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گزارش همشهري از نتايج يك پيمايش ملي كه ميگويد كرونا 30درصد ازدواجها
و 24درصد فرزندآوري زوجها را به تعويق انداخته است
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حسين كرمانپور؛ مدیر کل پیشین روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

ضرورت تجديد قواي كادر درمان
بيش از 18ماه از شــيوع كرونا ميگذرد و آمار فوت
و ابتال همچنان باالســت .در اين مدت بيشــترين
فشــار براي درمان بيماران ،به پزشكان و گروههاي
پرستاري وارد شده كه اين وضعيت آسيبهاي رواني
جدي برايشان همراه داشته است .در تمام دنيا هنگام وقوع يك حادثه يا بحران،
اغلب كساني كه درگيري بيشتري با ماجرا پيدا كردهاند و بهاصطالح نيروهاي
عملياتي بهحساب ميآيند ،بعد از مدتي تعويض ميشوند و نيروهاي تازه نفس
را جايگزين آنها ميكنند.
در غيراين صورت از يك سو نميتوان از آنها انتظار كارايي الزم را داشت و از سوي
ديگر ،وضعيت جســمي و رواني خودشــان تحتتأثير قرار ميگيرد .بنابراين در
مواجهه با شرايط سنگين و سخت ،موضوع مهم اين است كه افراد نياز به استراحت
و تجديد قوا دارند .در غيراين صورت ،نيروها دچار فرسودگي ميشوند و توان الزم
را براي انجام كار درســت نخواهند داشــت .در تمام عرصههاي مهم مثل جنگ،
زمين بازي يا همين مقابله با بيماري كرونا ،معموال ضربه از جايي وارد ميشــود
كه «تعويض»ها و تجديد قوا به موقع انجام نشده باشند .شيوع بيماري كرونا هم
بيشباهت به مبارزه در ميدان جنگ نيست .چون افرادي كه در دوران كرونا براي
تيمار بيماران در بيمارستانها حضور دارند ،از پزشك و پرستار گرفته تا هر شخص
ديگري كه با بيماران در ارتباط است ،ميداند به نوعي با مرگ هم دست و پنجه نرم
ميكند .پيش از انجام واكسيناسيون ،كادر درمان ميدانست ممكن است جانش

در خطر باشد ،با اين حال به كارش ادامه داد و 400نفر هم قرباني داد .هرچند كه
هنوز اين شرايط وجود دارد.
مجموعه اين عوامل ،عالوه بر دست و پنجه نرم كردن با خود بيماري ،كادر درمان را
از درون دچار اضمحالل ،بيانگيزگي و ناتواني كرده است .همچنين تناقضگوييها،
تعلل در واردات واكسن ،نظرات متفاوت مســئوالن ،افزايش روند مرگ بيماران
بهويژه جوانان در بيمارســتانها و ديدن حال زار و نزار خانواده آنها ،كادر درمان
را فرسوده كرده و منجر به تضعيف روحيه آنها شــده است .بيتفاوتي رسانههاي
سمعي بصري ،مقابله نكردن با ساختارشــكنها و ادامه وقوع پيكها وموجهاي
متعدد بيماري ،توان و فرصتي براي تجديد قــوا دراختيار كادر درمان قرار نداده
است .فوت همكاران و ابتالي آنها به بيماري هم مزيد بر علت شده؛ بهگونهاي كه
باعث خستگي بيشتر و كمشدن انگيزه ديگر كاركنان شده است.
يكي ديگر از نگرانيهاي كادر درمان به خطر افتادن سالمت خانوادههايشان است،
همين موضوع ميتواند منجر به ايجاد اســترس و اضطراب مضاعف در آنها شود.
واكسيناسيون خانواده كادر درمان تنها كاري بود كه ميتوانست تا حدودي اين بار
رواني را از آنها بردارد .كمبود تخت و تجهيزات پزشكي براي بيماران در پيكهاي
مختلف هم باعث فرسايش بيشتر كادر درمان شده است .ضمن آنكه با مبتال شدن
خانوادگي افراد به كرونا در پيك پنجم ،امكان بستري شدن براي بسياري از بيماران
وجود ندارد و همين موضوع هم فشار ديگري بر كاركنان بخش درمان وارد كرده
است .بنابراين در اين شرايط الزم است وزارت بهداشت و در حوزه كالنتر ،دولت،
پشتيباني قوي و همه جانبهاي از كادر درمان داشته باشد تا سالمت روان و روحيه
آنها تقويت و حفظ شود.
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يادداشت

بوتیک

استقالل تاجيكستان90دقيقه مقابل پرسپوليس ايستادگي
كرد اما در دقيقه 91مغلوب شليك زيباي مهدي ترابي شد

يك شب بعد از حذف استقالل ايران در مرحله يكهشتم نهايي
ليگ قهرمانان آسيا ،ديگر نماينده ايران يعني پرسپوليس در
ورزشگاه مركزي شهر دوشنبه مقابل تيم استقالل تاجيكستان
قرار گرفت تا راه صعود به مرحله يكچهــارم را براي خودش
هموار كند .در تركيب اوليه پرسپوليس رضا اسدي تنها بازيكن
جديد اين تيم بود و 10نفر ديگر حامد لك ،سيدجالل حسيني،
فرشاد فرجي ،سيامك نعمتي ،سعيد آقايي ،ميالد سرلك ،وحيد
اميري ،مهدي ترابي ،اميد عاليشاه و مهدي عبدي بودند .بازي
بسته استقالل و تجمع بازيكنان سختكوش اين تيم در زمين
خودي موجب شد اين بازي صحنههاي حساس زيادي نداشته
باشد و پرسپوليس براي رسيدن به گل زحمت زيادي را متحمل
شد .استقالل كه با سيستم دفاع و ضدحمله توانسته بود الهالل

را هم در مرحله قبلي شكست دهد در مقابل نايبقهرمان فصل
گذشته نيز به همين تاكتيك روي آورد و در ضدحمالت بسيار
سريع به دروازه پرسپوليس حملهور ميشد كه يكي دو بار هم از
اين طريق دروازه حامد لك را با خطر مواجه كرد .در نيمه دوم
پرســپوليس بيش از نيمه اول توانست موقعيتسازي كند اما
ضربات عبدي و اميري توسط دروازهبان حريف مهار شد .نهايتا
در حالي كه 90دقيقه به پايان رســيده بود و به نظر ميرسيد
بازي به وقتهاي اضافه خواهد كشــيد ،مهدي ترابي از پشت
محوطه جريمه با ضربهاي مواج توپ را از باالي سر دروازهبان
حريف عبور داد و گل باارزشي را به نام خودش ثبت كرد .گلي
كه پرسپوليس را به جمع 8تيم برتر آسيا فرستاد تا ايران مثل
سال گذشته در اين مرحله يك نماينده داشته باشد.

پيروزي فوتسال در گام اول

تيم ملي فوتسال ايران اولين بازياش
در جام جهاني فوتســال را بــا برتري
نزديك  2-3مقابل صربســتان پشت
سر گذاشت .فوتساليستهاي ایران كه
در دوره قبلي با شگفتيسازي به عنوان
سوم جهان رسيده بودند ،در اين دوره
همراه با آرژانتين ،آمريكا و صربستان در
گروه سختي قرار گرفتهاند .اما شاگردان
احمد ناظمالشريعه شــروع خوبي در
اين رقابتها داشــتند و شب گذشته با
گلهاي حميد احمــدي ،فرهاد فخيم
و احمد اســماعيلپور با نتيجه  2-3بر
صربستان غلبه كردند .بازي بعدي ايران
جمعه 26شهريور مقابل آمريكا برگزار
خواهد شد.
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نکته روز
تعويق 110روزه در برگزاري
نشستهاي شوراي هماهنگي قوا

رئيسجمهوري فردا در نخستين سفر خارجي خود راهي تاجيكستان ميشود

رئيسجمهوري به دوشنبه ميرود.
دولت
امامعلي رحمــان ،رئيسجمهوري
تاجيكستان از سيدابراهيم رئيسي
دعوت كرده تا براي شــركت در اجالس ســران
سازمان همكاري شانگهاي به اين كشور سفر كند.
به اين ترتيب رئيسجمهوري پنجشنبه ،تهران را
براي نخستين ســفر خارجي خود ترك ميكند و
هيأتي بلندپايه از مقامات سياسي و اقتصادي نيز او
را همراهي خواهند كرد .سازمان همكاري شانگهاي
از سال 2005با هدف مقابله با تروريسم و همكاري
فزاينده اقتصادي ايجاد شــده و ايران نيز تا امروز
يكي از اعضاي ناظر آن بوده است .در اجالس پيش
رو اما طبق گزارشها قرار اســت درخواست ايران
براي عضويت دائم در اين ســازمان بررسي شود.
سخنگوي وزارت خارجه كشورمان نيز نسبت به
موافقت با درخواســت ايران ابراز اميدواري كرده
اســت .اعضاي دائم اين ســازمان روسيه ،چين،
قزاقستان ،قرقيزستان ،تاجيكستان ،ازبكستان ،هند
و پاكستان هستند كه از اين ميان پاكستان و هند
سال 2017به عضويت آن در آمدند.

عضويت ايران سرانجام دائمي ميشود؟

بسياري از كارشناسان معتقد هستند كه عضويت
ايران در ســازمان همكاري شــانگهاي ابعاد مهم
امنيتي و اقتصادي دارد .اظهارنظرهاي مقامهاي
داخلــي و خارجــي نيز حاكــي از آن اســت كه
درخواســت ايران براي عضويت در اين ســازمان
سرانجام نهايي خواهد شــد .علي شمخاني ،دبير
شــورايعالي امنيت ملي ،بيســتم مردادماه در
توييتي نوشت« :ساعتي قبل در گفتوگو با دوست
و همكارم جناب آقاي پاتروشــف ،دبير شــوراي
امنيت ملي روســيه تحوالت افغانستان ،سوريه و
خليجفارس را بررسي كرديم .خوشبختانه موانع
سياســي براي عضويت ايران در پيمان شانگهاي
برداشته شــده و با طي تشــريفات فني ،عضويت
ايران نهايي خواهد شد ».سراج الدين مهرالدين،
وزير خارجه تاجيكستان نيز در نشستي خبري در
ماه جاري از حمايت كشورش از عضويت ايران در
سازمان همكاري شانگهاي خبر داد .چند روز پيش
روزنامه روسي كامرسانت نيز به نقل از منابع آگاه
نوشت كه مراحل عضويت ايران در سازمان همكاري

شانگهاي در اجالس تاجيكستان آغاز خواهد شد و
اعضا پذيرش عضويت ايران را اعالم ميكنند.
تماستلفنيپوتينبارئيسيبهدليلغيبتدردوشنبه

اما در كنار موضــوع عضويت ايران در ســازمان
همــكاري شــانگهاي ،ديدارهــاي دوجانبــه
رئيسجمهوري نيز در حاشيه اين اجالس از اهميت
زيادي برخوردار است .هر چند جزئيات دقيقي از
كموكيف اين ديدارها منتشر نشده ،اما سخنگوي
وزارت خارجه گفته كــه «برنامهريزيها در اين
زمينه توسط دوستان ما و نهاد رياستجمهوري در

سفارت ايران در تاجيكستان در حال انجام است».
اما درحاليكه پيشبيني ميشد رئيسي در حاشيه
اجالس با روساي جمهور روســيه و چين ديدار و
رايزني داشته باشد ،رايزنيهايي كه ميتواند راهبرد
دولت سيزدهم در عرصه سياست خارجي را بيش
از پيش مشخص كند و پيامهايي نيز براي غربيها
داشته باشد ،ولی والديمير پوتين ،رئيسجمهور
روســيه ديروز بهدليل ابتالي نزديكان او به كرونا
به قرنطينه رفت و در تماســي تلفني اين موضوع
را به رئيســي اطالع داد .پوتين همچنين با توجه
به غيبت احتمالي در اجالس شانگهاي خواستار

انجام هماهنگي براي ديــدار  2رئيسجمهور در
نخستين فرصت شد.
بنابراين ديدارهاي رئيسجمهوري در دوشــنبه
با تغييراتي همراه خواهد بود .بهنظر ميرســد كه
حسين اميرعبداللهيان ،وزير خارجه نيز از همراهان
رئيسجمهوري در اين اجالس دوروزه باشد ،چرا كه
سفر او به هند بهدليل اين اجالس به تعويق افتاده
و گفته شــده كه در آينده نزديك انجام ميشود؛
بنابراين بايد ديد كه رايزنيهاي بيوقفه منطقهاي و
بينالمللي ايران به چه سمت و سويي پيش ميرود
و چه نتايجي در بر خواهد داشت.

واكاوي چالشهاي پيش روي دولت در گفتوگو با ناصر قوامي

هم رئيسجمهور سفرهاي استاني و
ارتباط مستقيم با مردم را در دستور
كار قرار دادهاند .اين سفرها را تا چه
اندازه مؤثر ميدانيد و آيا پيشــنهاد
خاصي در اين زمينه داريد؟

انتظارات مردم زیاد نیست ،مشکالتشان زیاد است
سلمان زند
خبرنگار

گفتوگو

مواجهــه دولــت ســيزدهم با
چالشهايي كه پيش رو دارد قطعا
ساده نخواهد بود ،چرا كه با  2دسته

به نظر شــما مهمترين و
بنياد يترين چالش دولت سيزدهم
چيست؟

غير از شــيوع كرونا 3 ،چالش جدي و
اصلي را ميتوان بر شمرد كه در ابتداي
شروع به كار دولت سيزدهم پيش روي
آقاي رئيسي اســت .اصليترين چالش
دولت آقاي رئيســي روابط و مســائل
بين المللي اســت .اگر آقاي رئيســي و
دولتش بتوانند با كشورهاي دنيا تعامل
سازنده برقرار كنند ،در لواي اين تعامل،
مشــكالت احياي برجام را حل كنند،
تحريم را بردارند و اموال توقيف شده ما
در كشورهاي خارجي آزاد شود بخشی
از مشكالت اقتصادي كشور حل خواهد
شــد؛ هر چند در كنار آن بايد گامهاي
اساسي براي رونق اقتصاد در داخل كشور
بردارد ،اما به هــر روي احياي برجام و
تعامل با ديگر كشورها يكي از كارهایي
است كه آقای رئیسی ميتواند انجام دهد
و آنطور كه خودش هم بارها تأكيد كرده
او خواستار دیپلماسي مؤثر براي كشور
است و اين راه را در دستور كار دارد.
چالش دوم ،چالش ســهمخواهي است
كه پس از انتخابات ،جريانهاي سیاسی
حامی رئيسجمهــور معموال از قدرت،
سهم ميخواهند .بهنظر ميرسد آقاي
رئيسي هم با اين مشــكل روبهرو شده
و برخي جريانها دنبال ســهمخواهي

چالش مواجه است؛ نخست چالشهايي كه در همه
كشور وجود دارد و عمومي است؛ مانند شيوع
كرونا و وضعيت معيشت مردم و نيز چالشهايي كه
ويژه برخي استانهاست و طبيعتا راهحلها براي
مديريت آنها يكســان نيست .به هر روي دولت
جديد و بهويژه ســیدابراهيم رئيسي بهعنوان

از قدرت هســتند .بر اين اساس يكي از
مشكالت آقاي رئيســي ،همين است و
اينكه بخواهد همه را راضي نگه دارد ،این
نباید مانع انتخاب افراد اليق و شايسته
در برخي سمتها شود.
چالش مهم بعدي وضعيــت اقتصادي
مردم ،تورم و بيكاري نسل جوان است.
شما ببينيد خانوادهاي نيست كه جوان
تحصيلكرده بيكار نداشــته باشد .خب
باید براي اين افراد اشــتغال ايجاد شود.
در كنار بيكاري ،تورم و وضعيت معيشت
مردم هم مسئله مهمي است كه موجب
نارضايتي مردم شده است .درصد زيادي
از مردم اكنــون زير خط فقــر زندگي
ميكنند و كارگران بسياري هم امنيت
شغلي ندارند و با ســختيهاي بسياري
مواجه هستند.

حال بــا توجه بــه همه
مشكالت و چالشهايي كه در كشور
وجود دارد دولــت وعدههايي براي
كنترل و رفع اين مشكالت داده .اينكه
طی 6ماه برخي مشــكالت اساسي
مردم مانند ثبات بازار محقق شــود
و كرونا را با واكسيناسيون مديريت
ميكنند و ...بهنظر شما دولت ميتواند
آنها را محقق كنــد يا فقط انتظارات
مردم باال ميرود؟

ببينيد مــردم واقعا انتظــارات زيادي
ندارند .انتظار داشــتن شــغل يا انتظار

رئيس آن ،بارها بر مقابلــه با اين چالشها و حل
مشكالت مردم تأكيد كرده و تالش بر مديريت
آنها در كوتاهمدت را سرلوحه كار هيأت دولت قرار
داده است.
ناصر قوامي ،فعال سياسي و نماينده ادوار مجلس
با تأكيد بر اينكه نگاه دولت نبايد صرفا به شرق یا

ثبات بازار و ...اصال انتظار زيادي نيست.
بههرحــال فردي كه 20ســال زحمت
كشــيده و مثال دكتري گرفته و بيكار
است ،حق او نيست كه شــغلي داشته
باشد؟ يا مردم خوزستان حقشان نيست
كه آب آشــاميدني داشــته باشند؟ يا
مثال در دوران جنگ تحميلي پزشكان
خارجي اســتخدام ميشــدند تا حتي
در روســتاها مردم مشــكالت كمتري
براي درمان داشته باشند ،اما اكنون ما
پزشكان عمومي بيكار داريم و در بسياري
از روستاها درمانگاهها تعطيل شدهاند.
خب ،اين موارد طبيعي است كه موجب
نارضايتي شود .اينكه مردم انتظار داشته
باشند كه از 20ســال قبل وضعيت رفاه
و آسايش بيشتري داشــته باشند اصال
انتظار زيادي نيست و در مجموع توقعات
جامعه منطقي است .این دولت هم اگر با
برنامه و محكم پاي كار بايستد ،ميتواند
موانع را بردارد و به وعدهها عمل كند.

شما به مســائل معيشتي
اشــاره كرديد .در اين زمينه يكي از
مهمترين مسائل كه موجب نارضايتي
بســياري شــده مســئله نوسان
قيمتهاست و گراني و بيثباتي بازار.
در ابتدا هم از تأثير مستقيم تحريمها
با مســائل اقتصادي گفتيد .بهنظر
شــما براي مقابله با چنين چالشي،
چه اقداماتي باید انجام شــود كه در

بازر سهای ويژه چه كاري
بايد انجام دهند؟

كوتاهمدت از نارضايتيها بكاهد؟

بله .همانطور هم كه در ابتدا اشاره كردم
مســئله احياي برجام و تعامل با ديگر
كشــورها در اين زمينه مهمترين گام
اســت .ببينيد دولت اگر فقط چشمش
به روسيه و چين باشد نخواهد توانست
كاري از پيش ببرد .چرا كه اينها امتحان
خود را پــس دادهاند و صرفا بــا نگاه به
شرق به جايي نميرسيم .چنان كه بارها
شاهد بودهايم كه روسها و چينيها هم
تحريمهاي آمريكا را رعايت ميكنند و با
ما در زمينه اقتصــادي و مالي همكاري
نميكنند .بر اين اساس اين نگاه به شرق
اگر فقــط محدود به همكاري با شــرق

گزارش يك تفاهم بهبهارستان

به بيخبري مجلس از جريان توافق جديد ايران با
آژانس مطرح شد.
در همين راســتا هم بود كه در نشست صبح ديروز
مجلس احمــد اميرآبادي ،نماينده قم با اشــاره به
بياطالعي نماينــدگان از اين توافــق در تذكري
خواســتار حضور رئيس ســازمان انرژي اتمي در
مجلس براي ارائه گــزارش در اين زمينه شــد .او

مكث

كميســيون امنيت ملي و سياســت
مجلس خارجي مجلس امروز براي بررســي
جزئيات ســفر اخير مديركل آژانس
بينالمللي انرژي اتمي تشكيل جلسه ميدهد.
قرار اســت در اين جلسه محمد اســامي ،رئيس
ســازمان انرژي اتمي توضيحاتي درباره سفر اخير
گروســي به تهران به نمايندگان مجلس شــوراي

باشــد و مخالفت با غرب ،كار به جايي
نخواهد رسيد .چنانكه قبال هم تجربه
كردهايم ،هم روسها و هم چينيها در
قطعنامههاي شوراي امنيت عليه ما رأي
دادند؛ يعني نهتنها آنهــا را وتو نكردند
بلكه عليه ما رأي هم دادند .از اينرو اين
ديدگاه كه نگاه ما منحصرا به شرق باشد
بايد عوض شود.

در كنــار مشــكالتي كه
در همه كشــور وجود دارد ،برخي
استا نها هم مشكالت خاص خود را
دارند .چنانكه در ماههاي اخير شاهد
بوديم كه در استاني مانند خوزستان
اعتراضاتي انجام شد .بر همين اساس

افراد تأثيرگــذار و آگاه را در اســتانها
شناسايي كنند و با افرادي كه اطالعات
كامل و وسيعي از منطقه دارند هم جلسه
بگذارد؛ نه اينكه بگويند همهچيز خوب
اســت و مســائل را دور از واقعيت جلوه
دهند و با شعارهایي كه ما فالن ميكنيم
و بهمان ميكنيم و در نهايت مســائل و
مشكالت جدي استانها پوشيده بماند.
اما اگر در اين سفرها جلساتي با مطلعان
برگزار شود خيلي هم خوب است و قطعا
مؤثر خواهد بود .چه بهتر كه قبل از سفر
يك بازرس يا تيم بازرس ويژه مسائل را
در استان بررسي كند و افراد آگاه و بانفوذ
در استانها كه مسئوليت هم ندارند ،اما
مطلعند و حتي راهكارهاي مناســب و
متناسب با مشكالت استان را هم ميدانند
در جلسات حاضر شــوند و اين موارد را
بيان كنند .اينكه رئيسجمهوري در ميان
مردم عادي است و با طبقات پايين جامعه
در حال صحبت است و درددلها را گوش
ميدهد خوب است اما اگر كليشهاي شود
تأثيري نخواهد داشت.

