازجان در ســریال دلیران تنگستان فراموش 
شــده اند« در روزنامه کیهان شــماره9۸47 
مورخه 7اردیبهشت ماه 1355خورشیدی، به 
این اقدام شــنیع ضدتاریخی و فرهنگی رژیم 

پهلوی اعتراض کرد.

سند تجاوز انگلیس به ایران در معرض تخریب
اســتعماری  خــوی  هرچنــد 
انگلیســی ها، که در طول تاریخ 
همواره بدخواه ملت ایران بوده اند 
و تالش کرده اند مفاخر علمی، 
فرهنگی و دفاعی کشورمان 
را بــه مــدد جنگ رســانه ای 

و با طــرح شــایعات 
بی اســاس و بی پشتوانه 
سپهرفرهنگی  از 
حذف  کشور 
بــر  کننــد 

کسی پوشیده 
امــا  نیســت، 

ازســوی دیگر 
هــم نباید از 

بی تدبیری 

برخی دســت اندرکاران نســبت به این 
رویه ناصواب در قبال تاریخ پرافتخارمان 
به ســادگی گذشــت. در گوشه وکنار 
بندربوشهر کم نیســت آثار متعدد و 
متنوعی از جنایات متجاوزان انگلیسی، 
مانند قبرســتان انگلیسی ها در محله 
بهمنی، که به حــال خود رها 
شده اند و براثر عوامل جوی 

و انسانی درمعرض تخریب و آسیب 
جدی قرار گرفته اند. این قبرســتان درســال1379 
ازســوی اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر در 
فهرست آثارملی به ثبت  رسیده است. این درحالی 
اســت که این محدود درحال تغییــر کاربری به 

منطقه مسکونی است.
براساس عکس های قدیمی این قبرستان، زمانی 
صلیب های بزرگی باالی مقبره ها وجود داشــته 
که اکنون هیچ اثری از آن یافت نمی شود. امروز در 
قبرستان انگلیسی ها تنها چند قطعه سنگ شکسته 
دیده می شــود که خار و خاشــاک، زباله و اجساد 
حیوانات و پرندگان آن را دربر گرفته، قبرها تبدیل 
به باغچه شــده اند و تنها سنگ نبشته روی یکی از 

قبرها باقی مانده است.
بدون تردید وجود این گونه اسناد متقن و مستدل 
می تواند ســند غیرقابل انکاری از سیاســت های 
مداخله جویانــه دولت های غربی درطــول تاریخ 
ایران باشد و به عنوان نمایشگاهی دائمی از جنایت 
متجاوزان بیگانه، پیــش روی جهانیان قرار گیرد؛ 
موضوع مهمی که به نظر می رسد همچنان مغفول 
مانده اســت و طرح و برنامه مدونی برای آن دیده 
نمی شود و تنها به اجرای برنامه هایی مانند برگزاری 
همایش و ... به مناسبت ســالگرد شهادت رئیسعلی 

دلواری بسنده شده است. 

کشف عکس واقعی رئیسعلی در آلمان 
با شهادت مظلومانه رئیســعلی دلواری، این پرچمدار 
نهضت استعمارستیزی جنوب کشــور، که ردپای 
توطئه گران خارجی و وطن فروشان داخلی درآن 

به وضوح مشخص است و 
هم راستا با سیاست های 
همیشگی و استعماری 
انگلیس، تــا مدت های 
زیادی تصویر یا عکسی از 
این سردار فقید در دسترس 
نبود و در همه آرشیوهای ملی 
و خارجی با دسیسه انگلیسی ها 
اثــری از آن دیده نمی شــد، اما 
ســرانجام با تالش هــای »مهتاب 
ابراهیم زاده« پژوهشــگر بوشــهری، 
عکس واقعی رئیســعلی دلواری در موزه 
شــهرداری ایالت »زالس گیتــرز« آلمان که 

زادگاه »ویلهلم واسموس« 
کنسول وقت دولت آلمان در خالل جنگ جهانی اول در ایران 
بود، شناســایی و در کتابی اختصاصی ازســوی این پژوهشگر 

منتشر شد.

مقبره ای که ساخته نشد 
در ســال های اخیر همواره مسئوالن اســتان بر لزوم ساختن 
مقبره ای در خور شأن و شخصیت شهید دلواری در قبرستان 
وادی السالم نجف اشرف در کشور عراق تأکید کرده اند و وعده 
آن را می دهند ، اما تاکنون اقدام چشــمگیری برای ساخت آن 
انجام نشده است و مزار این شهید استعمارستیز با همان سبک 
و ســیاق یک قرن پیش، مورد زیارت زوار عتبات عالیات قرار 
می گیرد.اینها درحالی است که در سال1392 مسئوالن وقت 
استان بوشهر اعالم کردند مقبره شهید رئیسعلی دلواری، سردار 
بزرگ مبارزه با استعمار پیرانگلیس، در قبرستان وادی السالم 
نجف اشرف بازسازی می شــود. براین اساس عملیات اجرایی 
طرح در سال1396 آغاز شد، اما تنها ستون های عمودی و افقی 
این سازه به اجرا درآمد و کار عمال در همین مرحله متوقف ماند.

دراین میان به این نکته اشــاره کرد که اگرچــه در ابتدا مقرر 
شــد طراحی بنای آرامگاه شهید رئیســعلی دلواری با الهام و 
الگوبرداری از سبک معماری منزل این شــهید در بندر دلوار 
ساخته شــود، اما پس از گذشت حدود ۸ســال، تکمیل سازه 
مقبره در همان مرحله اولیه متوقف شده است و پیگیری های 
خبرنگارهمشهری از مسئوالن ستاد بازسازی عتبات عالیات و 
همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی استان بوشهر برای 
دریافت پاسخی روشن درباره تعیین تکلیف این طرح همچنان 

بی نتیجه باقی مانده است.

مقبره رئیسعلی دلواری در قبرستان وادی السالم نجف اشرف در کشور عراق

قبرستان متجاوزان انگلیسی در بوشهر
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