بازديد اسالمي از نيروگاه اتمي بوشهر و تاسيسات هستهاي اصفهان

امروز رئيس سازمان انرژي اتمي ،نمايندگان را در جريان توافق جديد ايران و آژانس قرار ميدهد

اسالمي ارائه كند.
پيش از اين علياكبر صالحي ،رئيس پيشين سازمان
انرژي اتمي طبق روال بعد از چنين توافقهايي براي
ارائه توضيحات به صحن علني مجلس يا كميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي ميرفت.
بهگزاش همشهری ،حضور اسالمي در كميسيون
امنيت ملي بعد از گاليه برخي از نمايندگان نسبت

غرب باشد .وي برقراری تعامل سازنده با ديگر
كشورها را در عرصه سياست خارجي ،مهمترين
چالش دولت ميداند و عمل به بسياري از قولهای
دولت و نيز حل بسياري از چالشها را منوط به
همين امر ميداند .مشروح گفتوگوي همشهري
با اين فعال سياسي به شرح زير است:

سفرهاي استاني ابراهيم رئيسي اقدامي
خوب و حســاب شــده اســت ،اما بهتر
است این سفرها کلیشهای نشود .يعني
اينگونه نباشد كه فقط عده ای دور ايشان
را بگيرند و در نهايت يك ســالمندي را
هم ببرند كه به ايشــان تذكري بدهد يا
درخواستي بكند .همچنين ايشان توجه
داشته باشند با صرف عوض كردن مديران
در استانها مسئله حل نخواهد شد .زيرا
با اين اوضاع و احوال ،مدير تازه هم كاري
نميتواند به پیش ببرد .من فكر ميكنم
او بايد در اســتانها بازرسهاي ويژهاي
بگذارد تا مسائل را دقيق بررسی كنند.

محمد اسالمي ،رئيس ســازمان انرژي اتمي در راس هيأتي ضمن بازديد از نيروگاه اتمی بوشهر در
جريان آخرين گزارشها درباره فعاليت اين نيروگاه و پروژههاي نيروگاهي ديگر سازمان قرار گرفت.
به گزارش ايسنا ،او همچنين از مركز بينالمللي آموزش هستهاي ايران در سفر به اصفهان بازديد كرد.
رئيس سازمان انرژي اتمي در اين بازديد كه با همراهي تني چند از معاونان سازمان و مديران صنعت
هستهاي انجام گرفت ،ضمن بازديد از نخستين مركز بينالمللي آموزش هستهاي ايران ،از بخشهاي
مختلف تأسيسات هستهاي اصفهان ازجمله رآكتور صفر قدرت آبسنگين ( ،)HWZPRرآكتور چشمه
نوتروني مينياتوري ( )MNSRو رآكتور زيربحراني آب سبك ( )LWSCRبازديد كرد.

گفت« :براساس بند  ۸ماده ۲۲آييننامه داخلي از
رئيس و هيأت رئيسه مجلس درخواست داري م آقاي
اسالمي ،رئيس سازمان انرژي اتمي در جلسه علني
يا غيرعلني به مجلس دعوت شود و درخصوص اين
توافق كه مرتبط با قانون اقــدام راهبردي براي لغو
تحريمهاست ،به نمايندگان ملت توضيح دهد تا در
جريان توافق صورتگرفته باشيم».
نخستين توافقنامه ميان آژانس بينالمللي انرژي
اتمي و ســازمان انرژي اتمي ايران در دولت جديد
در ســفر 4روز پيــش رافائل گروســي ،مديركل
آژانس به ايران امضا شد .براســاس آنچه در بيانيه
مشترك اعالم شد ،ايران اجازه تعويض كارتهاي
حافظه دوربينهاي نظارتي را به آژانس داده است.
البته محمد اسالمي ،رئيس ســازمان انرژي اتمي
كشورمان تأكيد كرده است كه اين توافق براساس
نظارتهاي پادماني آژانس كه همه كشورهاي عضو
موظف به اجراي آن هستند ،انجام شده است.
براساس قانون اقدام راهبردي مجلس كه در آذر99
در مجلس يازدهم تصويب شــد ،دولتملزم است
با توجه به اجرا نشــدن تعهدات برجامي از ســوي
طرفهاي غربي ،نظارتهاي فراتر از پادمان ازجمله

اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را متوقف كند.
البته در اسفندماه ســازمان انرژي اتمي به توافقي
سهماهه با آژانس دست پيدا كرد كه درصورت لغو
همــه تحريمها فيلمهاي دوربينهاي مداربســته
تاسيسات هستهاي حفظ ميشد و در اختيار آژانس
قرار ميگرفت؛ اتفاقي كه رخ نداد اما در سفر گروسي
به تهران مشــخص شــد كه اين فيلمها به شكل
مهرومومشده و طبق پروتكلها همچنان در ايران
نگهداري ميشود.
اگرچه امروز اسالمي نخستين گزارش هستهاي خود
به مجلسيها را ارائه ميكند ،اما پيش از اين هم بارها
علياكبر صالحي براي ارائــه توضيحات به مجلس
ك ماه پيش ،مردادماه
رفته بود .آخرين بار كمتر از ي 
گذشــته بود كه علياكبر صالحي ،رئيس سازمان
انرژي اتمي در نشست كميسيون اصل ۹۰مجلس
گزارشي از اقدامات سازمان متبوع خود درباره نحوه
اجراي قانون اقدام راهبردي را ارائه كرد؛ جلسهاي
كه با حضور معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان
انرژي اتمي ،نمايندگاني از مركز پژوهشها و اعضاي
كميســيون براي ارزيابي نحوه اجراي قانون اقدام
راهبردي و پيشنهادهايي براي تقويت آن برگزار شد.

شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران قوا ۱۱۰روز است كه جلسه
تشكيل نداده است .اين شورا ۳ســال پيش با هدف مبارزه با جنگ
اقتصادي و تحريمهاي ناشي از خروج آمريكا از برجام شروع بهكار كرد
و نمايندگاني از هر ۳قوه در آن عضويت داشتند .دولت سيزدهم هنوز
درباره ادامه فعاليت اين شورا يا متوقفساختن جلساتش اعالم موضع
نكرده است .انتخابات رياســتجمهوري سيزدهم و تشكيل كابينه
جديد دولت ،اين جلسات مقامات ارشد نظام در نهاد رياستجمهوري
را با وقفه مواجه كرد.
بهگزارش همشهری ،تغيير اصلي در تركيب اين نشستها رياست
آن است كه از اين به بعد برعهده سيدابراهيم رئيسي ،رئيسجمهور
خواهد بــود .او قبال بهعنوان رئيس قوه قضاييه در جلســات حضور
پيدا ميكرد و اكنون مســئوليت جلسات شــورايعالي هماهنگي
اقتصادي قوا برعهدهاش است .تغيير اصلي ديگر در اين تركيب حضور
غالمحسين محسنياژهاي بهعنوان رئيس قوه قضاييه است كه پيش
از اين بهعنوان معاون اول قوه قضاييه در جلســات حاضر ميشد .از
تركيب دولتيهاي حاضر در جلسات هماهنگي اقتصادي قوه هنوز
تكليف يك صندلي مشخص نيست و آنهم رئيسكل بانك مركزي
است .هنوز فرد جديد براي اين مسئوليت در دولت سيزدهم منصوب
نشدهو هماكنون اكبر كميجاني مسئوليت آن را برعهده دارد.
دبير شوراي هماهنگي اقتصادي قوا نيز بنا به روال ۳سال اخير آن
معاون اقتصــادي رئيسجمهور خواهد بود .با اين وصف ،محســن
رضايي عالوه بر دبيري مجمع تشــخيص مصلحــت نظام ،دبيري
شــورايعالي هماهنگي اقتصادي قوا را نيز عهدهدار خواهد شــد.
وزراي اقتصادي در كنار برخي روســاي كميســيونهاي مجلس،
معاون اول قوه قضاييه و دادستان كل كشور ازجمله اعضاي حاضر
در اين جلسات بودهاند.
رويكرد ســيدابراهيم رئيسي نســبت به تداوم فعاليت اين شوراي
فرادستي تصميمساز و سرنوشت آن در روزهاي آتي مشخص خواهد
كرد .مسئوليتها و اختيارات شورا در دولت سابق با انتقاداتي مواجه
شده بود .حسن روحاني كه در ابتداي تشــكيل اين شورا نسبت به
فعاليت آن اســتقبال كرده بود۱۱ ،مردادماه ۱۴۰۰در آخرين روز
مسئوليتش گفت« :رهبر معظم انقالب به من فرمودند شما فرمانده
جنگ اقتصادي در كشور هستيد؛ منتهي فرماندهاي بودم بيسرباز و
بياسلحه .فشاري كه به ما در سال ۹۷وارد شد و موجب تورم و كاهش
رشد و ركود شد و به اشتغال فشــار آورد ،باعث شد در  ۹۸شروع به
جبران كنيم».
بحث پذيرش مسئوليت تصميمات اين شورا با حرف و حديثهايي
مواجه شده بود ،ازجمله در گراني بنزين در آبانماه ۱۳۹۸كه منجر
به برخي اعتراضات خياباني شد .روحاني اعالم كرد اين گراني مصوب
شــورايعالي هماهنگي اقتصادي قوا بوده و به صرف تصميم دولت
اتفاق نيفتاده است.
او سوم خردادماه امسال با تشــكر از تدبير مقام معظم رهبري براي
ارائه پيشنهاد تشكيل شوراي هماهنگي قوا گفته بود« :از سال ۹۷و با
آغاز فشار حداكثري دولت آمريكا ،تشكيل اين شورا به دولت كمك
كرد تا در برخيمسائل كه ســازوكارهاي معمول اجازه سرعت در
تصميمگيري و اقدام را نميداد ،بتواند در مسيري كوتاهتر براي حل
و فصل مسائل تصميمگيري كند».
دوم خردادماه ،1397رهبــر معظم انقالب در ديدار با مســئوالن
نظام ،صراحتاً در مطالبه جديدي از مســئوالن براي مقابله با جنگ
اقتصــادي آمريكا تصريح كردند« :دشــمن ما اتاق جنــگ را برده
اســت در وزارت خزانهداري؛ [اتاق] جنگ عليه مــا به جاي وزارت
دفاع ،وزارت خزانهداري آنهاست ،به شكل فعال هم مشغولند ...من
عرض ميكنم اينجا هم بايست ستاد مقابله با شرارت اين دشمن در
مجموعه اقتصادي تشكيل بشود؛ وزارت خارجه بايد پشتيباني كند،
بايد بهصورت همراه كمك كند اما بايد در مركز اقتصادي دولت اين
ستاد تشكيلشود و اين كار را دنبال كنند».
رئيسجمهور سابق ۶تيرماه ۱۳۹۷يكماه پس از آغاز بهكار جلسات
شورا در نشست همانديشي مديران ارشد دولت با اشاره به ديدار خود
با رهبر معظم انقالب ،گفت :ديروز مقام معظم رهبري يك جملهاي
به من فرمودند كه شــما مصوبات اين دو جلسه سران قوا را تصويب
كردهايد و فرستادهايد براي من و صبر كردهايد تا تأييد كنم ،هر چه
تصويب ميكنيد همان لحظه ابالغ كن و من از شما حمايت ميكنم.
وقتي 3قوه با هم هستند و مقام معظم رهبري حمايت ميكنند ،ما
ميتوانيم بهراحتي از مشكالت عبور كنيم.
استفاده از ظرفيتهاي جايگزين يكي از گزينههاي محتمل انتخاب
رئيسي براي تغيير روند اين سازوكار اســت۳ .هفته پس از تشكيل
كابينه ســيزدهم و برگزاري جلســات هيأت دولت در دوره جديد،
روساي ۳قوه هر هفته با يكديگر جلسه دارند و موضوعات اقتصادي
نيز دستور كار اصلي آنها در اين جلسات است .رئيسي با ۲بار ميزباني
استقبال بيشتري نسبت به برگزاري اين جلسات در مقايسه با دولت
سابق داشته است .همگرايي سياسي بيشتر روساي قوا در اين دوره
احتمال فعالســازي هرچه بيشتر اين ســازوكار براي تصميمات
مشترك در حوزههاي كالن سياســي و اقتصادي كشور را افزايش
داده است.

مذاكره ذوالفقاري و الكاظمي
درباره اربعين
در ديدار رئيس ســتاد مركزي اربعين جمهوري اســامي ايران با
نخستوزير عراق در جريان ســفر به تهران۸ ،محور مهم مرتبط با
مراسم اربعين مورد پيگيري و تأكيد قرار گرفت.
به گزارش ايسنا ،در ديدار ذوالفقاري ،معاون وزير كشور و رئيس ستاد
مركزي اربعين جمهوري اســامي ايران با نخستوزير عراق كه در
جريان ســفر الكاظمي به تهران روي داد ،موضوعات مهم مرتبط با
مراسم پيادهروي اربعين حسيني مورد تبادل نظر طرفين و پيگيري
از سوي طرف ايراني قرار گرفت.
حســين ذوالفقاري در اين ديدار ،امكان صدور مجــوز براي انتقال
نيازمنديهاي موكبداران ايرانــي از طريق مرزهاي زميني ،امكان
كاپوتاژ خودروهاي امداد و نجات هالل احمر و حذف تست  PCRدر
زمان صدور رواديد و جايگزيني آن با ارائه تست منفي  PCRدر هنگام
ورود به فرودگاههاي ايران براي سفر به عراق را مورد تأكيد و پيگيري
قرار داد.قطعي و نهايي كردن سهميه زائران ايراني براي شركت در
مراسم اربعين و راههاي كاهش هزينه سفر ،از ديگر محورهاي مورد
تأكيد در اين ديدار بود كه مورد توجه قرار گرفت.
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گزارش 2
مديريت پسماند در ابتداي مسير
تفكيك از مبدأ
محمود مواليي

خبرنگار

در شــرايطي  53هزار مخزن پسماند
شهري در ســطح معابر و خيابانهاي
پايتخت وجود دارد كه پايتخت نيازمند
 10هزار مخزن است .مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهر تهران
در اين رابطه به همشهري گفت« :طبق بازديدها و بررسيهاي انجام
شده براي رســيدن به ايدهآل نياز به جايگزيني ۱۰هزار مخزن در
سطح شهر تهران داريم كه طبق برنامه جديد مصمم هستيم به مرور
و به فراخور نياز نوسازي و جايگزيني اين مخازن را انجام دهيم ».او با
اشاره به جايگزيني و نوسازي تعداد محدودي مخزن پسماند در سال
گذشته با توجه به اعتبارات موجود يادآور شد« :در راستاي اجراي
طرح كاپ از  ۲سال گذشته تاكنون بخشي از مخازن زباله را به روشي
جديد به داخل آپارتمانها ،مجتمعهاي مسكوني و شهركها برده
و به موازات آن ،مخازن بيروني را جمعآوري كردهايم .البته در كنار
اجراي اين طرح توزيع و نوسازي مخازن نيز ازجمله اقدامات دورهاي و
مستمر اين سازمان بوده تا از اين طريق ضمن عيبيابي و رقع نواقص
مخازن درصورت لزوم مخزن نو جايگزين شود».
به گزارش همشــهری ،در ســالهاي اخير با اجراي طرح كاپ در
سازمان مديريت پسماند ،جمعآوري مخازن زباله از معابر شهري در
برخي مناطق در دستور كار قرار گرفت و به جاي آن مخازن ديگری
با قابليت تفكيك زباله از مبدا در داخل فروشــگاهها ،شهركها و
مجتمعهاي مسكوني تعبيه شد .همچنين در ادامه اجرا مشوقهايي
را براي شــهروندان درنظر بگيرد .به اين ترتيب ،مراكز كتاب ماند،
گل ماند ،ورزش ماند ،قلم ماند و ...فعاليت خود را شــروع كردند تا
شهروندان در ازاي تحويل پسماند خشــك كااليي را از اين مراكز
دريافت كنند .اجراي اين طرح موفقيتهايي را به همراه داشــته
است ،اما سازمان مديريت پســماند همچنان برنامههاي مختلفي
را براي تشويق شهروندان در مورد تفكيك زباله از مبدا و همچنين
حذف مخازن زباله از معابر كه ســبب كاهش ميــزان زبالهگردي
ميشود ،دارد .مديرعامل سازمان مديريت پســماند از نوسازي و
توزيع گسترده مخازن پسماند در مناطق ۲۲گانه شهر تهران خبر
داد .صدرالدين عليپور با تأكيد بر ادامه اجراي طرح كاهش مخازن در
سطح شهر تهران بر پايه طرح كاپ (كاهش پسماند) و در عين حال
سياستهاي اين سازمان مبني بر بهروزرساني و نوسازي تجهيزات
اجرايي خود به همشهري گفت« :با توجه به رهنمودهاي ارائه شده
از جانب كميسيون خدمات شهري شوراي شهر و معاون خدمات
شهري شهرداري تهران طي بازديد اخير ايشان از سازمان مديريت
پسماند و با اشاره به اهميت زيبايي بصري شهري ،مرحله اول توزيع
و احصاي نواقص مخازن پسماند شهري آغاز شد».
رئيس كميسيون سالمت ،محيطزيست و خدمات شهري شوراي
شــهر تهران نیز درباره دغدغههاي شوراي ششم در حوزه مديريت
پسماند گفت« :سازمان پسماند بايد در زمينه ارتباطات اجتماعي
با شهروندان و آموزشهاي فرهنگي تالش بيشتري داشته باشد و با
دعوت از نخبگان ،معاونان فرهنگي مناطق ،ائمه جماعات و انتخاب
جامعه هدف مناسب ،شهروندان را در جريان اقدامات انجام شده و
همچنين اهميت تفكيك از مبدا براي حفظ محيطزيست قرار دهد.
مهدي پيرهــادي ادامــه داد« :از افراد دغدغهمنــد در اين حوزه،
فعاالن فرهنگي و اجتماعي ،ســازمانهاي مردمنهاد ،نهادهايي كه
مســئوليتهاي اجتماعي دارند و صاحبان صنايع تقاضا داريم به
مسئوليت خود در قبال حوزه شهري عمل كنند تا اين كارها موجب
بهبود وضعيت شهر شــود ».برنامه جديد مديريت شهري مبني بر
كاهش توليد پسماند اين است كه روي جمعآوري و انتقال پسماند
شهري تمركز كند .مديرعامل سازمان مديريت پسماند عنوان كرد:
«ساماندهي و مديريت مطلوب مخازن پسماند بهعنوان نخستين
محل ورود زبالهها به شــهر تأثير زيادي در پيشرفت بهينه مراحل
بعدي مديريت پسماند خواهد داشت؛ به همين جهت هماكنون ضمن
تمركز بر نحوه جمعآوري و انتقال زبالههاي شهر قصد داريم مخازن
پسماند را بهسازي كنيم ».مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهر
تهران با اشاره به حساسيت موضوع مديريت پسماند و مواجهه اين امر
با تكتك شهروندان گفت« :در اين حوزه نبايد توقع بازدهي سريع
را داشت؛ چراكه تغيير عادت شهروندان زمانبر بوده و در كالنشهر
تهران با جمعيت باال و تنوع فرهنگهاي مختلف ،اين تغيير عادت و
فرهنگسازي ،آموزش شهروندان را دشوارتر كرده است».

نيازمند اصالح قانون

حسين جعفري ،مديرعامل اسبق ســازمان مديريت پسماند شهرداري
تهران :مشــكل اصلي و اوليه كه در حوزه پســماند وجود دارد ،بحث
قانونگذاري است .در اين بحث ،قانون مديريت پسماند كه در زمان خودش
نوشته شده ،مناسب و يك گام جلوتر بوده است ،اما هماكنون پاسخگوی
نيازهاي شــهري با روند رو به افزايش فناوريها نيست و از آنجايي كه
پاسخگو نيست ،در خيلي از موارد نميتواند كاري انجام دهد و در خيلي
از موارد نيز بيشتر از 10سال است که محل اختالف شده است .تا زماني كه
اين مسائل حل نشود ،بهنظر ميرسد كه ما اين مشكل را كماكان داشته
باشيم .درواقع قانوني نوشتهايم كه جامع نيست و ضمانت اجرايي ندارد و
در بخش سلبي ورود پيدا كرده ،ولي روشهاي آن را بيان نكرده است .در
عين حال ،روشهاي ايجابي نيز وجود ندارد .براي مثال ،بيشتر از يك دهه
است در مورد پسماندهاي خانگي و پزشكي اختالف نظرهايي وجود دارد.
به اين معنا كه بين وزارت بهداشت ،سازمان محيطزيست و شهرداريها
اختالفنظرهايي هست و هنوز نميدانيم پسماندهاي پزشكي چگونه به
پسماند عادي تبديل ميشود .اين سبب شده كه ما در شهر يك اختفاي
جدي را در رابطه با پسماندهاي پزشــكي در بيمارستانها ،كلينیكها،
آزمايشگاهها و مطبها داشته باشيم .از آنجايي كه براي اين موضوع قانوني
را تعريف نكردهايم ،لذا مشكالتي را كه از قبل وجود داشت ،همچنان داريم
و اگر اين معضل برطرف نشود ،در آينده هم خواهيم داشت؛ چراكه ما مجاز
به تفكيك پسماند پزشكي نيستيم و از سوي ديگر براي جمعآوري ،امحا
و دفن آن بايد از سيستمهاي خاصي استفاده كنيم كه طبيعتا هزينههاي
زيادي را به شهر تحميل خواهد كرد؛ درحاليكه براي حفظ محيطزيست
و براي سالمت شهروندان چنين هزينههايي بايد صورت بگيرد .بنابراين،
در فاز نخست ما بايد نگاه جدي به قانون داشته باشيم و آن را اصالح كنيم؛
يعني نياز به يك خرد جمعي است كه خوشبختانه در ماههاي گذشته مركز
پژوهشهاي مجلس به اين مسئله ورود پيدا كرده ،جلساتي را ترتيب داده
و صاحبنظراني را دعوت كرده است .اميدوارم اين كار كه با همكاري انجمن
صنفي بازيافت و افراد ذينفع انجام ميشــود ،خروجي مناسبي داشته
باشــد و بتوانيم اين معضل را برطرف كنيم .در كشوري مانند ژاپن وقتي
كامپيوتري را خريداري ميكنيد ،با هزينه امحا يك قيمت دارد و بدون
هزينه امحا قيمتش كمتر است .اگر تصميم بگيريد كه بدون هزينه امحا
كامپيوتر را خريداري كنيد ،در زمان امحا بايد به قيمت روز هزينه امحا را
پرداخت كنيد .در ايران اما خيلي از قطعات الكترونيكي وارد ميشود ،ولي
براي امحاي آنها هيچ فكري نكردهايم؛ چراكه قانوني براي آن وجود ندارد.

مشوق بزرگ
براي نوسازي تهران

شوراي شهر تهران با اليحه دوفوريتي شهرداري براي تخفيف 25درصدي
عوارض صدور پروانه ساختماني به مدت 2ماه موافقت كرد
متقاضيان ساختوساز2ماه فرصت دارند
شورا
تا از تخفيفها و مشوقهاي 25درصدي
شــهرداري تهران براي دريافت پروانه
بهرهمند شــوند؛ تخفيفهايي كه بهويژه براي مالكان
بافتهاي فرسوده يكفرصت بهحساب ميآيد و ميتواند
انگيزه آنها را براي نوسازي بناهاي ساختماني ناپايدار
افزايش دهد .اين امكان در پي موافقت شوراي اسالمي
شهر تهران با اليحه تخفيف 25درصدي پرداخت نقدي
عوارض صدور پروانه از سوي شهرداري ،ايجاد شده و با
ابالغ مصوبــه ،زمــان 2ماه فرصــت بهرهمنــدي از
خوشحسابی شروع ميشود .آنطور كه شهردار پايتخت
هم در جلســه ديروز شــوراي شــهر گفــت مصوبه
خوشحسابی عوارض صدور پروانه ميتواند از يكسو
شهروندان را به پرداخت نقدي عوارض ،ترغيب كند و از
سوي ديگر ،رنگ نوسازي به محلههايي بزند كه داراي
بافت فرسوده هستند .عليرضا زاكاني همچنين بر اين
نكته تأكيدكرد كه اگرچه رويكرد مديريت شهري جديد،
سرعت بخشيدن به بازسازي و نوسازي در قالب قانون
است ،اما در عين حال شهرفروشي خط قرمز شهرداری
محسوب ميشود و به سمت آن نخواهند رفت .شهردار
تهران گفت« :روال اين اســت كه در قالب طرح جامع
بتوانيم بازسازي و نوسازي شهر را انجام دهيم و سرعت
بخشيدن به هر چيزي كه در قالب قانون باشد را حسن
ميدانيم ،اما آن چيزي كه تحت عنوان تراكمفروشي و
شهرفروشي باشــد ،خط قرمز ماســت و به سمت آن
نخواهيم رفت و مسير درست پيشرفت و توسعه شهر را
دنبال خواهيم كرد».
به گزارش همشهري ،دوازدهمين جلسه شوراي ششم
شهر تهران ،با 2مصوب ه همراه شد؛ جلسهاي كه علني و با
حضور دوباره مهدي چمران ،بهعنوان رئيس شورا پس
از بهدست آوردن سالمتي دوبارهاش ،برگزار شد .در اين
جلسه ،اليحه دوفوريتي «اصالحيه مصوبه نحوه اخذ
مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران» به تصويب
رسيد .در جريان بررسي اين اليحه جعفربندي شربياني،
عضو هيأترئيســه با قرائت متن اليحه شهردار تهران
گفت« :براساس اين اليحه بهمنظور تشويق و تسهيل
وصول مطالبات شهرداري مصوبه نحوه اخذ مطالبات
حوزه شهرسازي شهرداري تهران به تاريخ 1398اصالح
يشود .براساس اين اصالحيه پيشنهادي ،درصورتي
م
كه موردي تمايل داشته باشد بدهي خود را بهصورت
نقدي و يكجــا پرداخت كند ،بهمــدت 45روز پس از
الزماالجرا شدن اين مصوبه مشــمول پاداش و جايزه
خوشحسابي به ميزان 30درصد خواهد شد .پاداش و
جايزه خوشحسابي مذكور پس از منقضي شدن زمان
اين مصوبه مطابق با مصوبه قبلي عمل خواهد شد».
مهدي چمــران نيز در اين زمينه گفــت« :اين اليحه
هميشه و هرساله مطرح ميشود ،اما بهعلت جابهجايي
شوراها كمي به تأخير افتاده است .اغلب براي كساني
كه عوارض را يكجا ميپردازند ،تخفيفي درنظر گرفته
ميشود؛ چون بازپرداخت عوارض دوساله است (البته
براي خانواده شــهدا و ايثارگران 3ساله است) و وقتي
بخواهند ايــن عوارض را يكجا بپردازند ،براي ايشــان
تخفيف قائل ميشوند كه اين موضوع هم براي خودشان
مفيد است و هم براي شهرداري».
مهدي اقراريان درخصوص دوفوريت اين اليحه گفت:

«از كميسيونهاي اصلي خواستارم كه علت يا چرايي
ارائه اين طرح بهصورت دوفوريت را توضيح دهند تا اگر
بنا شد كه به دوفوريت رأي دهيم ،علت دوفوريتي بودن
را بدانيم ».در ادامه عليرضا گلپايگاني ،معاون معماري
و شهرسازي شهرداري تهران در دفاع از دوفوريت اين
اليحه پشت تريبون قرار گرفت و در توضيح بيشتر درباره
اليحه گفت« :در عمليات صدور پروانه ساختماني ،زماني
كه فيش اعالم عوارض ميرسد ،از زمان پرداخت عوارض
تا صدور پروانه يكبازه زمانــي كوتاهمدت وجود دارد؛
بنابراين اگر اليحه بهصورت عادي مطرح شــود ،تا به
كميسيونها برسد و مورد بررسي قرار بگيرد ،زمان زيادي
ميگذرد و اين سبب ميشــود كه هم مردم بالتكليف
بمانند و هم اينكه عمال درآمد شهرداري از محل عوارض
صدور پروانه افت كند؛ بنابراين اليحه بهصورت دوفوريت
ارائه شد كه تكليف هرچه سريعتر روشن شود ».او نكته
دوم را پايين بودن درآمد شهرداري از محل صدور پروانه
در ماههاي شهريور ،مهر و آبان عنوان كرد.
مهدي چمران نيز در اين خصوص گفت كه ســابقا در
اين خصوص قانوني وجود نداشت و هركس به شهردار
منطقه دسترسي بيشتري داشت ،ميتوانست تخفيف
بيشتري بگيرد و تخفيفها هم با بهره بود؛ بنابراين در
دوره دوم شورا ،تصميم گرفته شد كه تمامي پرداختها
دوساله باشد و اگر كساني خواستند يكجا بپردازند به
ايشــان تخفيف تعلق بگيرد .در نهايت پس از استماع
نظرات اعضا دوفوريت اليحه به رأي گذاشــته شد و با
اكثريت آرا به تصويب رسيد .سپس چمران درخصوص
متن اليحه گفت« :براساس متن اليحه بهمدت 45روز
از زمان الزماالجرا شدن اليحه فرصت داده شده است تا
كساني كهميخواهند عوارض خود را بپردازند ،با تخفيف
بپردازند .با اين حال ،مبلغي كه امســال براي تخفيف
تعيين كردهاند ،زياد اســت .در گذشــته اين ميزان تا
25درصد بوده و با بهرههاي بانكي تعادل داشت ،اما حاال
پيشنهاد 30درصدي كه ارائه شده رقم بااليي است».
سپس مهدي عباســي از طرف كميسيون شهرسازي
طي پيشــنهادي گفت« :افزايش عوارض ساختماني
در صدور پروانه نسبت به سال گذشــته باال بوده و در
بسياري از مناطق افرادي كه مراجعه كرده و متقاضي
بودند را با مشــكالت جدي مواجه كرده است .مشكل
ديگر آنكه شــهرداري براي اينكه بتواند اين افزايش را
تعديل كند ،طي بخشنامهاي كف محاسباتي افزايش
عوارض را تا 30درصد و سقف آنرا 60درصد لحاظ كرد
و براي اينكه ارقام و فيشهاي افراد تعيينتكليف شود،
زماني هم معطل شدند .آن بخشنامه تا حدي عوارض را
نسبت به سال گذشته تعديل كرد و در كنار آن اگر امروز
اليحه شهرداري مصوب شود ،يك بسته تشويقي خيلي
خوبي ايجاد ميشود .درست است كه درآمد شهرداري
افت ميكند ،اما سياست بر اين است كه ساختوساز در
تهران افزايش پيدا كند».
مهدي بابايــي نيز بهعنوان موافق متــن اليحه گفت:
«اين اليحــه را محركي براي افزايش ساختوســاز و
بازآفريني بافتهاي فرســوده در ســطح شهر تهران
ميدانم .به همينخاطر پيشــنهاد ميكنــم اين بازه
45روزه با تشــويقي پايينتر ،افزايش يافته و تمديد
شــود؛ چراكه ما ميخواهيم به شهروندان بگوييم اين
شورا آماده است كه شهروندان را در ساخت و سازهاي

جديد ياري كند ».ناصر اماني نيز پيشنهاد داد كه مهلت
45روزه به 2ماه تبديل شود .نظر او نيز اعمال تخفيف
25درصدي بود .او در ادامه پيشنهاد ديگري ارائه كرد و
گفت« :با قيد تبصرهاي ،شهرداري تهران موظف شود
كه گزارش يكماه اول اجراي مصوبه را به شــورا ارائه
كند و پس از بررسي عملكرد يكماه ميتوان پيشنهاد
آقاي بابايي مبني بر تمديد زمان را مطرح كرد ».مهدي
پيرهادي بهعنوان موافق اليحه هم گفت« :يكي از علل
افزايش 7درصدي تخفيف نسبت به گذشته ،افزايش
ناگهاني عوارض در اواخر دوره گذشته بود؛ بنابراين با
همين 30درصد موافقم كه شرايط را با توجه به افزايش
عوارض مطلوب ميكند».
30درصد تخفيف ،ضرر است

ديروز پس از ارائه پيشنهادهاي اعضاي شورا درخصوص
اليحه «اصالحيــه مصوبه نحوه اخــذ مطالبات حوزه
شهرسازي شهرداري تهران» ،عليرضا زاكاني ،شهردار
تهران هم توضيحــات تكميلي را ارائه كــرد .او گفت:
«طي چند سال گذشته ،ســابقه تخفيف تا 27درصد
هم رفته است .البته پيشنهاد اوليه معاونت شهرسازي
25درصد بود ،اما بعدا در جلسه شــوراي معاونين به
30درصد رسيد .از طرف ديگر ،اگر بناست كه اجراي
اين اليحه 2مرحلهاي باشد ،بهتر است امروز مشخص
شود؛ چراكه شهرداري در اين ميان متضرر ميشود .اگر
دوستان تصميم به ارائه تخفيف ۲۵درصد ميگيرند ،در
اين صورت براي مرحله دوم يك عدد معنادار ۵درصدي
را درنظر بگيرند كه متقاضيان در اين ۴۵روز نسبت به
پرداخت عوارض اقبال نشان دهند و بدانند بعد از آن يك
فرصت يكماهه پرداخت عوارض با تخفيف۲۰درصدي
نيز خواهند داشــت و بعد از آن فرصتي وجود ندارد و
روال عادي كار طي خواهد شــد .اينگونه كســاني كه
عوارض را پرداخت ميكنند بهصورت شفاف ميدانند
براساس قانون عمال بعد از2ماه و نيم فرصتي براي رجوع
ندارند و عوارض صدور پروانه به طريق عادي براي آنها
محاسبه خواهد شد ».پرويز سروري اما متذكر شد كه
با 2مرحلهاي كردن كار مخالف اســت .حجتاالسالم
محمد آقاميري هم با ذكر مثالي گفت« :فرض بگيريد
كه در سال 99عوارض براي يك ساختمان يكميليارد
تومان بوده ،كف آن شده يك ميليارد و 350هزار تومان.

كمك شهرداري براي برگزاري مراسم اربعين حسيني

اعضاي شــوراي اسالمي شــهر تهران ديروز با اليحه
«مجوز انجام هزينه به شهرداري تهران براي مشاركت
در برگزاري مراســم اربعين حســيني» هم موافقت
كردند .بر اين اساس به شــهرداري تهران اجازه داده
ميشود 60ميليارد ريال از محل رديفهاي اعتبارات
پيشبيني نشده در اختيار و براي مشاركت در برگزاري
مراسم اربعين حســيني هزينه كند .براي اين اليحه
حبيب كاشاني پيشنهاد ارائه گزارش به مردم در انتهاي
مراسم اربعين را مطرح كرد كه با موافقت اعضاي شورا
به تصويب رسيد .عليرضا نادعلي ،سخنگوي شورا هم
با تأكيد بر اينكه به بحثي ماننــد اربعين بايد بهعنوان
يك موضوع توجه كرد نه فقــط اينكه خدماتي به زوار
دادهشــود ،گفت« :كمك و حضور شــهرداري تهران
در مراســم پيادهروي اربعين در دوره شهرداري آقاي
قاليباف بهدرستي آغاز شد ،اما از مواردي كه خيلي نرم
نسبت به دوره گذشته مديريت شهري نقد ميكنيم اين
است كه متأسفانه برخي از اين اتفاقات كه ميرفت به
ي تبديل
روال تمدنساز و مكمل در عرصه تمدنساز 
شود را دوستان از ريل خود خارج كردند؛ بنابراين اگر
ميخواهيم اين تمدن اســامي با تكيه به داشتههاي
شهر تهران اتفاق بيفتد ،موضوع اربعين بايد با اهتمامي
بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد».
بازآفرينيحريمحضرتعبدالعظيمباانتشاراوراقاسالمي

ديروز اليحه شهردار تهران درخصوص «مجوز انتشار
اوراق مالي اســامي (اوراق مشاركت) براي بازآفريني
محدوده پيراموني حرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع)
محله تاريخي نفرآباد» هم مورد بررســي قرار گرفت
و به تصويب رســيد .كاوه حاجعلياكبري ،مديرعامل
سازمان نوسازي شهرداري تهران درخصوص اين اليحه
تذكرات و پيشنهادهاي اعضاي شوراي شهر تهران

نام عضو

ناصر اماني

فراهم شدن امكان استفاده از كمك خيرين در اربعين

شهردار تهران ديروز در حاشيه حضور در صحن شوراي اســامي شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت« :تعداد صدور
پروانهها نسبت به سالهاي گذشته كاهش پيدا كرده ،اما نكته مهمتر اينكه تغييراتي كه شوراي پنجم در بحث عوارض
داده بود ،سبب شد انقباضي براي ساختوساز در شهر ايجاد شود؛ بنابراين 2ويژگي مدنظر قرار گرفت؛ نخست اينكه
بين  ۳۰تا  ۶۵درصد تعديل نرخ عوارض صورت گرفت .به اين دليل كه شوراي شهر ميانگين  ۵۰درصد را تصويب كرده و در
محاسباتي كه انجام شده بود نيز حدود  ۱۰درصد از صدور قبوض ،باالي  ۱۰۰درصد درآمده بود .ماحصل جلسات اين شد كه
بين  ۳۰تا  ۶۵درصد تغييرات داده شود كه مصوبه شورا لحاظ شود و مبتني بر آن هم از ديروز عملياتي شد و مشكالتي كه
از گذشته وجود داشت ،رفع شد ».عليرضا زاكاني يادآور شد« :سال گذشته  ۶۷درصد درآمد شهرداري از شهرسازي بوده،
اما همه اينها تراكمفروشي نيست و اين اشتباه مصطلحي است كه عدهاي كل اين ۶۷درصد را به يك نوعي به تراكمفروشي
مرتبط ميكنند .اگر در قبال قانون اين امر محقق شود مفيد و مؤثر است؛ چراكه ما ۱۲هزار متر بافت ناپايدار در شهر داريم
كه هم يك تهديد بزرگ و هم يك فرصت است و ما از فرصت آن استفاده و تهديدات آن را مرتفع خواهيم كرد ».او درباره
مصوبه دوم پيرامون مراسم اربعين و نحوه حضور در اين مراسم گفت« :همهساله روال اين بوده كه بخشي از زحمتكشان
شهرداري براي خدمت در نجف و كربال اعزام ميشدند و اين تعداد در برخي ادوار به۲هزار نفر هم ميرسيد .طبق سهميهاي
كه امسال در اختيار شهرداري قرار داده شده  ۳۰۰نفر را به اين مراسم اعزام خواهيم كرد و بنا شد كه اين افراد از بين كساني
كه ويژگيهاي ممتازي دارند ،از سوي خود نواحي انتخاب و معرفي شوند و از جنبه تشويقي براي حضور در اربعين حسيني
و ارائه خدمت به زائران سيدالشهدا(ع) اعزام شوند ».شهردار تهران درباره امكان استفاده از ظرفيت بسيج در اربعين
گفت« :در مصوبه ما امكان استفاده از كمك خيرين و ديگران لحاظ شده بود؛ البته  ۶ميليارد توماني كه براي اعتبار لحاظ
شده در سالهاي قبل بيشتر بود ،اما اين محاسبهاي بود كه بين معاونت خدمات شهري و شوراي شهر صورت گرفته و تأكيد
كرديم كه در همين قالب و بهصورت شفاف اين امر انجام شود كه اگر قرار بر انجام تغييري بهعنوان متمم شد ،تغييرات به
شورا آورده شود تا كاري خارج از ضوابط صورت نگيرد».

حال اگر 30درصد تخفيف دهيد به 945ميليون تومان
ميرسد كه از كف ســال 99پايينتر است؛ بنابراين با
30درصد مخالفم و معتقدم بايد 25درصد باشد ».در
نهايت ميزان 25درصد تخفيف به رأي گذاشــته شد
و با اكثريت آرا به تصويب رسيد .همچنين مدت 2ماه
(60روز) پس از الزماالجرا شــدن مهلــت نيز به رأي
گذاشته و مصوب شد.

گفت« :تا 31شهريور فرصت داريم اليحه را به وزارت
كشــور اعالم كنيم .طرح مبتني بر اصول و ارزشهاي
شهرســازي و معماري ايراني-اســامي تهيه شده و
براســاس قانون بودجه ،1400شهرداريها ميتوانند
در 4نقطه از كشور دســت به نوسازي بزنند كه 4حرم
موجود در مشهد ،تهران ،قم و شيراز هستند كه براي
امســال 1000میليارد تومان انتشار اوراق پيش بيني
شده و بازپرداخت 25درصد از اصل و سود اوراق را هم
دولت تقبل ميكند .براســاس طرح مصوب 21پروژه
در حوزههاي مختلف تجاري ،اقامتي ،مســكوني و...
پيشبيني و بررسي شــدند و بازدهي آن هم مشخص
شده است و امروز آماده هســتيم كه اقدامات مربوط
به انتشــار اوراق را آغاز كنيم ».سپس مهدي عباسي،
رئيس كميسيون معماري و شهرسازي گزارش خود را
ارائه كرد و گفت« :بهدليل اتمام بالتكليفي محله نفرآباد
كه بيش از 40درصد امالك آن در اختيار شــهرداري
است ،ميتوان به سرعت طرح را وارد مرحله اجرا كرد.
اما ابهاماتي وجود دارد كه مشمول كيفيت اجراي طرح،
ريزدانگياي كه در ساير پالكهاي باقيمانده مشاهده
ميشود و نشان ميدهد كه بافت خوبي در آنجا شكل
نخواهد گرفت ».او پيشنهاد داد زمان اين طرح را 3سال
تعيين كنند و شهرداري ملزم شــود كه ظرف 3سال
طرح را به پايان برســاند؛ همچنين شهرداري گزارش
عملكرد خود را 3ماه يكبار ارائه كند و سازمان نوسازي
بايد پيگير اين امر باشد .در ادامه ميثم مظفر عنوان كرد
كه نظر كميســيون برنامه و بودجه موافقت با اين كار
است چون در قانون بودجه 1400اين اوراق مشاركت
با مشاركت 25درصدي دولت براي بازآفريني حرمها و
مناطقمجاورشاناستفادهخواهندشد.درپايانپيشنهاد
كميسيون مشترك(شهرسازی و برنامه و بودجه) كه از
سوي عباسي مطرح شده بود به رأي گذاشته و با اكثريت
آرا به تصويب رسيد .محله نفرآباد در ضلع جنوب شرقي
حرم حضرت عبدالعظيم قــرار دارد كه قدمت تاريخي
آن حداقل 400سال اســت .در سنوات گذشته حدود
40درصد از اين محله توسط شهرداري تملك و پس از
مدتي رها شده كه سبب نارضايتيهاي اجتماعي شده
است .روز گذشــته همچنين احمد صادقي ،با 16رأي
بهعنوان نماينده شوراي شهر تهران در شوراي شهرستان
تهران انتخاب شد.

مورد مطرح شده
اخيرا طرحي در كميسيون اقتصادي مجلس در دستور كار قرار گرفته كه طبق محتواي آن ،حسابرس براي مؤسسات و
شهرداريها از طريق ديوان محاسبات معرفي شود .اين مسئله لطمات زيادي به شهرداريها وارد ميكند؛ بهطوريكه
براساس طرح كميسيون اقتصادي مجلس چنانچه حسابرس خارج از تصميم ديوان محاسبات انتخاب شود ،جرم محسوب
ميشود .اميدواريم رايزني انجام شود تا اين طرح به تصويب نرسد .همچنين در گذشته ما دفتر تكريم اربابرجوع را
در شوراي شهر داشتيم و سبب ارتباط مستقيم مردم با اعضاي شوراي شهر ميشد ،اما هماكنون اين ارتباط مختل شده
است .اگر از شهرداريهاي مناطق توقع داريم كه به مردم پاسخگو باشند ،بايد خودمان در ابتدا به مردم و نيازهايشان
پاسخگو بوده و ارتباط برقرار كنيم.

حبيب كاشاني

اخيرا 2قرارداد يا در حال انعقاد يا در حال اتمام ،مشكلســاز شده است؛ مورد نخســت به بيمه تكميلي تاكسيرانان،
بيمه عمر و حوادث رانندگي ارتباط پيدا ميكند كه 31شهريور سالجاري به اتمام ميرسد؛ درحاليكه كار اين عزيزان
شبانهروزي است و ممكن است اتفاقاتي در هر دقيقه و ثانيه براي آنها بيفتد؛ بنابراين غفلت و كوتاهي كردن در بيمه
اين عزيزان و خانوادههايشان ميتواند مشكالتي را براي آنان بهوجود بياورد .موضوع ديگر اينكه قرارداد طويلالمدت
سازمان تاكســيراني با شركت هاتف شــهر در حال انعقاد است كه پيشنويس آن تهيه شــده اما سهم مالي و معيشت
رانندهها و موارد فني بهصورت شــفاف مشخص نشده اســت .چه بهتر كميسيون نظارت حقوقي شــورا در اين زمينه
مذاكره كند تا اين حقوق براي رانندگان محترم حفظ شــود؛ چراكه براي رانندگان هم بايد از تبليغات محيطي و بصري
منافعي ايجاد شود.

احمد صادقي

دوشنبه گذشته بخشــي از بازار گل خيابان نبرد كه معروف به بازار گل شهيد محالتي است ،دچار آتشسوزي شده و
بر اثر آتشسوزي حدود 20غرفه در بخش غربي آن سوخت .البته همزمان با اين آتشسوزي ،جان جمعيت زيادي از
مردم كه براي تهيه گل و گياه آمده بودند ،در معرض خطر قرار گرفت كه خوشبختانه آسيبي نديدند .اين بازار گل بدون
مجوز در اين مكان ايجاد شده و حتي توسعه بيرويه مستمر داشته است .جاي تعجب دارد كه در روبهروي شهرداري
منطقه 14اين توسعه بيرويه و قارچگونه در حال انجام است .در حالي كه اين مكان در مدت زمان شيوع كرونا و زماني
كه دستورالعملهاي بهداشتي مبني بر تعطيلي مراكز تجمعي اجرا شد ،تمكين نكرده و حتي يك روز هم تعطيل نبوده
است .سازمان پيشگيري و مديريت بحران و شهرداري منطقه 14موضوع ايمني بازار گل شهيد محالتي و رشد بيرويه
ن را هرچه سريعتر در دستور خود قرار دهند.
آ

عكس خبر
عصر ديروز عليرضا زاكاني ،شهردار تهران و علي نيكزاد ،نايبرئيس
اول مجلس شوراي اسالمي با هم ديدار و گفتوگو كردند.
محمدامین توکلی زاده ،معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری
تهران با حضور سید مالک حسینی مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات
اجتماعی شــهرداری تهران و جمعی از مدیران شهری ،از گرمخانه خاوران
بازدید کردند .توکلی زاده دراين بازدیــد گفت :مراکزی که اکنون به عنوان
مراکز نگهداری مورد استفاده قرار می گیرند ،در شأن شهروندان جمهوری
اسالمی نیست و باید بهبود یابند؛ اما این موضوع ،نافی زحماتی که همکاران
ما در سازمان رفاه ،خدمات و مشارکت های اجتماعی در دوره قبل کشیدهاند
نخواهد بود .ما باید در دوره جدید  4گرمخانه جنرال تهران را که از گذشته
طرح ریزی شده است با پیگیری از شورای شهر ،احداث کنیم.
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همشهري ريسك تصويب يك قانون بر مبنای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را بررسي ميكند

بخش جزو وظايف ذاتي بدنه اجرايي است كه بايد در
سريعترين زمان ممكن و با باالترين ضمانت اجرايي
مورد پيگيري قرار گيرند و استفاده از لفظ مجاز ،از بار
الزامي اين احكام ميكاهد .همچنين حتي درصورتيكه
استفاده از لفظ مجاز ،بهدليل بار مالي اين احكام باشد
نيز الزم اســت از طرق ديگر دولت را مكلف به تأمين
منابع مالي براي آن كرد.

تردیدهای جدی در عواقب طرح تقویت امنیت غذایی
گزارش نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در
حالي از روز گذشته تصويب يك طرح
مهم را باهدف تقويت امنيت غذايي ايران
شروع كردهاند كه پيشاز اين مركز پژوهشهاي مجلس
نسبت به ريســك و مخاطرات تصويب اين طرح عليه
اقتصاد كشاورزي و محيطزيســت ايران هشدار داده
اســت .بااينحال محمدباقر قاليباف ،در صحن علني
مجلس به دفاع از اين طرح پرداخت و اعالم كرد :طرح
تقويت امنيت غذايي كشــور و رفع موانــع توليدات
كشــاورزي نقش مؤثري هم در امنيت ملي و هم در
امنيت غذايي و هم در بحث كنترل قيمتها در اين بازار
ايفا ميكند .طرح يادشــده كه يكــي از مدافعان آن
سيدجواد ساداتي نژاد ،وزير جديد جهادكشاورزي و
البته رئيس سابق كميسيون كشاورزي مجلس بوده،
ميتواند مســير آينــده اقتصاد بخش كشــاورزي را
دگرگون سازد اما آيا اين دگرگوني به اصالح ساختار
سنتي اقتصاد كشاورزي منجر خواهد شد يا اينكه راه
انحرافي بوده و همچنان محل چالش جدي است.
به گزارش همشــهري ،رئيس مجلس ميگويد :اميد
اســت با همكاري وزير كشــاورزي كه خــود رئيس
كميســيون بوده و در تهيه اين طــرح تالش مؤثري
داشتهاند اين قانون بهخوبي اجرايي شده و نقش خود
را در توليد و توزيع نهادههاي كشاورزي ايفا كند .اين
قانون نقش مؤثري در بحث كشاورزي داشته و ميتواند
مشكالت اين حوزه را مرتفع كند .اميد است كميسيون
كشاورزي و وزارت جهادكشاورزي همكاري خوبي در
اجراي اين قانون داشته باشند.
بيم و اميد يك طرح جنجالي

طرحي كه نمايندگان از روز گذشته وارد تصويب مواد
و تبصرههاي آن شدند18 ،فروردين امسال با امضاي
28نماينده مجلس كــه در صدر آن نــام وزير فعلي
جهادكشاورزي ديده ميشــود ،تقديم هيأترئيسه
مجلس شــده که داراي 9فصل و البته 80ماده است.
نمايندگان مدافع اين طرح ميگويند :كاهش تهديدات
امنيت غذايي كشور و حمايت و پشتيباني از توليدات
كشاورزي و دامي و مانعزدايي از توليد ،ازجمله توليد

بذر ،كود و نهادههاي دامي و واكســن دامي و حمايت
از توســعه فناوري و دانش در حوزه كشاورزي و دامي
و حمايت از شــهركهاي كشــاورزي و دامپروري و
صادرات محصوالت كشــاورزي و دامي در اين طرح
هدفگذاري شــده اســت .طرحي كه ميتوان آن را
دستپخت كميسيون كشــاورزي مجلس دانست كه
بعيد است دولت سيزدهم و بهويژه شخص وزير جهاد
كشاورزي كه خود را در تصويب و رساندن آن به صحن
علني مجلس ســهیم میداند ،مخالفتــي با تصميم
نمايندگان داشته باشد .بهاينترتيب ازنظر مدافعان و
طراحان طرح ،يك انقالب در اقتصاد بخش كشاورزي
ايران قرار است رخ دهد؛ اما اين يك روي سكه است و
روي ديگر آن در گزارش مهمي اســت كه شهريورماه
امسال ،مركز پژوهشهاي مجلس منتشر و نسبت به
پيامدهاي تصويب اين طرح هشدار داده است.
چالش بر سر بيم و اميد ناشــي از تصويب طرح اوليه
سرانجام باعث تعديل جدي در برخي مواد طرحشده
تا جايي كه طرح تقويت امنيت غذايي كشــور و رفع
موانع توليدات كشــاورزي كه پس از تصويب كليات
آن در صحن مجلس ،بهدليل نياز به بررســي دقيق،
بهويژه درخصوص اصالحات ســاختاري پيشنهادي،
دوباره به كميسيون كشــاورزي ،آب ،منابع طبيعي
و محيطزيســت ارجاع شــد ،درنهايت پس از انجام
اصالحاتي در شور سوم توســط كميسيون يادشده با
14ماده و با عنوان طرح پشتيباني و رفع موانع توليد
كشاورزي به تصويب رسيد.
خطر زمينخواري و فساد جدي است

مركز پژوهشهاي مجلس در آخريــن گزارش خود
خطاب به نمايندگان فاش ساخته كه بررسي تغييرات
انجامشده نشان داد كه برخي از مهمترين ايرادات این
طرح ،بهويژه در زمينه ســاختار سازمانهاي توسعه
تجارت كشاورزي و ســرمايهگذاري كشاورزي ايران،
تغيير كاربري اراضي حاصلخيز و همچنين عدمبهبود
اساسي در فضاي كسبوكار ،كماكان رفع نشده است.
افزون بر اينكه شماري از چالشهاي اساسي توليد در
بخش كشاورزي ،مانند تعارض منافع و نبود شفافيت،

چهره روز
جمع اضداد ممكن نميشود!
مسعود ميركاظمي ،رئيس ســازمان برنامه
و بودجه در گفتههايش تالش دارد تا مســير
پيش روي اقتصاد ايــران را از زاويه ديد نهاد
برنامه و بودجه كشور شفاف سازد .بهگفته او
دستيابي به رشد اقتصادي محور اصلي خواهد
بود و اين سازمان توسعه را براساس سند ملي
آمايش ســرزمين دنبال ميكند .او كه اين روزها تمــام تمركز خود را بر
مديريت كسري بودجه امسال دولت و بستن بودجهاي متفاوت براي سال
آينده گذاشته ميگويد :رشد اقتصادي و افزايش بهرهوري بايد مورد توجه
همه برنامهريزان ،تصميمگيران و تصميمسازان قرار بگيرد.
در عالم واقع وقتي رئيس سازماني مثل برنامه و بودجه واقعبين باشد و به
جاي سير كردن در آسمانها و وعده دادن براساس آرزوهاي دستنيافتني
در روي زمين گام بردارد ،انتظار ميرود كه دستكم تصوير آينده برنامه
و بودجه كشور شفافتر باشــد .از اين جهت مسعود ميركاظمي تاكنون
نشان داده كه آگاه است با چه مصايبي در مسير اصالح نظام برنامهريزي و
بودجهريزي كشور مواجه است.
از باب يادآوري ضرورت دارد به اين اصل بديهي توجه شود كه جمع اضداد
ممكن نيست و به همين دليل انتظار ميرود كه متولي نظام برنامه و بودجه
كشور شفاف بگويد كه آيا بودجه 1401با توجه به كسري تراز عملياتي و
سهم باالي هزينههاي جاري از كل منابع بودجه ،راه را براي رشد اقتصاد
كشور هموار ميسازد؟ چالش بعدي پيش روي ميركاظمي ،اين است كه
اولويت و جهتگيري بودجه ايران در سال آينده ضدتورمي خواهد بود يا
اينكه مهار تورم در اولويت بعدي پس از رشــد اقتصادي قرار دارد؟ او به
درستي ميگويد كه بايد از پروژهمحوري فاصله گرفته و با تمركز بر برنامه به
نتيجه برسيم اما قدري درنگ الزم است كه به اين نتيجه برسند كه نه فقط
نظام برنامهريزي و بودجهريزي درون ساختار قوه مجريه كه حتي درون
ســاختار قوه قانونگذاري هم پروژهمحوري است و آيا او قادر به اين تغيير
پارادايم سخت خواهد بود؟
ميركاظمي كه هم تجربه صدارت بر تجارت ايران را داشته و هم روزگاري
سكاندار وزارت نفت بوده و پس از آن تجربه قانونگذاري را كسب كرده ،االن
در موقعيتي قرار دارد كه بايد در برابر بسياري از مطالبات بودجهخواهي
ايستادگي كند و با نشان دادن كف دست خود اعالم كند كه اين كف دست
مو ندارد .پس بايد به سمت ثروتآفريني و درآمدزايي پايدار حركت كرد.
او ميداند كه خلق ثروت در يك اقتصاد ،غيررانتي و شــفاف شدني است
وگرنه خلق پول كه اوج بيهنري در اقتصاد است .سكاندار برنامه و بودجه
از هماكنون بايد فشارها را مديريت كند و راه را بر راهزنان بودجه ببندد.

شتابزدگي در تصويب

دخالت دولت در امور تصديگرایانه ،حمايت ناكافي از
حقوق كشاورزان ،اثربخشي پايين تحقيقات در عرصه
توليد ،عدمتمركز بر تقويت توليد محصوالت اساسي
در مناطق ويژه ،تغيير كاربري و زمينخواري ،ضعف
در بازاريابي و صادرات ،بوروكراســي پيچيده و فرايند
طوالني راهاندازي كسبوكار و وجود فضاي نااطميناني
در بخش كشاورزي جهت سرمايهگذاري ،مورد غفلت

جدي قرارگرفته است .كارشناسان بازوي تحقيقاتي
مجلس حتي نسبت به تغيير يك واژه در برخي احكام
اين طرح هشــدار داده و ميگويد :تغيير واژه مكلف
بهجاي مجاز در بسياري از احكام هيچ توجيهي ندارد
و عالوه بر اينها برخي از احكام اين طرح در حوزههاي
مختلف ،بهويژه خودكفايي ،يكپارچهســازي اراضي،
حمايت از فعاالن كشاورزي و رفع موانع توليد در اين

دخالت دولت در قيمتگذاري

مركز پژوهشهاي مجلس همچنين نسبت به گسترش دخالت دولت در قيمتگذاري محصوالت كشاورزي هشدار داده
و ميگويد :با توجه به تشكيل ستاد تنظيم بازار كشاورزي و وظايف محول شده به اين ستاد ،موضوع دخالت دولت در
قيمتگذاري قوت گرفته است؛ درحاليكه بايد اين دخالت به موارد استثنايي محدود شود .از سوي ديگر ،براي انعكاس
مستقيم ديدگاههاي تشكلها ،شايسته است كه تشكلهاي فراگير كشاورزي و صنايع تبديلي و نهادههاي كشاورزي
هركدام يك نفر نماينده به انتخاب خود و با حكم وزير جهاد كشاورزي در ستاد داشــته باشند اين در حالي است كه
ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در روند بررسي طرح تقويت امنيت غذايي و رفع موانع توليدات كشاورزي با
ورود و عرضه كاالها و محصوالت كشاورزي در بازار سرمايه مخالفت كردند .در جريان بررسي اين طرح در صحن علني
مجلس پيشنهادي مطرح شد كه از بورس كاال و محصوالت كشاورزي حمايت شود اما نمايندگان مخالف ميگفتند كه ما
نبايد محصوالتي چون مرغ ،گوشت ،تخممرغ و برنج كه مايحتاج اوليه مردم هستند را به بازار سرمايه وارد كنيم و اين
مايحتاج مهم و اوليه مردم را بهدست دالالن بسپاريم .سرانجام اين پيشنهاد هم رأي نياورد و مذاكرات بين نمايندگان
براي ريلگذاري جديد در مسير اقتصاد كشاورزي ادامه دارد .آيا با شخم خوردن قانون حاكم بر اقتصاد كشاورزي ،شاهد
سرسبزي در اين بخش خواهيم بود يا اينكه كشور با بحران تازهاي از تنش آبي ،زمينخواري و رانت مواجه خواهد شد.

نسخه تكراري براي درد بازار مسكن

كميسيون عمران مجلس در حالي بهدنبال كاهش حق كميسيون امالك است كه از نظر
نمايندگان اين صنف ،نتيجه آن چيزي جز افزايش تخلفات نخواهد بود

مسكن جدال بر سر حق كميسيون مشاوران امالك ،شكل و
شــمايل دعواي مرغ و تخممرغ بهخود گرفته و هر
طرف دعوا ،ديگري را مقصر وضعيت موجود معرفي
ميكند .قانونگذار ،تعارض منافع ميان حق كميســيون درصدي
مشاوران امالك با تعيين ارزش معامله را زمينهساز گراني ،فساد و
تخلف ميدانند و بهدنبال كاهش مزد دالالن مسكن هستند و در
مقابل نمايندگان صنفي مشاوران امالك ،پايينآوردن حقالزحمه
مشاوران را باعث بروز تخلفات و تبانيهاي احتمالي عنوان ميكنند
و پيگير متناسبسازي حق كميسيون مشــاوران امالك با ديگر
كشورها هستند.
به گزارش همشــهري ،خبرها حاكي از اين است كه كليات طرح
كاهش تعرفــه بنگاههاي معامالت ملكي در كميســيون عمران
مجلس به تصويب رسيدهو قرار است پس از تغييراتي كه در پاييز
سال گذشته براي حق كميسيون مشاوران امالك اعمال شد ،بار
ديگر تمهيداتي براي تغيير فرمول ،مبنا و ميزان حق كميسيون آنها
انجام شود .تعارض منافعي كه وابستگي حقالزحمه بنگاههاي ملكي
با ارزش معامله ايجاد ميكند ،همواره يكي از متهمان سفتهبازي
روي قيمت ملك و گاه تباني بنگاهدار براي تغيير غيرواقعي ارزش
معامله عنوان شده كه در دورههاي تنش بازار مسكن ،به محركي
براي جهش قيمتها تبديل ميشــود .در مقابل ،رئيس اتحاديه
مشاوران امالك معتقد است دســتكاري حقالزحمه اين صنف
منصفانه نيســت و تجربه ثابت كرده كه فقط ميزان شكايتها را
افزايش ميدهد و هرگز تأثيري بر كاهش قيمت مسكن ندارد.
فرمول حق كميسيون تغيير ميكند؟

اوايل هفته جاري بود كه سخنگوي كميســيون عمران مجلس
از موافقت اعضاي اين كميســيون با كليات طــر ح كاهش تعرفه
بنگاههاي معامالتــي خبر داد .عبدالجالل ايري به ايســنا گفت:
وابســتگي حقالزحمه بنگاههاي معامالت ملكي با قيمت ملك،
زمينه افزايش قيمت مسكن را فراهم ميكند و درنهايت اعضاي
كميســيون عمران مجلس با كليات اين طــرح موافقت كردند و
مقرر شــد تا در اين طرح كميته مخصوص بهنحوي مورد بررسي
و چكشكاري قرار گيرد كه رابطه تعرفــه بنگاههاي معامالتي با
قيمت ملك قطع شده و شــيوه ديگري براي دريافت حقالزحمه

آنها تعيين شــود .اين اظهارات حاكي از اين است كه كميسيون
عمران مجلس بهدنبال ابداع فرمول جديدي است كه مثل شرايط
فعلي ،تغيير ارزش معامله تغيير بنيادي در حق كميسيون مشاوران
امالك نداشته باشد و آنها سودي از باال و پايينبردن قيمت ملك
نداشته باشند.
با فرض اينكه كميسيون عمران قادر باشــد چنين فرمولي ابداع
كند و همه مســائل حرفه داللي ملك ،ازجمله اختالف زحمت،
برنامهريزي و كارسازي يك معامله 10ميليارد توماني با يك معامله
100ميليون توماني را نيز در اين فرمول ببيند ،باز يك سؤال مطرح
ميشود كه طرح كميســيون عمران مجلس چگونه ميتواند بعد
از ابالغ فرمول جديد ،از تباني مشــاور امالك با هر يك از طرفين
معامله بهمنظور دريافت حق كميســيون خارج از معامله نظارت
كند؟ بررسيها نشان ميدهد از مهرماه سال قبل كه فرمول حق
كميسيون مشاوران امالك تغيير كرده تاكنون ،بخش قابلتوجهي
از معامالت ملكي بهصورت توافقي يا با تخلف مشاور امالك ،با حق
كميسيون مغاير با ابالغيه كميسيون نظارت بر اصناف منعقد شده
است .در اين ميان ،سختگيريهاي واحد نظارت اتحادي ه مشاوران
امالك نيز در بهترين حالت ،برخورد با تخلفات را تسريع كرده؛ اما
نتوانسته ريشه تخلفات را خشك كند.
مشاوران امالك چه ميگويند؟

ســال قبل كه حق كميســيون امــاك اصالح شــد ،مصطفي
قليخسروي ،رئيس اتحاديه مشاوران امالك تهران در گفتوگو
با همشــهري تأكيد كرد :اين اتحاديه ،نرخنامــه جديد را به همه
واحدهاي صنفي متبوع خود ابالغ كرده و الزماالجراست اما همزمان
اتحاديه براي احقاق حقوق صنف مشاوران امالك رايزني ميكند و
پيگير تجديدنظر در نرخها خواهد بود .پسازآن نيز خسروي بارها
از لزوم تجديدنظر در نرخنامه حق كميسيون با رسانهها گفتوگو
كرد و اينك نيز در شرايطي كه زمزمه طرح اصالح حق كميسيون
مشاوران امالك به گوش ميرسد ،بار ديگر رئيس اتحاديه مشاوران
امالك به نشانه مخالفت با اين طرح وارد ميدان شده است.
او با اشاره به اينكه تعرفه مشاوران امالك در ايران يكچندم تعرفه
ديگر كشورهاست ،به نمايندگان عضو كميسيون عمران مجلس
توصيه ميكند بهجاي ارائه نسخههاي چشمبسته و خلقالساعه،

به گزارش همشــهري ،طرحي كه در دستور كار اين
روزهاي مجلس قرار دارد ،بهگفته مركز پژوهشهاي
مجلس پيامدهاي آن گســترده و ايرادهاي وارده بر
آن مهم و اساسي اســت اما ديروز نمايندگان برخي از
مواداوليه اين طرح كه ازقضــا ميتواند چالشبرانگيز
در آينده باشــد را تصويب كردند .ازجمله اينكه قرار
است ســازمان ســرمايهگذاري و تجارت كشاورزي
ايران تشكيل شود كه هدف آن تمركز سياستگذاري،
برنامهريزي و نظارت در حوزه سرمايهگذاري ،تأمين
مالي تجارت و بازرگاني بخش كشاورزي خواهد بود و
بهاينترتيب 2معاونت بازرگاني وزارت جهادكشاورزي
با واحدهاي مشابه آن در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
ادغام خواهد شد .سازمان ســرمايهگذاري و تجارت
كشاورزي ايران ،ذيل وزارت جهادكشاورزي با رعايت
بند(الف) ماده( )۲۸قانون برنامه ششم توسعه از ادغام
معاونت بازرگاني وزارت جهادكشــاورزي و واحدهاي
مرتبط با اين سازمان در وزارت صنعت ،معدن و تجارت
شامل :دفتر توسعه صادرات محصوالت كشاورزي در
سازمان توســعه تجارت ايران و اداره كل محصوالت
كشــاورزي در ســازمان حمايت از مصرفكنندگان
و توليدكننــدگان با وظايف زير ظــرف 3ماه از تاريخ
الزماالجرا شدن اين قانون تشكيل ميشود.
كارشناســان وابســته به مركز پژوهشهاي مجلس
در واكنش به تولد ســازمان جديد بيــان كردهاند كه
ســرمايهگذاري و تجارت 2حــوزه تخصصي و مجزا
هستند و تجميع آنها در يك سازمان منطقي نيست؛
چراكه در ادبيات توليد ،سرمايه بهعنوان يكي از عوامل
توليد و سرمايهگذاري بهعنوان پيشران توليد مطرح
میشود و از طرفي تجارت ،علم و فن دادوستد و توزيع
محصوالت يا نهادههاي توليد اســت و بهاحتمالزياد
يكي از اين وظايف در اولويت و ديگري مورد غفلت قرار
ميگيرد .حتي تشكيل چنين سازماني خالف بند 10از
سياستهاي كلي نظام اداري مبني بر متناسبسازي و
ي تشكيالت نظام اداري است.
منطقيساز 

قانون مدوني براي مشاوران امالك وضع كنند كه مبتني بر قانون
نظام صنفي باشد و اگر در اين كار ناتوان هستند ،دستكم شغل
داللي مسكن را از اين قانون مســتثنا كنند تا دست اتحاديه براي
تنبيه و تشــويق واحدهاي قانونمند و متخلف باز باشــد؛ چراكه
هماكنون اتحاديه امــاك هيچ اختياري در ايــن زمينه ندارد و
فقط در همكاري با شوراي حل اختالف و اماكن براي پلمب دفاتر
مشاوران امالك متخلف همكاري ميكند.
خسروي با اشاره به اينكه مسكن مهمترين دارايي يك خانوار ايراني
است و كوچكترين اشتباه يك مشــاور در عقد قرارداد ميتواند
زندگي يك خانواده را تحتتأثير قرار دهد ،ميگويد :قانونگذاران
بايد تبعات كاهش حق كميسيون مشــاوران امالك در جرمزايي
و همچنين سختشدن معاش اين صنف را درنظر بگيرند؛ چراكه
وقتي حقوحقوق يك فرد را به او ندهند ،عمال او را به دورزدن قانون
تشويق ميكنند.

چه بايد كرد؟

قابل كتمان نيست كه قانون نظام صنفي ايران ايرادات متعددی دارد
و بهويژه با نگاهي به ايجاد اشتغال براي جوانان ،قواعد بسيار آساني
براي راهاندازي واحد صنفي درنظر گرفته است؛ بهگونهاي كه سرانه
تعداد واحدهاي صنفي در ايران حدود 6برابر ميانگين جهاني برآورد
ميشود و اين مسئله در صنف مشاوران امالك و مستغالت نيز بهوضوح
قابل مشاهده است .بررسيها نشان ميدهد طي دوره 25ساله ۱۳۷۵
تا زمستان 1399موجودي مسكن كشور ۲.۵براب ر افزايش پيدا كرده
اما طي همين دوره زماني ،تعداد واحدهاي صنفي مشــاوران امالك
 ۱۹برابر شده است .حتي در شــهر تهران ،در شرايطي كه تعداد كل
معامالت خريدوفروش ،رهن و اجاره و مشاركت در ساخت در ركود
فعلي از 10هزار مورد درماه فراتر نميرود ،حدود 12هزار بنگاه ملكي
مجازيا در حال دريافت مجوز فعال هستند و بهطور ميانگين توان تأمين
هزينههاي جاري خود را نيز ندارند .در اين ميان ،كيفيت كار مشاوران
امالك نيز بهواسطه همين تسهيل قانون نظام صنفي بسيار پايين است؛
بهگونهاي كه بسياري از متعاملين بازار امالك ،فقط بهواسطه انحصار
اين صنف در صدور كد رهگيري و رسميت بخشيدن به معامله به آن
مراجعه ميكنند .از سوي ديگر ،شتاب توسعه آگهيهاي اينترنتي
حوزه امالك ،عمال مشــاوران امالك را نيز به كاربران ساده اين فضا
تبديل كرده و ديگر خبري از داللي آنها در جوش دادن معامله نيست .به
هر صورت ،اين ماجرا از هر سو كه نگاه شود ،مقصر يا مقصران مختلفي
ديده ميشوند كه پرداختن به هر يك از آنها بهتنهايي ،ميتواند مصداق
اين مثل باشد كه مرغ اول بوده يا تخممرغ! پس اگر قرار است تالشي
براي ساماندهي بازار امالك و مستغالت انجام شود ،اولازهمه بايد
ايجاد بانك اطالعاتي شفاف و همهشمول در دستور كار قرار بگيرد،
پسازآن ابزارهاي مالياتي در اين حوزه فعال شوند و دستآخر نيز
قانون نظام صنفي فارغ از اهداف پوپوليستي بهگونهاي اصالح شود كه
اصناف در فضاي رقابتي و بهصورت تخصصي فعاليت كنند.

گفتوگو

علی ابراهیمی

خبرنگار

در گفتوگوي همشهري با مديركل دفتر خدمات بازرگاني
معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهادكشاورزي اعالم شد:

هيچ كمبودي در مرغ و تخممرغ نداريم

چانهزني براي اصالح نرخ مصوب ،منشأ گراني اخير تخممرغ

با نزديكشدن به فصول سرد سال
و رشد نسبي تقاضاي تخممرغ،
ســير صعودي قيمت اين ماده
پروتئيني تندتر شــده اســت؛
بهنحوي كه نرخ هر شانه تخممرغ
به 45تا بيش از حــدود 60هزار
تومان و نرخ هر عدد تخممرغ به
1200تا حدود 2هزار تومان رســيده است .سياستگذاران بخش
توليد از كمبود مرغ و تخممرغ خبرداده ،اما فعاالن صنفي ،رشد
هزينه تمامشده ناشي از گراني نهادههاي توليد و پايين بودن نرخ
مصوب دستوري اين اقالم را عامل زياندهي ،افت توليد و تخلفات
عرضه اين اقالم تلقي ميكنند .بر اين اساس درخواست افزايش نرخ
مصوب هركيلوگرم تخممرغ درب مرغداري را به 17هزار و  300تا
17هزار و800تومان به شوراي سياستگذاري ارائه كردهاند كه دراین
صورت هر شانه تخممرغ به 43تا 45هزار تومان ميرسد .با حسن
عباسيمعروفان ،مديركل دفتر خدمات بازرگاني معاونت توسعه
بازرگاني وزارت جهادكشاورزي دراین خصوص گفتوگو كردهايم.
نيازساالنهبازاروتوليدتخممرغچقدراست.آياطي2ماه
اخير تغييري در عرضه و تقاضاي اين محصول ايجاد شده است؟

ميزان نياز ساالنه بازار مصرف تخممرغ در كشورمان حدود يكميليون
تن است كه در طول سال نيز در همين ميزان يا بيشتر توليد ميشود.
با وجود اين ،ميزان مصرف تخممرغ تابع فصل و شرايط ديگري است؛
بهنحوي كه در برخي فصول سال مانند تابستان با گرمي هوا يا درماه
مبارك رمضان و ايام محرم ميزان مصرف و تقاضا براي اين محصول
كاهش مييابد و با خنكي هوا ميزان مصرف تخممرغ بيشتر ميشود.
توليدكنندگان مرغ و تخممرغ كمبود و گراني و عرضه
با تأخير نهادهها را عامل رشد هزينه تمامشده توليد ميدانند .آيا
كمبودي در اين زمينه وجود دارد؟

در مورد كمبود و عرضــه با تأخير نهادههاي توليــد مرغ و تخممرغ
با بررســي كه در زمينه عرضه اين نهادهها از ابتدا تا 23شــهريورماه
امسال نسبت بهمدت مشابه سال گذشته داشتيم ،تاكنون 7ميليون و
600هزار تن نهاده در سامانه بازارگاه فروخته شده است كه اين رقم در
مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ميزان يكميليون و 900هزار تن
بيشتر بوده است .با اين روند كمبودي در تامين نهادههاي توليد مرغ و
تخممرغ نداشتهايم ،اما اينكه توليدكنندگان اعالم ميكنند نهادههاي
تخصيصيافته در سامانه بازارگاه با تأخير بهدست آنها ميرسد ،درست
است؛ مثال مرغدار نهاده را در سامانه مذكور خريداري كرده و مقرر بوده
تا ظرف مدت يك هفته به دستش برسد ،اما بهدليل مشكالت سيستم
لونقل در بنادر كشور با تأخير يكهفتهاي ارسال شده است.
حم 
اما توليدكنندگان با استناد به رشد هزينه تمامشده
توليد ،خواستار بازنگري در قيمت مصوب تخممرغ هستند .آيا
نرخ مصوب اين محصول افزايش مييابد؟

بديهي اســت كه توليدكنندگان اين صنف بهدنبال دريافت قيمت
مصوب جديد هستند و اعالم ميكنند كه توليد هر كيلوگرم تخممرغ
درب مرغداري با نرخ مصوب 14هــزار و 500تا 15هزار توماني براي
توليد تخممرغ بهصرفه نيست .توليدكنندگان مرغ گوشتي نيز قيمت
مصوب 24هزار و 500توماني مصرفكننده اين محصول را غيرواقعي
ميدانند و دستاندركاران توليد جوجه يكروزه نيز خواستار افزايش
نرخ مصوب اين نهاده توليد به حداقل 6هزار تومان هســتند كه اين
درخواستها به همراه مســتندات رشد هزينه تمامشــده توليد به
دستگاههاي ذيربط ارائه شده اســت .اما با توجه به اينكه وزير جديد
جهادكشــاورزي كار خود در اين وزارتخانه را اخيرا آغاز كرده است،
مسئوالن اين وزارتخانه در حال بررسي هزينه تمامشده توليد و تثبيت
يا افزايش نرخ مصوب مرغ و تخممرغ و جوجه يكروزه هستند .اين در
حالي است كه هزينههاي توليد مرغ و تخممرغ در شرايطي افزايش
يافته كه بهدليل فشار گراني بر معيشت مردم ،دولت اقبال چنداني به
افزايش نرخ مصوب كاالها و خدمات ندارد .با اين شرايط بهنظر ميرسد
نتايج بررسي درخواست توليدكنندگان مرغ و تخممرغ براي افزايش
نرخ مصوب اين اقالم در شــوراي سياســتگذاري در حال انجام كار
كارشناسي است و تا هفته آينده اعالم ميشود.
با اين روند طي 2ماه اخير كاهشي در توليد تخممرغ
بهدليل كمبود و تحويل با تأخير نهادههاي توليد و جوجه يكروزه
نداشتهايم؟

هيچ كاهش توليد يا كمبــودي در مرغ و تخممرغ نداشــتهايم ،اما
توليدكنندگان با استناد به رشد هزينه تمامشده توليد خواستار اصالح
نرخ مصوب اين اقالم هستند .با وجود اين فعال قيمت مصوب جديدي
براي مرغ و تخممرغ تعيين نشده است .درواقع توليدكنندگان مرغ و
تخممرغ خواستار دريافت قيمت مصوب جديد براي اين محصوالت
هستند و سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان در حال
بررسي مستندات اين توليدكنندگان براي رشد هزينه تمامشده توليد
است ،اما هنوز عدد خروجي در مورد ميزان افزايش هزينه تمامشده
توليد مرغ و تخممرغ نسبت به نرخ مصوب قبلي اعالم نشده است .لذا
تالش ميشود در تعيين نرخ مصوب جديد مرغ و تخممرغ دغدغههاي
مردم و مشكالت توليدكنندگان بهگونهاي لحاظ شود كه هم توليد
نخوابد و هم شاهد افزايش قيمت بازار اين اقالم بهدليل افزايش نرخ
مصوب نباشيم.
با وجــود كاهش نيافتــن توليد ،آيا درخواســت
توليدكنندگان مرغ براي اصالح نرخ مصوب موجب افت عرضه،
كمبود ،گراني يا صادرات اين محصول نشده است؟

ممكن است چنين رويكردي وجود داشــته باشد ،اما بايد توجه كرد
كه تخممرغ محصولي فسادپذير است كه نميتوان آن را براي يك تا
3ماه دپو كرد ،بلكه كااليي است كه بعد از توليد بايد حداكثر طي مدت
يك هفته به بازار مصرف عرضه شود .همچنين اكنون توليدكنندگان
مجوز صادرات تخممرغ را ندارند و تنها چندماه قبل و در فصول گرم
سال كه مازاد توليد تخممرغ داشــتيم ،مجوز صادرات 20هزار تن از
اين محصول صادر شــده بود .همچنين واردات تخممرغ نطفهدار در
كوتاهمدت منجر به رشد عرضه تخممرغ و كاهش قيمتها نخواهد
شد ،بلكه هدف برنامهريزي براي جلوگيري از كمبود تخممرغ نطفهدار
و مرغ تخمگذار در ماههاي آينده است.
اگر كمبودي در توليد تخممــرغ نداريم ،علت وعده
برخي فعاالن صنفي مبني بر كاهش قيمتها طي 2هفته آينده با
واردات 10هزار تن تخممرغ چيست؟

گرچه ممكن است با توجه به درخواست توليدكنندگان براي افزايش
نرخ مصوب تخممرغ ،چالشي در عرضه و تامين نياز بازار به تخممرغ
خوراكي ايجاد شده باشــد ،اما امكان واردات تخممرغ نطفهدار ،مرغ
تخمگذار يا تخممرغ نطفهدار مرغ گوشتي براي جلوگيري از افزايش
قيمت جوجه يكروزه وجود دارد.

23023621

تثبيت قيمت ماهي در ميادين
تر هبار
قيمت ماهي در ميادين ميوه و ترهبار براي سومينماه
پياپي ثابت ماند .به گزارش همشهري ،براساس نرخنامه
جديد سازمان ميادين ميوه و ترهبار شهرداري تهران
قيمت انواع ماهي در غرفههاي آبزيان ميادين براي سومينماه پياپي
بدون تغيير مانده و برخالف مرغ و گوشــت قرمز و تخم مرغ كه طي
ماههاي گذشته روند قيمت آنها افزايشي بوده ،اين ماده پروتئيني با
ن نشده است.
ارزش در طول تابستان گرا 
تنها تغيير قيمتي كه در فهرست سازمان ميادين ديده ميشود مربوط
به قزلآالي رنگينكمان است كه 2هزار تومان افزايش قيمت داشته و
به كيلويي 64هزار تومان رسيده است .قيمت قزلآالي رنگين كمان
ابتداي تابســتان  ۵۹.۹۰۰تومان بود كه درمرداد به كيلويي  ۶۴هزار
تومان رسيد .در نرخنامه جديد قيمت ميگو و محصوالت منجمد هم
تغييري نشان نميدهد .بر اين اســاس هر كيلوگرم ميگوي منجمد
دريايي بسته به سايز آن ،بين  ۱۱۵تا  ۱۷۲هزار تومان قيمت خورده
است .ميگوي منجمد پرورشي هم 89تا 99هزار تومان قيمت دارد.
براساس نرخنامه ميادين ،ماهي شير خليجفارس با قيمت هر كيلوگرم
 ۱۱۸تا  ۱۳۲هزار تومان و راشــگو با قيمت  ۱۱۰تا  ۱۲۶هزار تومان
همچنان گرانترين ماهيهاي عرضه شده در ميادين هستند.

قيمت بعضي از انواع ماهي در ميادين ميوه و تره بار تهران
كيلو -تومان
مشخصات
نوع ماهي
75.000
باالي  ۸۰۰گرم
سوف شمال
آمور پرورشي
51.000
بين يك تا  ۱.۵كيلوگرم
31.000
بين  ۲تا  ۳كيلوگرم
بيگهد پرورشي
30.000
فيتوفاگ پرورشي
باالي  ۱.۵كيلوگرم
42.000
باالي  ۱.۵كيلوگرم
كپور پرورشي
66.000
باالي  ۳۰۰گرم
قزلآالي رنگينكمان پرورشي
شير پرورشي(بچه شير) با سر و دم – بين يك تا ۳كيلوگرم 109.000
با سر و دم -باالي  ۳كيلوگرم 118.000
شير خليجفارس
37.000
بين يك تا 1.5كيلوگرم
كپور پرورشي
38.000
باالي  ۲۰۰گرم
بياح
108.000
حلوا سياه
باالي يك كيلوگرم
95.000
بين يك تا  ۳كيلوگرم
سرخو اصل
باالي يك كيلوگرم
82.000
سنگسر طاليي
105.000
شوريده
باالي  ۷۰۰گرم
قباد
بين  ۷۰۰گرم تا يك كيلوگرم 90.000
89.000
بين يك تا  ۳كيلوگرم
هامور

اقتصاد
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ارز 4200توماني در خط پايان

خبرها نشان ميدهد که عزم دولت براي حذف ارز ترجیحی جدي است
با اظهارات 2نماينده مجلس و حمايت
ارز
برخي ديگــر از نمايندگان و همينطور
تشكيل يك كميته ســهجانبه ،بحث
حذف ارز فسادزاي 4200توماني جديتر شد .آنطور
كه از خبرها بر ميآيد درصورتي كه دولت اراده جدي
براي اين كار داشته باشد ارز 4200توماني كه منجر به
تشديد تورم و همينطور توزيع رانت شده است تا پايان
سال حذف ميشود .رئيس كميسيون اقتصادي مجلس
ميگويد :دولت با مجلس براي حذف ارز  4200توماني
همنظر است.
به گزارش همشهري ،اقتصاددانان و فعاالن اقتصادي از
دولت سید ابراهيم رئيسي انتظار دارند هرچه سريعتر
بساط ارز 4200توماني كه براي واردات برخي كاالها
اختصاص مييابد را برچيند تا از اين طريق مانع توزيع
رانت گســترده شــود.آنطور كه تحليلگران و مراكز
پژوهشــي ميگويند تخصيــص ارز 4200توماني به
واردات كاالهاي اساسي نه فقط مانع رشد قيمت اين
محصوالت نشده است بلكه خود به يكي از عوامل رشد
تورم هم تبديل شده است.
سياســت تخصيص ارز 4200توماني بــه كاالهاي
اساسي درست يكماه قبل از خروج آمريكا از برجام در
فروردينماه 1397آغاز شد و دولت از اين طريق قصد
داشت نسبت به سياستهاي تحريمي دونالد ترامپ
پيشدستي كند چراكه تحريمهاي مالي ورود ارز به
كشور را نشانه رفته بود و مانع از ورود ارز به كشور ،حتي
از سوي كشورهاي همسايه ميشد.
اســحاق جهانگيري ،معــاون اول حســن روحاني
ارديبهشت امســال در كالب هاوس درباره تخصيص
اين ارز توضيح داد :اتفاقاتي در كشــورهاي همسايه
بهخصوص آنهايي كه ارز وارد ميكرديم ،رخ داده بود و
گزارشهاي امنيتياي بود كه آنها مانع ورود اسكناس
ارز به داخل كشور شده بودند.
بهگفتــه جهانگيــري ،موجــودي ارز در ابتداي ۹۷
كمتر از يك روز عرضه در ســال  ۹۶بود .از آن ســو،
رئيسجمهوري آمريكا اعالم كرده بود تصميم جديدي
خواهد گرفت برهمين اساس دولت سياست تخصيص
ارز 4200توماني را در پيش گرفت.
با وجود اظهــارات جهانگيري همــان زمان يعني در
فروردينماه سال 1397بسياري از اقتصاددانان هشدار
دادند كه تخصيص ارز 4200توماني راهكار درســتي
براي مقابله با تحريمها نيســت و ايران نيز بايد مانند
مسكو سياست تخصيص ارز شــناور را براي مقابله با

تحريمهاي آمريكا كه مانع ورود ارز به كشور ميشود در
پيش بگيرد اما دولت به اين انتقادها گوش نكرد و بيش
از 40ماه است كه سياست تخصيص ارز 4200توماني
دنبال میشود و اين سياست را بهعنوان يك ارث براي
دولت سيزدهم برجاي گذاشت .انتظار ميرود دولت
جديد تكليف اين ميراث را بهزودي روشن كند .حاال اما
آنطور كه  2نماينده مجلس به تازگي خبر دادهاند قرار
است تا پايان سال تكليف ارز 4200توماني مشخص
شود و حتي آنطور كه رئيس كميسيون اقتصادي گفته
دولت ســيزدهم برخالف دولت قبل با مجلس درباره
حــذف ارز 4200توماني همنظر اســت .پيش از اين
اسحاق جهانگيري ،معاون اول حسن روحاني ،وقتي
كه مجلس در جريان بررسي اليحه بودجه 1400قصد
حذف ارز 4200توماني را داشت به رهبري نامه نوشت
و مانع از تصويب اين طرح در مجلس شد اما حاال گويا
قرار است با نظر مســاعد دولت طرح حذف ارز 4200
توماني به اجرا در بيايد.
حذف ارز ترجيحي

آنطور كــه خبرها نشــان ميدهد بهنظر ميرســد
تخصيص ارز 4200توماني به روزهــاي پاياني خود
نزديك شــده بهويژه آنكه آغاز بهكار دولت سيزدهم
انتظارها را براي حذف ارز ترجيحي افزايش داده است.
بر همين اساس هفته گذشــته يك كميته سهجانبه
از ســوي دولت،مجلس و بانك مركزي براي بررسي
حذف  ۴۲۰۰توماني و بازنگري در نظام توزيع يارانهها
تشكيل شد و قرار است هرچه سريعتر نظام توزيع يارانه
و تخصيص ارز ترجيحي در اين كميته تعيين تكليف
شــود .هنوز از تصميمهاي گرفته شده در اين كميته
اطالعي در دست نيســت اما آنطور كه نمايندههاي
مجلس ميگويند بهنظر ميرسد نظر دولت و مجلس
براي حذف ارز 4200توماني مساعد است و هر  2نهاد
در اينباره همنظرنــد .آنطور كه مهدي طغياني ،عضو
كميسيون اقتصادي مجلس خبر داده است :براساس
قانون بودجه ،ارز  ۴۲۰۰توماني تا آخر سال بايد به شكل
تدريجي حذف شود بهطوري كه در سال  ۱۴۰۱چيزي
تحت عنوان ارز  ۴۲۰۰توماني نداشته باشيم.
ديروز رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم با بيان
اينكه تكليف نرخ ارز ترجيحــي براي تأمين كاالهاي
اساسي بهزودي مشــخص ميشود گفت :بازنگري در
سياست تخصيص ارز براي تامين كاالهاي اساسي يكي
از اولويتهاي مهم كميسيون اقتصادي است و بهزودي

تعيين تكليف ميشود.
محمدرضا پورابراهيمي ،بــا تأكيد بر اينكه نظر دولت
هم همين است و بهزودي نرخ ارز ترجيحي براي تامين
كاالهاي اساســي تعيين تكليف خواهد شد گفت :با
وجود تخصيص  8ميليارد دالر منابع ارزي براي تأمين
كاالهاي اساسي در نيمه نخست امسال باز هم كماكان
اين كاالها گران در اختيار مردم قرار ميگيرند كه بايد
يك بازنگري در اين خصوص صورت بگيرد.
همزمان با ايــن  2نماينده كه خبــر از تعيين تكليف
ارز 4200توماني تا پايان ســال دادند برخي ديگر از
نمايندگان مجلس در گفتوگوهاي جداگانهاي حمايت
خود را براي حذف اين ارز اعالم كردند.
اما داليل حذف ارز 4200توماني چيست؟ و چرا مراكز
پژوهشي ،اقتصاددانان و نمايندگان مجلس تأكيد دارند
كه بساط ارز 4200توماني بايد هر چه سريعتر برچيده
شــود؟ حتي برخي خبرها نشــان ميدهد نهادهاي
امنيتي هم در اينباره گزارش تهيه كردهاند .آنطور كه
كارشناسان اقتصادي ميگويند 2 ،خسارت اصلي ارز
4200توماني رشد تورم و توزيع رانت بوده است.
افزايش تورم

آنطــور كــه اقتصاددانــان ميگويند توزيــع ارز
4200توماني براي واردات كاال ،خود يك عامل مهم
رشــد تورم اســت چراكه اختصاص اين ارز منجر به
افزايش كسري بودجه و رشــد پايه پولي كشور شده
است در واقع بار مالي و كســري بودجه ناشي از تداوم
اين سياست ،كه محل تامين آن پايه پولي كشور است،
خود به عاملي براي رشد شاخص قيمت مصرفكننده
يا تورم تبديل شده است.پيش از اين مركز پژوهشهاي
مجلس در گزارشي درباره طرح تامين كاالهاي اساسي
با اشــاره به افزايش 15درصدي پايــه پولي به خاطر
تداوم اجراي سياست ارز 4200توماني اعالم كرده بود:
سياســتي كه با هدف تثبيت قيمت كاالهاي اساسي
اجرا ميشود ،صرفنظر از ميزان تحقق اهداف ،منجر
به افزايش قابل توجه پايه پولي ،نقدينگي و در نهايت
تورم شده است .براســاس برآوردهاي صورتگرفته
توسط مركز پژوهشهاي مجلس ،حذف ارز ترجيحي
كاالهاي اساســي منجر به افزايش شــاخص قيمت
مصرفكننده تا حدود  ۶درصد ميشود اما در عين حال
تورم ناشي از ادامه سياست ارز ترجيحي ميتواند منجر
به افزايش بيش از  ۴۷هزار ميليارد توماني پايه پولي
و تورم كمرشكن براي قشر آسيبپذير كشور شود.

در گزارش مركــز پژوهشهاي مجلس آمده اســت:
اختصاص ارز ترجيحي براي واردات كاالهاي اساسي
با نرخ  ۴۲۰۰توماني به ازاي هر دالر ،از ابتداي ســال
 ۱۳۹۷هزينههاي بسياري براي كشــور در برداشته
است .نرخ ارز  2تا  3برابري سامانههاي سنا و نيما نسبت
به نرخ ارز ترجيحي باعث شده است تا دستيابي به ارز
ترجيحي و واردات براساس اين نرخ ،سودآوري زيادي
براي افرادي داشته باشد كه به اين نرخ دسترسي دارند.
طبق بررسيهاي انجام شــده تأمين منابع الزم براي
تخصيص ارز4200توماني منجر به افزايش بدهي ريالي
دولت به بانك مركزي شده است چراكه بانك مركزي
بايد اين ارز را با نرخ نيمايي تاميــن كند و در اختيار
واردكنندهها قرار بدهد.
سيدكمال سيدعلي ،معاون سابق ارزي بانك مركزي
در اينباره ميگويــد :تخصيص ايــن ارز به برخي از
كاالهاي اساسي و دارو هم رانت زيادي دارد و هم يكي
از داليل كسري بودجه است .محسن زنگنه ،يك عضو
كميســيون طرح ،برنامه و بودجه مجلس هم با بيان
اينكه اين سياست باعث افزايش تورم ،گسترش رانت
و فساد ميشود گفت :متأسفانه تجربه  ۳سال گذشته
نشان ميدهد كه اين سياســت نتوانسته تأثير الزم را
داشته باشد و عم ً
ال شاهد هستيم نرخ تورم كاالهايي
كه مشمول ارز ترجيحي شدند ،بيش از نرخ تورم ساير
كاالهاست.
توزيع گسترده رانت

تقريبا تمام كارشناســان اقتصادي متفقالقولند كه
تخصيــص ارز4200تومانــي منجر بــه توزيع رانت
ميشــود.برخي برآوردها نشــان ميدهــد تاكنون
دســتكم 500هزار ميليــارد تومان رانــت از محل

تخصيص ارز 4200توماني توزيع شــده است .طبق
آمارها در ســال 97نزديك به 31ميليــارد دالر و در
ســالهاي 98و 99بهترتيب 15و 10ميليارد دالر ارز
4200توماني به برخي كاالها اختصاص يافته است كه
اگر تفاوت نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز ترجيحي را بهطور
ميانگين محاسبه كنيم متوجه ميشويم كه از سال97
تا پارسال رقمي در حدود 500هزار ميليارد تومان رانت
بين واسطهها توزيع شده است.
مصطفي بنياسدي ،يك اســتاد اقتصاد پيش از اين
درباره ميزان رانت توزيع شده از طريق ارز 4200توماني
گفته بود :اگر متوسط قيمت ارز را 24هزار تومان درنظر
بگيريم ،با احتســاب اختالف ميانگين نرخ ارز آزاد با
نرخ ارز ترجيحي566 ،هزار ميليــارد تومان رانت در
كشور ايجاد شده اســت .از آنجا كه روند تخصيص ارز
هم چندان شفاف نبوده و افراد داراي ارتباطات قويتر،
از دسترسي بيشــتري به اين منابع برخوردار بودند،
احتمال بروز فساد در توزيع و تخصيص ارز هم وجود
دارد ،بهخصوص كه بنا به گزارش سازمانهاي نظارتي،
در برخي موارد ،ارز تخصيصيافته در مسير مورد نظر
خود استفاده نشده است.
ابوالفضل روغنيگلپايگاني ،رئيس كميسيون صنايع
اتاق بازرگاني ايران در اينباره ميگويد :متأسفانه ارز
 ۴۲۰۰توماني كه در دولت قبل ايجاد شــد ،خسارت
جبران ناپذيري به كشــور وارد كرد و يك رانت بزرگ
بود كه خيليها از آن سوءاستفاده و فرصتطلبي كردند
و نه تنها سر سفره مردم نيامد بلكه در واقع در اختيار
يكسري رانتجو و رانتطلب قرار گرفت .بهگفته او
اين منابع چند ميليــارد دالري ارز دولتي بهطور كلي
به هدر رفت .به بيان ديگر اين سياســت ارزي ،مطلقاً
مفيد نبود.

6

آمــار مبتاليــا ن ديروز

چهارشنبه  24شهریور  1400شماره 8315

22329

واکسنهای تزریق شده(دوز)

37866551

آمــار جانباختگانديروز

408

كل آمــار جا نباختگان

115167

گزارش همشهري از فشار كار ،فرسودگي جسمي ،استرس و اضطراب
پزشكان و پرستاران در نبرد  19ماهه با كرونا

كادر درمان درگير و دار
سالمت روان

افزايش بســتري و مرگهاي كرونــا در پيكهاي متعــدد ،نگراني از
ابتالي مجدد و مــرگ خود و همــكاران ،تنشهاي شــغلي ،واكنش
خانوادهها بــه مرگ عزيزان ،خســتگي مفرط ،اضطراب و اســترس از
یکتا فراهانی شــيفتهاي طوالني و مواجهه دائمي با ويروس ،شــرايط سختي براي
خبرنگار
كادر درمان ايجاد كرده اســت؛ متخصصان حوزه روان تاكيد ميكنند
بايد براي خروج اين افراد از وضعيت بحران روحي ،اقدام فــوري و ويژهاي صورت گيرد

افسردگي ،اضطراب ،فشار كاري و استرس؛ اين
خالصه وضعيت كادر درمان در روزهايي است كه
موارد ابتال و فوت كرونا ،همچنان باالست .هر چند
كه واكسيناسيون سرعت گرفته و در هفتههاي
آينده روي آمارها تاثيرات مثبتي خواهد داشت ،با
اين حال آنچه پزشكان و پرستاران از وضعيتشان
روايت ميكنند ،حكايت از حال ناخوش آنها دارد.
پژوهشي مستند در ايران درباره وضعيت روحي
و جســمي كادر درمان در اپيدمي كرونا انجام
نشده اما شــواهد حكايت از وخامت حال روحي
آنها بيش از حال جسميشان دارد؛ وضعيتي كه
آنها را نااميد كرده ،انگيزه كار را در آنها كم كرده،
نشانههاي افسردگي و اضطرابشان را باال برده و
خيليها را به سمتي برده تا دست از كار بكشند يا
از كشور مهاجرت كنند .در همين دوران كرونا،
ميزان درخواســت براي مهاجرت پرستاران باال
رفته؛ موضوعي كه از ســوي رئيس هيات مديره
نظام پرستاري تهران اعالم شده و نشان ميدهد
پيامدهاي رواني شيوع كرونا در كشور ،با توجه
به اينكه شرايط كاري اين گروه در دوران قبل از
كرونا هم چندان مطلوب نبــوده ،نگران كنند ه
است.
افزايش تنشهاي بين فردي

سيدوحيد شــريعت ،روانپزشك و عضو هيأت علمي
دانشگاه علومپزشــكي ايران ميگويد كه نيروهاي
فعال در حــوزه درمــان ،در 19ماه گذشــته دچار
فرسودگي شغلي شــدهاند .او درباره تأثيرات رواني
اين ماجرا به همشهري ميگويد« :فراواني اينگونه
فرســودگيها در دوران كرونا با درجات مختلف كه
شــرايط اجتماعي و خانوادگي هم بر آن تأثير دارد،
بسيار زياد است .مشكالت شغلي گروههاي مختلف
درمان ،بســيار باالســت .گزارشهاي منتشر شده

نشــان ميدهد آنها حتي قبل از كرونا هم مشكالت
زيادي داشتند و شرايط كاريشان با استانداردهاي
جهاني فاصله زيادي دارد؛ بر همين اساس فشار كار
و اســترس و اضطرابشان باالســت .همين مسئله
احساس فرسودگي شغليشــان را هم بيشتر كرده
اســت ».بهگفته او ،هنوز آمار و گــزارش دقيقي از
ميزان خســتگي اين افراد در دوران شــيوع كرونا
وجود ندارد ،اما مجموعه اســترسهاي وارد شــده،
قطعا تأثيرات زيادي بر سالمت روان آنها دارد .شواهد
هم نشــان ميدهد اين موارد در دوران شيوع كرونا،
افزايش قابلتوجهي داشــته اســت؛ يعني اگر قبال
فقط فرســودگي شــغلي در ميان اين گروه مطرح
بوده ،هماكنون افســردگي و فرسودگي رواني هم به
آن اضافه شــده است .شــريعت ميگويد« :دريافت
نكردن بازخورد الزم از كار ،نداشتن استراحت كافي،
تنشهاي بينفردي ،بدحالي بيماران و فشار كار زياد
باعث شده مشكالت شــغلي كادر درمان هماكنون
بيشتر از قبل شــود ».براساس اعالم اين روانپزشك،
ســرايت باالي ويروس و مرگومير بــاالي افراد در
بيمارســتانها ،جزو عوامل اســترسزا در ميان اين
افراد است.
كادر درمان به تنهايي نميتواند مديريت استرس
و زمان داشته باشند

شريعت در ادامه ميگويد« :متخصصان و روانپزشكان
نميتوانند در اين وضعيت با يــك فرمول جادويي،
اقدامي ويژه براي اين گروه انجام دهند تا آنها بتوانند
بدون استرس و فشار كاري باال و به دور از پيامدهاي
رواني اين شغل ،به فعاليتشان ادامه دهند .از سوي
ديگر ،تنها نميتوان از خــود كاركنان مراكز درماني
انتظار داشــت كه مديريت زمان و اســترس داشته
باشند .اگر اين افراد در محيط مناسبي باشند ،زمان
كافي براي استراحت داشته باشــند و استرسشان

با شــيفتهاي كاري مناســب و نيروهاي بيشتر و
همچنين مديريت عادالنه ،كم شود ،قطعا هم روان
سالمتر و هم عملكرد بهتري خواهند داشت ».بهگفته
اين روانپزشك ،در شــرايط بحراني ،تمام انتظارات
بيماران از كادر درمان است و بهنظر ميرسد كه خود
آن افراد هم بايد با شرايط كار كنار بيايند؛ درحاليكه
مديريت اين مراكز بايد شرايط و سختي كار را درك
كنند ،نيروها را افزايش و به آنهــا مرخصي دهند و
ســعي كنند با ايجاد آرامش كارايي اين افراد را باال
ببرند .مثال با افزايش پرســنل ،ميتوان به پرستاران
مرخصي تشويقي داد و از طرف ديگر ،كار رزيدنتها،
دستياران و پزشــكان را هم ســبكتر كرد تا توان
جسمي و ذهني و همچنين روحيه الزم براي مداواي
بيماران را بهدست بياورند.
متاسفانه مرگ بيماران عادي شده

اين روانپزشــك تأكيد ميكند زماني كه به نيازهاي
يك فرد ،مثل اســتراحت ،مســائل مالي ،ســامت
روان و ...توجه نشــود و از همه اينهــا مهمتر احترام
الزم را هم دريافت نكند ،قطعــا نهتنها كارايياش را
از دســت ميدهد ،بلكه پس از پايان بحران ،از نظر
رواني و جسمي ،توانايي فعاليت با كيفيت باال را هم
نخواهد داشت .البته در دوران پاندمي كرونا ،مديران
بيمارستانها و روساي بخشها هم براي تامين دارو،
تخت و ساير تجهيزات پزشكي گرفتاريهاي زيادي
دارند و فشار بااليي بر آنها وارد است؛ به همين دليل،
شايد كمتر به نيازهاي ســاير نيروهاي درمان توجه
شود ،اما به هر حال ،اين موضوعي نيست كه فراموش
شود؛ چراكه پرسنل با جان انسانها در ارتباط هستند
و هرگونه فرسودگي جسمي يا رواني ،عالوه بر خود آن
ب ميزند .او ميگويد« :در شرايط
فرد به بيماران آسي 
شــغلي نامناســب ،فرد در حد رفع تكليف فعاليت
ميكند .كادر درمان در اين شرايط بهصورت مكانيكي
فقط به فكر درمان بيمار خواهند بود و حتي حوصله
شنيدن سؤاالت و مشكالت بيماران را ندارند؛ بنابراين
نخستين قرباني چنين سيستم خسته و فرسودهاي،
بيمار خواهد بود؛ يعني رابطه درمانگر و درمانجو در
حد تجويز دارو و درمان باقــي ميماند .در اين ميان
مرگ بيماران هم متاسفانه بهتدريج عادي ميشود؛
چرا كه فشار كار باال همهچيز را تغيير ميدهد».
تأثيرات مخرب مرگ همكاران

ماجراي ديگر اما جانباختن پرســتاران و پزشكان
بهدليل ابتال به كروناست؛ اتفاقي كه بهويژه در ماههاي
اول شــيوع كرونا ،كادر درمان را بهشدت تحتتأثير
قرار داده بود .شــريعت هم به همين موضوع اشاره
ميكند و ميگويد« :سختترين و بزرگترين ضربه
بر كادر درمان ،فوت همكارانشــان است .در دورهاي
كادر درمان بهشدت تحت فشار كار بودند و از سوي

تغييرات روحي كادر درمان با افزايش و كاهش مرگها

مكث

آسيبهاي روان ناشي از فعاليت در دوران كرونا ،تنها گريبان پرستاران را نگرفته؛
پزشكان هم شرايط مشــابهي را تجربه ميكنند .سيدمحمدرضا هاشميان ،فوق
تخصص مراقبتهاي ويژه و استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي است و
در اين 18ماه بيشترين ارتباط را با بيماران كرونايي داشته است .او در گفتوگو با
همشهري به فشارهاي رواني در هفتهها و ماههاي اول شيوع كرونا در بيمارستان
مسيح دانشوري اشاره ميكند« :مشــكالت مربوط به سالمت روان كادر درمان
موضوع بسيار مهمي اســت كه از چند جنبه ميتوان به آن توجه كرد؛ هم از نظر
پزشكان و همه اشــخاصي كه در مجموعه درمان همكاري دارند و هم بيماران و
خانواده آنها .شروع بيماري از يكي ،دو شهر كشور و سرايت آن به شهرهاي ديگر
بهتدريج باعث افزايش استرس ،اضطراب و وحشت در ميان كادر درمان شد .در
همان هفتههاي اول شيوع ،با مثبت شدن تست كروناي كاركنان در بيمارستان
مسيح دانشوري ،تصميم گرفته شد بخش  ICUآنفلوآنزا به بيماران مبتال به كرونا
اختصاص پيدا كند ،چرا كه قرار شد اين بيماران در بخش بستري نشوند و تنها در
بخش مراقبتهاي ويژه ايزوله شوند .همين موضوع استرس زيادي براي همه ايجاد
كرد .در اين شرايط ،مسئوالن بخشها تالش ميكردند شرايط را مديريت كنند و
پرستاران و پزشكان از استرس و اضطراب دور بمانند ».بهگفته هاشميان ،با توجه
به آشنايي كاركنان بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان مسيح دانشوري با موضوع
ايزوله و پوششهاي مخصوص آن ،كادر درمان مواجهه بهتري با بيماري داشت ،اما
بهتدريج از زماني كه كادر درمان گرفتار بيماري شد و خبر جانباختن آنها ميرسيد،
وضعيت متفاوت شد و همه دچار استرس و اضطراب شدند .هيچكس نميدانست
تا چه زماني زنده ميماند « :با افزايش مشــكالت و بــاال رفتن تعداد مبتاليان و
مرگوميرها ،كادر درمان احساس شكست كرد و همين احساس ،در آنها فرسودگي
و ناتواني ايجاد كرد؛ هر چند كه بعدها با تغييراتي كه در روش درمان ايجاد شد،
روند مرگها كندتر شد و خيلي از بيماران نجات پيدا ميكردند ».اين متخصص ،اما
تأكيد ميكند كه وضعيت روحي پرسنل درمان با افزايش و يا كاهش موارد مرگ و
ابتال مرتبط است؛ يعني زماني كه دوباره آمار مرگهاي كرونايي باال رفت ،روحيه
بسياري از اعضاي كادر درمان تضعيف شد .مرگ يكي از همكاران ،هنوز در خاطر
هاشميان زنده است ،او ميگويد 3 «:روز پس از اين اتفاق ،يكي ديگر از همكاران

جانش را از دست داد؛ به همين دليل استرس و اضطراب مضاعفي سراغ من و ساير
همكارانم آمد ».بهگفته او ،پزشكان و پرستاران در اين مدت دچار آسيبهاي رواني
بسيار بااليي شدهاند و اين براي آينده نظام سالمت خطرناك است.

نوشتن 12گواهي فوت در يك روز و آشفتگي روحي

فريما خليلي ،رزيدنت بيماريهاي داخلي بيمارستان لقمان هم به تجربه فعاليت
در دوران كرونا اشاره ميكند و به همشهري ميگويد « :اوايل شيوع كرونا ،كسي
اطالعات كافي درباره چگونگي مقابله با اين بيماري را نداشت .در كنار همه اينها
كمبود امكانات و تجهيزات و همچنين كم بودن تعداد لباسهاي محافظتي براي
پرستاران و پزشكان ،وضعيت را سختتر كرده بود ،همه نگران ابتال به كرونا بودند
و فشار زياد رواني را تحمل ميكردند .با همه اينها هيچكدام از پرسنل ،تصميم به
استعفا يا كنارهگيري از شغل را نداشــت .همه تالش ميكردند در ميدان بمانند
و با وجود شرايط ســخت ،معاينهها و مراقبتها را ادامه ميدادند ».او به شرايط
سخت رزيدنتها در دوران كرونا اشــاره ميكند« :در دوران كرونا رزيدنتها با
مشكالت زيادي هم مواجه شدهاند .چون اوايل شــيوع بيماري ،به ما بهعنوان
كادر درمان حتي براي ويزيت بيماران ،ماسك و پوششهاي حفاظتي نميدادند.
شيفتهاي ما شبانهروزي و بسيار سخت بود .همه ما بيش از حد خسته بوديم،
حاال در اين شرايط هم بايد خبرهاي بدي به خانواده بيماران ميداديم كه حكايت
از مرگ عزيزانشان داشت ».خاطره تلخ نوشتن 12گواهي فوت در يك روز براي
خليلي تداعي ميشود و ميگويد « :آن روز ،شرايط بسيار سختي داشتيم ،تعداد
بااليي تنها در يك بيمارستان جانشــان را از دست داده بودند ،در اين وضعيت،
از عادي شدن مرگ ترس داشــتيم و اين اتفاق تا حدودي هم رخ داده است».
خليلي ميگويد يكي ديگر از مشكالت رزيدنتها در دوران كرونا اين است كه
آنها ديگر فرصتي براي فراگيري آموزشهاي ديگر ندارند؛ تنها مشغول مراقبت
و درمان بيماران مبتال به كرونا هستند و اين موضوع باعث شده تا انگيزه كافي را
از دست بدهند و آينده مبهمي براي خود متصور شوند «:بسياري از رزيدنتها،
ناچار شدهاند براي آسيب نرساندن به همسر و فرزندانشان ،از آنها دور بمانند يا
به ديدار خانوادههايشان نروند .مشكالت اقتصادي هم از ديگر مسائلي است كه
بهشدت آرامش را از ما گرفته چرا كه ميزان حقوق دريافتي هيچ تناسبي با ميزان
زحمات و حجم كاري ما ندارد».

مرخصي تشــويقي ،افزايش نيروي
كار ،مديريت شــيفتها و برگزاري
كارگاههاي ســامت روان و در نظر
گرفتن پاداشهــاي مالي به عنوان
راهكارهاي كاهش آسيبهاي رواني
كادر درمان پيشنهاد ميشود
ديگر ،همكارانشــان هم بهطور مرتب يا مبتال به نوع
حاد بيماري ميشدند يا جانشان را از دست ميدادند،
اين شرايط وضعيت بحراني از نظر روان براي اين افراد
ايجاد ميكند .در اين وضعيت ،شايد برگزاري مراسم
ختم و بزرگداشت كاركنان بتواند تا حدودي به ساير
افراد كمك كند .همچنين برگزاري جمعهايي حتي
بهصورت آنالين يا در فضاي باز كه افراد بتوانند درباره
همكار از دسترفتهشان صحبت كنند ،ميتواند نقش
زيادي در بهبود شرايط روحيشان تحتتأثير مرگ
همكارشان داشته باشد ».بهگفته اين روانپزشك ،اگر
سختي كار در شرايط فقدان و مرگ همكاران از طرف
مديريت درك نشود ،طبيعي است هر كسي با توجه
به شــرايط روحي خود بهگونهاي عكسالعمل نشان
خواهد داد .چون در دوران كرونا بهويژه در افرادي كه
شروع تجربه كاري آنها با دوران كرونا مصادف شده،
بيانگيزگي و نااميدي زيادي ديده ميشود؛ بهگونهاي
كه باعث شــده حتي اين افراد انگيزه ادامه كار را از
دست بدهند .شريعت ميگويد« :در يكسال اخير،
مواردي از اقدام براي پايــان دادن به زندگي در كادر
درمان گزارش شده كه اغلب هم در ميان دستياران
يا رزيدنتهاي تخصصي بوده است .اغلب اين افراد با
توجه به حجم كاري باال ،كمترين حقوق را دريافت
ميكنند .هر چند كــه نميتوان اين اقــدام را تنها
مرتبط به دوران كرونا دانســت ،اما اين احتمال زياد
است كه شرايط ســخت كاري در اين دوران ،عاملي
براي اين اقدام باشد».
برقراري ارتباط مؤثر بين درمانگر و درمانجو

شريعت در ادامه تأكيد ميكند براي كاهش فشارهاي
رواني كادر درمان ،توجه به موضوع مراقبت از سالمت
روان اين افــراد و برقراري ارتباط مؤثر بين پزشــك
و بيمار بايد از اولويتهاي مســئوالن نظام سالمت
باشد .در اين ميان ،آگاهســازي افراد براي توجه به
حفظ سالمت روان پرســنل درمان در تمام سطوح
بايد توسط وزارت بهداشــت يا رياست بيمارستانها
انجام شود .بهگفته اين روانپزشك ،در دوران كرونا،
در شرايطي كه بيماران هيچ عيادتكنندهاي ندارند،
كادر درمان براي آنها مانند خانواده هستند؛ بنابراين
حفظ ســامت روان درمانگر ،بســيار مهم است تا
بتواند چنين ارتباطي را برقرار كنــد .به اعتقاد اين
استاد دانشگاه علومپزشكي ايران ،يكي از مهمترين
تواناييهاي پزشكان و پرســتاران ،برقراري ارتباط
احترامآميز ميان خود و بيماران است.

برگزاري كارگاههاي حمايت روان

به اعتقاد شريعت ،در چنين وضعيتي بايد به 2موضوع
مهم توجه شــود؛ يكي مديريت ســاختاري و دوم
مديريت رفتار فردي اســت كه ميتوانــد در بهبود
شرايط پيشآمده مؤثر باشــد« :كادر درمان بايد به
روشهاي مختلف به فكر افزايش توان خود باشــند؛
چراكه وقتــي افراد تــوان و انگيزه الزم را نداشــته
باشند ،نميتوانند مراقبت درماني خوبي هم داشته
باشند .از ســوي ديگر ،بخش مديريت هم ميتواند
با برگزاري كارگاههايي درخصوص حفظ ســامت
روان ،مديريت استرس ،ذهن آگاهي و ...به نيروهاي
درمان آموزش دهد چگونه با استرس و اضطرابشان
كنار بيايند .البته بايد شــرايط مناســب و حداقلي،
وقت كافي و توان الزم براي پرســنل وجود داشــته
باشــد تا بتوانند در اين كارگاهها شــركت كنند؛ در
غير اين صورت ،نميتــوان از كادر درماني كه وقت
كافي براي اســتراحت يا ديدار خانواده خود ندارد،
انتظار داشــت در كارگاههاي آموزش سالمت روان
شركت كنند؛ بنابراين مديريت هم بايد زمان كاري
كاركنان را بهگونهاي برنامهريزي كند تا شــركت در
اين كالسها در ســاعتهاي كاري اين افراد صورت
بگيرد و جزو شيفت كاريشان به شــمار رود ».اين
عضو هيأت علمي دانشگاه علومپزشكي ايران ،تامين

نيرو و جبران كمبودها را يكي ديگر از عواملي ميداند
كه ميتواند به كاهش اســترس و اضطراب در ميان
كادر درمان كمك كند؛ چراكــه در غير اين صورت،
طبيعي است فقدان روحيه ،توان كافي و نداشتن اميد
و انگيزه به بيماران هم منتقل ميشود .همه اينها از
تبعات فرسودگي رواني و شــغلي است .او ميگويد:
«محيطي كه در آن روابط براســاس احترام باشد ،به
نيازهاي افراد شاغل هم توجه ميشود و ارتباط ميان
پرسنل درماني و بيماران ،آرامش و آسايش بيشتري
براي افراد ايجاد ميكند .درصورتي كه در فشارهاي
كاري باال ،ازخودگذشــتگي و فداكاري كمتري هم
متوجه بيماران ميشود».
لزوم پايش سالمت جسمي و روحي پرستاران

محمد شــريفيمقدم ،دبيــركل خانه پرســتار در
اين 18ماه از نزديك شــاهد مشــكالت كادر درمان
بهويژه پرســتاران بوده اســت .او هم به همشهري
ميگويد كه پرســتاران بدون اينكــه نيرويي به آنها
اضافه شود ،سخت مشــغول كارند؛ درحاليكه فشار
كارشــان بهدليل افزايش موارد ابتال و بستري بسيار
باالست« :پرســتاران ،مواجهه مستقيم و مستمري
با بيماران مبتال به كرونا دارند و شايد3برابر ظرفيت
مراقبت از بيماران بر دوششان است ،عالوه بر فشار
بر سالمت جسم ،آنها از نظر رواني هم فشار زيادي را
متقبل شــدهاند .ديدن بيماران بد حال ،مرگ آنها و
بيقراري همراهان ،فضــاي كاري حزنآلودي براي
پرســتاران رقم زده كه حتما باعث كم شــدن قواي
جسمي و رواني آنها شده و خواهد شد .البته تأثيرات
چنين آســيبهايي در طوالنيمدت بيشتر نمايان
ميشود .اين افراد حتي در محيط خانه هم نميتوانند
آرامش داشــته باشــند؛ چراكه مدام ترس از انتقال
بيماري به اعضاي خانواده را دارند كه تمام اين موارد
استرسزاست».
بهگفتــه شــريفيمقدم ،در موضوع اســترسهاي
ناشي از كوويدـ 19هنوز در كشــور تحقيقي انجام
نشــده ،اما شــواهد و تحقيقات در كشورهاي ديگر
نشان ميدهد ،استرس ،اضطراب ،افسردگي و حتي
ميل بهخودكشــي افزايش قابــل توجهي (تا حدود
60درصد) در ميان كادر درمان داشــته اســت .در
كشورهاي ديگر سالمت روحي پرستاران در دوران
كرونا مورد بررســي قرار گرفته؛ يعني هر پرســتار،
پرونده سالمت دارد كه در آن از نظر جسمي و رواني
ارزيابي و پايش ميشــود .به اين ترتيب با آگاهي از
بيماري يا مشــكالت آنها ،زودتر براي معالجه اقدام
ميكنند كه اين اتفاق جلوي بسياري از اتفاقات حتي
فكر بهخودكشي يا ابتال به افسردگي و ...را ميگيرد.
شريفيمقدم ميگويد« :پايش كادر درمان مهمترين
عامل پيشــگيري از ابتال يا پيشــرفت بيماريهاي
جسمي و رواني آنهاســت .هدف از پايش پرستاران،
تنها بهبود حال خود آنها نيست ،بلكه وقتي پرستاري
خودش مشــكالت جســمي يا روحي داشته باشد،
نميتواند به خوبي از بيماران مراقبت كند .اضطراب
تا حدي قابلقبول اســت ،اما وقتي ميزان آن باالتر
از حد طبيعي برود ،باعث كمشــدن ميزان تمركز و
باال رفتن خطا ميشــود كه در اين صورت ميتواند
آسيبزا باشد ».او ميافزايد« :توجه به حفظ سالمت
كادر درمان اقدامي است كه هم باعث حفظ سالمت
خود آنها ميشود و هم ميتواند در روند بهبود بيماران
مؤثر باشد؛ در غير اين صورت آنها نميتوانند بهخوبي
از بيماران مراقبت كنند».
شــريفيمقدم ميگويد« :يكي از راهكارهاي مهم و
مؤثر در مورد سالمت روان كادر درمان ،داشتن آمار
دقيق از مشكالت مربوط به سالمت روان تمام افرادي
است كه به نوعي با بيماري كرونا در ارتباط هستند.
اين آمار ميتواند بهطوركامل ،تمام گروههاي سني را
دربرگيرد و حتي شامل بيماران و پيامدهاي بيماري
آنها هم باشد .درصورتي كه آمار ما در اين زمينه بسيار
ناقص است .ما با آگاهي از كميت و كيفيت مشكالت
قطعا بهتر ميتوانيم راههاي مبارزه با آنها را هم پيدا
كنيم ،اما وقتي بهطور دقيق از جزئيات مشكل مطلع
نباشيم ،نميتوانيم اميدي هم به تغيير شرايط داشته
باشيم ».بهگفته شريفيمقدم ،با توجه به اينكه ميزان
افسردگي ،اســترس و اضطراب پرســتاران و تمايل
بهخودكشــي در ميان اين گروه بيشــتر شده است،
بنابراين وزارت بهداشــت بايد به فكر پيشــگيري از
وقوع چنين اتفاقاتي باشــد .براي پيشگيري هم بايد
مشكالت پرستاران و كادر درمان بهطور جزئي ،دقيق
و موردي بررسي شود.

دو پرستار در گفتوگو با همشهري:

وصيتنامههايمان را نوشتيم

نسرين پرســتار يكي از بيمارستانهاي مشــهد از تجربه
فعاليتش در پاندمي كرونا و پيامدهــاي رواني آن اينطور
ميگويد« :اول اسفند  ۹۸هنگامي كه بهطور رسمي اعالم
شد كرونا وارد كشور شــده ،در بيمارستان اميراعلم تهران
كار ميكردم4 .بيمار مشــكوك به كرونا در بخش بستري
بودند .صبح روز بعد ۴ ،بيمار ديگر مبتال به كرونا هم اضافه
شدند و در شيفت بعدي تمام 14تخت بخش را به بيماران
مبتال به كرونا اختصاصدادند .بستري تعداد زيادي بيمار
مبتال به كرونا ،وحشــت زيادي به جان مــا انداخت ،حاال
در اين ميان چند نفري هم جانشــان را از دست دادند و از
همان موقع اعالم شــد كه براي محافظت از كادر درمان،
بايد لباسهــاي مخصوص تهيه شــود ».او ادامه ميدهد:
«كاركنان بيمارســتان آن زمان ،دوشيفت كار ميكردند.
همان اوايل شــيوع ،مادران باردار زيادي مبتال شده بودند
كه در بخش آيسييو بستري ميشدند .تعدادي از آنها هم
جانشان را از دست ميدادند ،اين از تلخترين اتفاقاتي بود كه
در آن دوران شاهدش بوديم و تأثير زيادي روي ماگذاشت.
همكاران از ترس انتقال بيماري به خانواده ،ارتباط خودشان
را با آنها قطع كرده بودند .اين هم مزيد بر علت شــده بود.
حاال در آن شرايط خودمان هم يكي پس از ديگري مبتال
ميشــديم و برخي از همكارانمان را از دست ميداديم».
بهگفته او ،زماني كه همكاران مبتال ميشدند و به مرخصي
ميرفتند ،فشار كار روي ساير نيروها بسيار بيشتر ميشد،
شــيفتهاي طوالني و تعداد باالي بيماران ،همه را آشفته
كرده بود .هنوز هم شرايط همين است ،هيچكس نميتواند
مرخصي برود و كمتر با خانواده ديدار دارد« :وقتي خودم
مبتال به كرونا شدم ،از شــدت بيماري ،مرگ را به چشمم
ديدم و حتي وصيتنامه نوشــتم .بهشدت مضطرب شده
بودم ».براســاس اعالم اين پرســتار ،هماكنــون بهدليل
افزايش تعداد بيماران مبتال به كرونا ،بخشهاي جديدي
در بيمارستان اضافه شده ،اما نيرو اضافه نشده است« :در
اين شرايط فشــار كاري ما تا 50درصد افزايش پيدا كرده؛
بهطوري كه كيفيــت مراقبت از بيمــاران تحتتأثير قرار
گرفته است .حتي با مثبت شــدن تست همكاران ،حداقل
 ۱۰روز به آنها استعالجي ميدهند كه همين موضوع فشار
كاري و بهتبع آن استرس را بيشــتر ميكند .در اين ميان
بسياري از پرســتاران با اينكه عالئم دارند ،اما تستشان
منفي ميشود؛ به همين دليل مجبورند به محل كار بيايند
و شيفت داشته باشــند .درحاليكه اين موضوع براي ساير
بيماران هم بســيار خطرناك است ».نسرين ميگويد« :ما
در خط اول مقابله با كرونا هستيم ،اما با وجود بار سنگين و
فشارهاي رواني ،هيچكس از ما قدرداني نميكند و در فكر
كاهش حجم كاري ما نيست .حتي مردم هم پروتكلها را
بهدرستي رعايت نميكنند و اين موضوع سبب شده تا در
كنار افزايش حجم كار ،نگران ابتالي مجدد خانوادههايمان
به بيماري باشيم ».مريم ،پرستار ديگري از اروميه است كه
در ابتداي شيوع كرونا ،در آيســييو بيمارستان طالقاني
مشغول بهكار بود .او هم ميگويد كه در اوايل شيوع كرونا
آنقدر وضعيت وخيم بود و آنقدر احســاس خطر كرده كه
وصيتنامه نوشــته و حتي آن را قانوني كرده است« :واقعا
احساس ميكردم بهزودي ميميرم و اين موضوع استرس
و اضطراب زيادي در من ايجاد كرده بود .هنوز هم احساس
ترس دارم ،اما به آن عادت كردهام».
او ميگويد« :فشــار كاري در اين مدت آنقدر براي من و
همكارانم زياد بود كه بســياري از پرسنل ،تقاضاي انتقال
به بخشهاي ديگــر را كرده و گروهي هم اســتعفا دادند.
هيچ وقت شــاهد اين ميزان مرگ در بيمارستان نبودهايم
و اين موضوع واقعا بر روح و روانمان تأثير گذاشــته است.
همه را افسرده و وحشــت دائمي در ما ايجاد كرده است».
او ميگويد« :خانواده برخي بيماران پس از اينكه عزيزشان
را از دســت ميدهند ،ما را مقصر ميدانند و حتي شروع
به فحاشــي و ضرب و شــتم و ...ميكنند؛ همين مسئله
هم بهشــدت ما را تحتتأثير قرار داده است ».بهگفته اين
پرستار ،آســيبهاي رواني كادر درمان بسيار جدي است،
نبود حمايت مالي ،ابتالي چندباره به بيماري يا فوت برخي
از همكاران و در كنار همه اينها مواجهه دائمي با مرگ ،ديگر
انرژي و اميدي در ميان آنها باقي نگذاشته است .او ميگويد
بهدليل فشار كاري زياد ،حتي فرصت ندارند براي درمان به
روانپزشك و مشاور مراجعه كنند.
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فصل عاشقی گوزنها

مديركل حفاظت محيطزيست مازندران :جمعیت زیادی از نیروهای محلی و دوستداران
محیط زیست برای حفظ امنیت گوزن های قرمز در فصل گاو بانگ داوطلب شدهاند
محمدصادق خسروي عليا

خبرنگار

همزمان با آغاز فصل گاوبانگي(فصل
حيات
توليدمثــل گوزنهاي قرمــز) ورود
وحش
تورهاي گردشگري و طبيعتگردي به
زيســتگاهها و محدودههاي جنگلي زيست مرال در
مازندران ممنوع شد .مديركل حفاظت محيطزيست
مازندران با اعالم اين خبر گفت :با توجه به حساسيت
فصل عاشــقی مرال و بهمنظور جلوگيري از هرگونه
اختالل زيســتي در اين ايــام ،اعــزام هرگونه تور
گردشــگري به زيســتگاهها و محدودههاي جنگلي
زيست مرال ،ممنوع شد .بهگفته حسينعلي ابراهيمي
كارنامــي ،مناطق جنگلي هزارجريب بهشــهر ،نكا،
پناهگاه حيات وحش دودانگه و چهاردانگه ،كياسر و
محدوده امن منطقه حفاظتشــده البرز مركزي از
مهمترين زيستگاههاي مرال در استان است.
گوزنهــاي قرمــز در پهنه وســيعي از جنگلهاي
مازندران زيست ميكنند و حفاظت از آنها در فصل
گاوبانگي بسيار طاقتفرســا و دشوار است .مديركل
حفاظــت محيطزيســت مازنــدرانو محمدعلي
يكتانيك كارشناس و فعال محيطزيست در گفتوگو
با همشهري از كوشش جوامع محلی و تالش مردمي
براي حفاظت از مرالها ،گونههاي حمايتشــده و
در معرض خطر ميگويند كه آمارها نشــان ميدهد
تعدادشــان در كل جنگلهاي ايــران كمتر از هزار
رأس است.
كارزار بومي براي حفاظت از گاوبانگي

محمدعلي يكتانيك ،كارشــناس محيطزيســت با
بيان اينكه چند ســال پي در پي در استان مازندران
در 3محدوده كياسر ،ســوادكوه و آمل كارزارهايي
توسط بوميهاي استان تشكيل ميشود كه هدفشان
حفاظت از گوزنهاي قرمز است ،ميگويد« :در اين
موسم خاص ،يعني از نيمه شهريور تا پايان مهرماه،
گوزنهاي نر زندگي انفرادي و قلمروهايي تشــكيل
ميدهند .آنها با ايجاد صداهاي خيلي بلند كه بهعنوان
گاوبانگ شناخته ميشود ،سعي ميكنند قلمرو خود
را تعيين و حفظ كنند .در اين قلمروها نرها با يكديگر
مبارزه ميكنند و در نهايت نر پيروز ،می تواند مراحل
تولیدمثل را آغاز کند».

او ادامه ميدهد« :اين فصل ،مقطع بسيار حساسي
براي گوزنها محســوب ميشــود .آنها بايد بتوانند
تولیدمثلکننــد .اگر به هر دليلــي امنيت و آرامش
گوزنها در فصل گاوبانگي حفظ نشــود ،توليدمثل
گوزنها انجام نميشــود و يك سال تكثير اين گونه
باارزش به تأخير ميافتد».
بهگفته يكتانيك ،گوزنهاي نر به واسطه صدايي كه
در اين فصل ايجاد ميكنند ،موقعيتشــان را اطالع
میدهند .او ميگويد 2« :روز پيــش در پارك ملي
گلستان ،شــكارچي متخلفي بعد از شكار يك رأس
گوزن قرمز ،بهصورت مسلحانه با مأموران پارك ملي
گلستان درگير شد كه متأسفانه در پي اين درگيري
شكارچي از ناحيه پا مجروح و سپس بهعلت خونريزي
شــديد جان خود را از دســت داد ».اين كارشناس
محيطزيست با بيان اينكه فقط مسئله شكار غيرمجاز
نيست و عوامل ديگري گوزن قرمز را تهديد ميكنند،
ميگويد« :ورود گردشــگران به منطقه ،چراي دام
و هرگونه ايجــاد ناامني در فصــل گاوبانگي ،بقاي
گوزنهاي قرمز را بيش از پيش تهديد ميكند».
اميدواري زير سايه انقراض

يكتانيك آخرين وضعيت گوزنهاي ايران را اينطور
شرح ميدهد« :در كشور 3گونه گوزن داريم؛ گوزن
زرد ،مرال(گوزن قرمز) و شوكا .گوزن زرد كميابترين
گونه گوزن در جهان است و متأسفانه در طبيعت ايران
به كلي منقرض شده و تنها چند رأس بهصورت اسارت
نگهداري ميشوند .در مورد جمعيت گوزنهاي قرمز
هم اطالعات دقيقي در دســت نيســت .اما با توجه
به فعاليتي كــه در اين زمينــه دارم ،تصور نميكنم
جمعيت گوزنهاي قرمز در كل جنگلهاي كشور به
هزار رأس برسد .آمارها بسيار نگرانكننده است .وقتي
جنگلهاي كشور نســبت به 4دهه گذشته يكنهم
شدهاند ،پس تكليف جمعيت حيات وحش كشور نيز
مشخص است».
با اين حال ،او فعاليت جوامع محلي و جنبش مدني
خودجــوش را كه در ســالهاي اخير بــرای نجات
و حفاظــت از مرالها شــكل گرفتــه ،نقطه عطفي
ميداند كه با اتكا به آن ميتــوان به آينده اميدوارتر
بود« :مشاركتهاي مردمي ،موج بسيار مثبتي ايجاد
كرده است .البته ماجراي همكاري مردمي در جهت
حفظ جمعيت گوزن قرمز به سال پيش برميگردد.

عكس :همشهري /عقیل مهقانی

سقوط دولت پيشين افغانستان تا تثبيت قدرت دوباره طالبان بر آن
كشور  3روز خأل قدرت در افغانستان ايجاد كرد و در اين مدت تالشها
براي نجات كامل آثار تاريخي افغانســتان به نتيجه نرســيد .دكتر
محمدقاسم وفاييزاده ،وزير پيشين اطالعات و فرهنگ افغانستان در
گفتوگويي مفصل با سايت صداي ميراث با موضوع «تاريخ افغانستان
در سيطره طالبان» ،اعالم كرد كه رئيسجمهور سابق افغانستان در
روزهاي آخر حكومت خود در كابل پيشنهاد وزارت فرهنگ آن كشور
براي ايجاد كريدور امن انتقال آثار تاريخي افغانستان به مخازن امن
آن كشور را بيپاسخ گذاشت و در روزهاي پاياني تمام بودجه وزارت
فرهنگ افغانســتان و بودجههاي مرتبط با كاوش آثار تاريخي را به
وزارت دفاع و امنيت ملي آن كشور منتقل كرد.
محمدقاســم وفاييزاده كه اكنون در تركيه بهسر ميبرد در پاسخ به
اینكه سرانجام ،گنجينه بزرگ «باختر» افغانستان مشتمل بر اشياي
زرين ب ه دست آمده از محوطه باســتاني طالتپه آن كشور كجاست؟
گفت :اين گنجينه در نقطهاي امن نگهداري ميشــود و هيچكس به
آن دسترسي ندارد.
او ارزش مادي گنجينه باختر افغانستان را 500ميليون دالر تخمين
زد و گفت :اين گنجينه ثروت ملي مردم افغانستان است و در نقطهاي
امن نگهداري ميشود و براي ملت افغانستان محفوظ مانده است.
وزير پيشــين اطالعات و فرهنگ افغانستان كه پس از تسلط طالبان
بر آن كشور ناگزير از مهاجرت به تركيه شده است درخصوص نحوه
مواجهه طالبان با آثار تاريخي افغانســتان نيز اعالم كرد :نگرانيها از
برخوردهاي آتي طالبان با آثار تاريخي افغانستان همچنان وجود دارد
و اميد است طيف معقولتر طالبان بر طيف افراطيون اين گروه پيروز
شود تا آثار تاريخي افغانستان نيز در امان بماند.
او رويكرد طالبان برای حفظ آثار تاريخي افغانستان نسبت به 20سال
قبل (كه اين گروه با انهدام مجسمههاي بودا در باميان كه از آثار برجاي
مانده از تمدن بودايي در افغانستان بود) را تعديل شده خواند و گفت:
طالبان با بيانيهاي كه براي حفظ آثار تاريخي افغانستان منتشر كرد
اميدواري در دل مردم افغانســتان ايجاد كرد اما از آنجا كه اين گروه
شامل طيفهاي افراطي است هنوز نگرانيها از سرنوشت آثار تاريخي
افغانستان در دوران حكومت طالبان وجود دارد.
بهگفته وزير سابق اطالعات و فرهنگ افغانستان ،مافياي قاچاق اشياي
تاريخي در افغانستان در شرايط فعلي بسيار فعال شده و قاچاقچيان
اشياي تاريخي ،حفاريهاي زيادي در محوطههاي تاريخي افغانستان
بهمنظور دستيابي به آثار فرهنگي -تاريخي و انتقال آنها به خارج از
افغانستان انجام دادهاند .محمدقاسم وفاييزاده اعالم كرد :پاكستان
تبديل به مركز اصلي ترانزيت اشــياي تاريخي افغانســتان توسط
قاچاقچيان آثار تاريخي شده است و حكومت فعلي طالبان بايد مقابله
با قاچاقچيان اشــياي تاريخي براي جلوگيري از خروج آثار فرهنگي
متعلق به ملت افغانستان را به سرعت در اولويت كاري خود قرار دهد.

زيستبوم
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نخستين گروه مردمي كه براي حفظ جمعيت مرالها
تالش كردنــد ،طبيعتگرداني بودند كــه فعاليت
اصليشان كشــف غار بود .آنها حين طبيعتگردي
در منطقه متوجه شــدند كه گوزنهاي قرمز در اين
ل رفتارهاي عجيبي از خود نشان ميدهند و براي
فص 
توليدمثل بايد شــرايط خاصي براي آنها مهيا شود.
به همينخاطر بهدليل عالقهاي كه به حيات وحش
داشتند ،ســعي كردند در فصل گاوبانگي شرايط را
براي توليدمثل گوزن قرمز برقرار كنند و حاال هر چند
جمعيت حيات وحش بهشــدت رو به كاهش است
اما با ثبت تصاوير ،چهــره نيمه پنهان حيات وحش،
آشكارتر شده .انتشــار فيلم ،عكس و پوستر در ميان
جوامع محلي و بومي باعث ايجاد ارتباط احساســي
شده است .همين اقدامات كه بهعنوان فرهنگسازي
شناخته ميشود ،در حاشيه زيستگاههاي گوزن قرمز
و روستاها كاركرد بســيار ارزندهاي به همراه داشته
است .االن اين خود مردم هستند كه براي حفظ حيات
وحش و حفظ جمعيت گوزنهاي قرمز فراخوان كمك
ميدهند .آنها تفنگها را زمين گذاشتهاند و در منطقه
و فضاي مجازي مشــغول حمايــت از حيات وحش
هستند .اين ،ميراث ارزشمندي است كه نسل جديد
ما به جاي خريد اســلحه ،دوربين عكاسي بهدست

گرفته تا اهميت حيات وحش را به تصوير بكشد.
تنها 700رأس

حســينعلي ابراهيمي كارنامي ،مديــركل حفاظت
محيطزيســت مازندران در گفتوگو با همشــهري
از درخواستهاي بيشــمار داوطلبان و دوستداران
محيطزيست براي فعاليت و حفاظت در ايام گاوبانگي
خبر میدهد و ميگويد« :امســال درخواســتهاي
داوطلبان غافلگيركننده بود .جمعیت زیادی از مردم
براي حفظ امنيــت گوزنهاي خبر مــی دهد قرمز
داوطلب شده بودند ،اما نميتوان به همه درخواستها
پاسخ مثبت داد چون حضور بيش از اندازه در طبيعت،
خود عامل سلب آرامش اســت ».ابراهيمي كارنامي
ادامه ميدهد« :در ايــام گاوبانگي تنها چيزي كه در
طبيعت بايد حفظ شود ،آرامش حيوانات است .امسال
حفاظت فيزيكي به شــكل قابلقبولــي در مناطق
حفاظتشــده و جنگلها افزايش پيدا كرده و بخش
زيادي از ايــن موفقيت را مديون همــكاري جوامع
محلي و بومي هســتيم ».بهگفته مديركل حفاظت
محيطزيســت مازندران ،گروههاي محلي بسياري
با هماهنگي محيطزيست در ايام گاوبانگي در حال
فعاليت و حفاظت فيزيكي هســتند« :تمام نقاطي

را كه محيطزيســت مازندران با كمبود نيرو مواجه
بوده ،گروههاي مردمي و داوطلب پوشــش دادهاند.
در آمل ،كياسر ،سياهكل و نقاط بسياري براي بهبود
حفاظت فيزيكي و حفظ آرامش مرالها از همكاري
جوامع بومي بهرهبردهايم .اگر امنيت و آرامش براي
اين حيوانات فراهم شود ،طبيعت ،روال خود را طي
ميكند و زاد و ولد و تكثير انجام ميشود .البته در كنار
تالش دوستداران محيطزيست ،امسال رسانهها نيز
به اين موضوع بســيار اهميت دادند .اين همبستگي
نشانه گفتمان و فهم مشتركي است از آگاهي در مورد
اهميت آرامش در فصل تكثير گوزنهاي قرمز .اتفاقي
كه بين مجموعه رســانهها ،محيطبانها ،تشكلها و
مردم و جوامع محلــي رخ داده نويدبخش روزهاي
خوبي است براي ازدياد جمعيت مرالها».
او آخرين وضعيت و آمار جمعيتي گوزنهاي قرمز را
اينطور شرح ميدهد« :با توجه به مشاهدات ميداني
و گزارشهاي ،محيطبانها و فعاالن محيطزيســت
اينطور ميتوان برآورد كرد كه خوشبختانه جمعيت
مرالها به لحاظ كميت و كيفيت نسبت به سالهاي
گذشــته بهتر و مطلوب است .طبق آخرين آمارهاي
رســمي هماكنون در جنگلهاي مازنــدرانحدود
700رأس گوزن قرمز زيست ميكنند».
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تيغ تيز كرونا عليه رشد جمعيت
گزارش همشهري از نتايج يك پيمايش ملي كه ميگويد كرونا 30درصد ازدواجها
و 24درصد فرزندآوري زوجها را به تعويق انداخته است

ش تعداد مواليد و بهتأخيرانداختن فرزندآوري شده است».
كاه 
از دست دادن فرصت بارداري زير سايه كرونا

عالوه بر جمعيتشناسان ،جامعه دانشــگاهي در گروه علوم پزشكي
نيز تحقيقاتي را پس از شــيوع كرونا درباره پيامدهاي جمعيتي اين
بيماري انجام دادهاند .بهعنوان نمونه ،سميرا شهباززادگان و منصوره
كريماللهي ،اعضاي هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه
علوم پزشــكي اردبيل در چكيــده مطالعهاي در اينباره نوشــتهاند:
«ويروس كرونا با پيامدهاي جمعيتي همراه اســت و بهعنوان مثال،
فرزندآوري را تحتتأثير قرار ميدهد و جمعيت كشــور را بهســوي
پيري ميكشاند .كرونا دو پيامد مســتقيم يا ارگانيكي و غيرمستقيم
يا مكانيكي روي جمعيت خواهد گذاشت .يكي از پيامدهاي مستقيم
كرونا ،افزايش ميزان مرگومير بوده و جنبه ديگر پيامدهاي جمعيتي
ويروس كرونا بر الگوهاي ازدواج و فرزندآوري است .فضاي نامشخص
ويروس كرونا ،موجب تحتتأثير قرارگرفتن تصميمگيري در مسائل
جمعيتي مانند تعويق و كاهش ازدواج و فرزندآوري ،باالرفتن بيشتر
ســن بارداري و در برخي موارد حتي ازدســتدادن فرصت بارداري
ميشود».
تأثير چالش جمعيتي كرونا 2دهه ديگر خود را نشان ميدهد

عكس :همشهري /اکبر اخوان

پاندمي كرونا نه فقط با افزايش مرگومير ،كه با كاهش
گزارش معنادار نرخ زاد و ولد نيز شاخصهاي جمعيتي كشور را
در مرز هشدار قرار داده است .در روزهايي كه مواجهه
جامعه ايراني با كرونا وارد نوزدهمينماه شــده ،هنوز هم صحبت از
پيامدهاي آشكار و پنهان آن ،جزو موضوعات داغ افكار عمومي است.
عالوه بر حوزه سالمت كه سايه كرونا روي آن بسيار سنگين و آثار آن
كامال آشكار است ،در حوزههاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و حتي
سياسي نيز از آثار متعدد كرونا سخن به ميان آورده ميشود .در ميان
آثار اجتماعي كرونا ،ســياهه بلندي از مشــكالت و مصايب از سوي
صاحبنظران مطرح شده است؛ از افسردگي فراگير تا اضطراب و فوران
خشــم اجتماعي يــا گســترش آســيبهاي اجتماعي زير ســايه
هولناكترين اپيدمي قرن .در جديدترين مورد ،حاال اعالم شده ،شيوع
كرونا تصميم به فرزندآوري حدود يكچهارم زوجهاي ايراني را به تأخير
انداخته و يك مرحله قبلتر از آن ،يعني در مرحلــه ازدواج نيز براي
حدود يكسوم از زوجها مانع درست كرده است.
اين گزارهها در حقيقت نتايج طرح پيمايشــي «تأثيرات اجتماعي-
اقتصادي ،جمعيتي و ســامت روان بيماري كوويد »19-است كه از
سوي رسول صادقي ،دانشيار جمعيتشناسي دانشگاه تهران و رئيس
مؤسسه تحقيقات جمعيت كشور به همشهري اعالم شده است .در اين
مطالعه ،درصد خانوارهايي كه تصميــم به فرزندآوري اعضاي متأهل
 ١۵تا ۵۴ساله آنها بســتگي به از بينرفتن بيماري كوويد ١٩-دارد و
همچنين خانوارهاي داراي حداقل يك فرد مجرد 15ساله و باالتر كه از
اسفند 98تا زمان آمارگيري قصد ازدواج داشته اما بهدليل شيوع كرونا
آن را به تعويق انداختهاند ،سنجيده شده است.
رسول صادقي كه مجري محور ازدواج و فرزندآوري اين طرح پژوهشي
بوده ،در توصيف مهمترين يافتههاي اين مطالعه به همشهري ميگويد
كه براساس نتايج اين پيمايش ملي ،حدود 24درصد افراد ،خود يا يكي
از اعضاي متأهل خانوادهشان تصميم به فرزندآوري را بهدليل شيوع
بيماري كوويد 19-به تأخير انداختهاند .يكي از عوامل بديهي مؤثر بر
فرزندآوري ،وقوع ازدواج اســت كه بهگفته صادقي ،در اين زمينه نيز
كرونا باعث شده حدود 30درصد از افراد مجرد ،برنامه ازدواج خود را به
عقب بيندازند .رسول صادقي در تحليل روند فرزندآوري جامعه ايراني
براساس يافتههاي مطالعه اخير ،گفت« :ميزان باروري كل در ايران بعد
از افزايش موقتي نيمه اول دهه ،90از نيمه دوم دهه ،90قبل از شروع
همهگيري در حال كاهش بود .اما با همهگيــري كرونا ،اين كاهش با
وجود تغيير سياستهاي جمعيتي ادامه داشته و اين ميتواند بهمعناي
كاهش بيشتر باروري دورهاي به پايينترين سطح تاكنون بوده باشد
(ميزان باروري كل 1.65فرزند به ازاي هر زن در سال  .)1399كاهش
حدود 10درصــدي مواليد و باروري در ســال 1399در مقايســه با
سال 1398از تبعات و پيامدهاي همهگيري كوويد 19-است كه تداوم
روند كاهشي آن در سال 1400دور از انتظار نيست».
رئيس مؤسســه تحقيقات جمعيت كشــور با اشــاره به پيامدهاي
كوويد 19-بــر باروري و فرزنــدآوري ،افزود« :پاندمــي كوويد19-
وضعيتهاي اقتصادي و اجتماعي مردم را تغيير داده است .هر چند،
پيامد جمعيتشناختي سريع و آني اين ويروس افزايش مرگهاست؛
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23023618

با اينحال ،كوويد19 -باروري و فرزندآوري را نيز تحتتأثير قرار داده
است .محيطهاي اجتماعي و اقتصادي در حال تغيير بر اثر همهگيري
كوويد 19-ترجيحات باروري را تغيير ميدهد و در جريان اين بحران،
ميزان عدمقطعيت در فرايندهاي تصميمگيري افزايش قابلتوجهي
پيدا ميكند».
چرا ازدواج و فرزندآوري كاهش پيدا كرده؟

داليلــي كــه پاســخگويان طــرح آمارگيــري خانوارملــي براي
بهتأخيرانداختن تصميم به فرزندآوري در دوران كرونا مطرح كردهاند
و همچنين مقايسه ميزان تأثيري كه كرونا بر اين تصميم در مناطق
شهري و روستايي گذاشته است نيز از سوي اين جمعيتشناس ،اين

چنين عنوان شد« :اين تأخير براي مناطق شــهري بهمراتب بيشتر
از مناطق روســتايي بوده است .همچنين تأثير شــوكهاي ناشي از
كوويد 19-نظير فوت اعضاي خانواده يا ازدســتدادن شغل ،منجر
بهتعويقانداختن بيشــتر تصميم به فرزندآوري شده است .از اينرو،
افرادي كه با عدمقطعيت اقتصادي بيشتر مواجه هستند يا در معرض
عوارض (بيماري و فوت) كوويــد 19-بودهاند ،برنامههاي فرزندآوري
خود را بيشتر بهتعويق انداختهاند».
او ميافزايد« :نگرانيهاي مالي و اقتصادي مربوط به پاندمي كوويد19-
و همچنين نگرانيهاي عمومي درباره آينده ،موجب تغيير تصميمات
زوجها در مورد فرزندآوري شده است .به اين ترتيب ،اين پاندمي نيز
مانند ساير بحرانها و مخاطرهها ،منجر به تغييراتي در باروري ،به شكل

راهكار كاهش تأثير بحران كوويد 19-بر فرزندآوري چيست؟

رسول صادقي ،رئيس مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت ،درباره راهكارهاي كنترل تأثيراتي كه بحران كوويد 19-بر فرزندآوري در
خانوارها گذاشته ،معتقد است« :در اين شرايط و براي جلوگيري از كاهش بيشتر باروري ،اجراي سياستهاي دوستدار خانواده ،حمايتهاي مالي از زوجهاي
جوان در طول دوران همهگيري كوويد19-و ايجاد مراكز بهداشتي ايمن براي زنان باردار بهشدت توصيه ميشود ».سميرا شهباززادگان و منصوره كريماللهي،
اعضاي هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل نيز در ارائه راهكارهاي پيشگيري از كاهش نرخ مواليد بهواسطه شيوع
كرونا تأكيد كردهاند« :ايمنسازي و مناسبسازي محيط مراقبت و زايمان مادران باردار بايد در اولويت برنامهها قرار گيرد چراكه ممكن است خانوادهها و
بهخصوص مادران از ترس شرايط كرونايي از فرزندآوري ،اجتناب و اقدام به سقط جنين كنند .الزم است كيفيت و كميت بستر مراجعه غيرحضوري مادران
باردار افزايش پيدا كند .آگاهسازي خانوادهها از تأثيرات كرونا بر سالمتي مادر و فرزند و اجراي برنامههاي خودمراقبتي و ايجاد سبك نوين زندگي پيشنهاد
ميشود .فرهنگسازي الزم است چراكه ارزشها و گرايشهاي فردگرايانه موجب شده افراد عالئق فردي و شخصي خود را بر داشتن فرزند اولويت ببخشند
و فرزندآوري را در اولويتهاي آخر قرار دهند».

مســئوالن دولتي حوزه جوانان اما قبل از اينكه نتيجه پيمايش ملي
درباره تأثير شــرايط كرونا در بهتأخيرافتــادن تصميم زوجين براي
فرزندآوري يا بهتأخيرانداختن موعد ازدواج منتشر شود ،به پيشبيني
آثار جمعيتي اين پديدهها پرداخته بودنــد .اعظم كريمي ،مديركل
دفتر توســعه اجتماعي وزارت ورزش و جوانان ،با بيان اينكه شــيوع
كرونا بهعنوان چالشي جديد در كاهش رشد جمعيت تأثيرگذار است
و فرزندآوري را كاهش ميدهد ،ميگويد« :استمرار شيوع بحران كرونا
از دو سوي ماجرا يعني زاد و ولد و مرگومير بر رشد جمعيت اثر منفي
خواهد گذاشت و بهنظر ميرسد پس از كرونا فرايند كاهش زاد و ولد
شديدتر خواهد شــد ».او ميافزايد« :حتي امسال نيز ممكن است به
داليل گوناگون نظير ترس از حضور در بيمارستانها ،انگيزه فرزندآوري
كمتر شود كه بهاحتمال فراوان آثار آن در سالهاي پس از  ۱۴۰۰خود
را نشان خواهد داد؛ قبل از شــيوع كرونا بحث كاهش شديد نرخ رشد
جمعيت در كشور مطرح بود اما شيوع كرونا اين مسئله را تشديد كرده
است ».بهگفته كريمي ،پاندمي كوويد ۱۹-منجر به كاهش فرزندآوري
شده و پيشبيني ميشود اين كاهش مواليد تا سالهاي پس از كرونا
نيز همچنان ادامه داشــته باشــد .محمدمهدي تندگويــان ،معاون
ســاماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نيز كاهش جمعيت
در ايران نسبت به ساير كشورها را پرشتاب دانسته و ميگويد« :تأثير
چالش بزرگي كه كرونا در بحث جمعيت ايجاد كرده است دودهه ديگر
خود را نشان ميدهد .آمار ٩ماهه در سال گذشته نشان از كاهش باالي
١٠٠هزار نفري در بحث مواليد و افزايش باالي ١٠٠هزار نفري در بحث
مرگومير دارد كه كنارهمگذاشتن اين دو موضوع يك هشدار جدي
است ».تندگويان همچنين به اين موضوع اشاره ميكند كه «بسياري
از زوجهايي كه تشكيل زندگي دادهاند بهدليل ترس از ابتال به كرونا،
تصميم به فرزندآوري را برای پس از اتمام اين دوران گذاشتهاند .اين
باور غلط كه مراكز ايمني براي مادران باردار وجود ندارد در اين مسئله
مؤثر است و بايد شكسته شود».

ديگه چه خبر؟
واكسن دانشآموزي در2هفته آينده

هرچقدر كه به آغاز سال تحصيلي جديد نزديك ميشويم ،اين سؤال
در ذهن خانوادهها پررنگتر ميشود كه تكليف فرزندان دانشآموز
آنها چيست؟ آيا امسال هم بايد مجازي آموزش ببينند يا باالخره سد
بازگشايي مدارس ميشكند و آنها سر كالس درس حاضر خواهند
شد؟ بهرام عيناللهي ،وزير بهداشــت ،درمان و آموزش پزشكي در
حاشيه ديدار با فرماندهان ارتش كه ديروز در ستاد وزارت بهداشت
برگزار شد از واكسينه شدن دانشآموزان خبر داد و گفت :برنامه ما
واكسيناسيون افراد در سن مدرسه يا همان  ۶تا  ۱۸سال است و براي
اين كار حدود  ۱۳ميليون دوز واكسن نياز داريم كه كارهاي مقدماتي
آن انجام شــده و اميدواريم كه در  2هفته آينده ،واكسيناســيون
دانشآموزان را آغاز كنيم تا بعد از انجام واكسيناســيون ،شــاهد
بازگشايي مدارس نيز باشيم.

حضور 35درصد از دانشآموزان در كالس هاي مجازي

رئيس ســازمان آموزش و پرورش استثنايي كشــور درباره چرايي
انتخاب استراتژي بازگشايي حضوري و تدريجي مدارس به مطالعات
مركز بررسيهاي استراتژيك رياستجمهوري اشاره كرد و گفت:
مطالعات اين مركز نشــان ميدهــد در ايام كرونــا و آموزشهاي
مجازي تنها  ۳۵درصد دانشآموزان حضور كافي و آنالين در فضاي
مجازي داشتهاند .سيد جواد حسيني افزود :براساس اين مطالعات
 ۳۳درصد دانشآموزان فقــط حضور كمي بهجاي حضور كيفي در
آموزشهاي مجازي داشتهاند و حضور مؤثري براي يادگيري تعميق
يافته نداشــتهاند و  ۳۳درصد دانشآموزان نيز كمتر از  ۵ساعت در
هفته از شاد استفاده كردهاند .او توضيح داد :در مجموع اين مطالعه
نشان ميدهد تنها  ۲۴درصد از دانشآموزان معتقدند آموزشهاي
مجازي كيفيتي مانند آموزشهاي حضوري داشته است ۴۲ ،درصد
دانشآموزان آموزشها را در حد قابلقبــول ارزيابي كردهاند و ۳۳
درصد دانشآموزان نيــز آموزشهاي مجــازي را ضعيف ارزيابي
كردهاند.براساس نتايج اين مطالعه از هر  ۴دانشآموز  ۳دانشآموز
معتقدند آموزشهاي مجازي نتوانســته است كيفيت آموزشهاي
حضوري را داشته باشد.

مهلت ثبتنام كتب درسي باز هم تمديد شد

ثبتنام و توزيع كتابهاي درســي دانشآموزان امسال مسئلهساز
شده است .آنطور كه رئيس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي
كشور ميگويد :تاكنون در دوره ابتدايي نزديك به 4درصد ،دوره اول
متوسطه 13درصد ،دوره دوم متوسطه 17درصد دانشآموز ،ثبت
سفارش كتب درسي نكردهاند كه ميتوانند تا 31شهريور به سامانه
پادا بروند و براي خريد كتابهاي خود اقدام كنند.حسن ملكي در
اينباره توضيح داد :خريد كتاب درسي نيازمند ثبتنام دانشآموزان
در ســامانه پادا و مشخص شدن مدرســه محل تحصيل آنهاست.
درصورتي كه دانشآموزي در اين ســامانه ثبت نام نكند ،موفق به
خريد كتاب درسي هم نخواهد شد.
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به سوی آینده
موج جديد عينكهاي هوشمند
درست چند روز پس از معرفي عينك واقعيت افزوده فيسبوك ،شركت
شيائومي هم از عينك هوشمند مفهومي خود پردهبرداري كرد .بهنظر
ميرسد بار ديگر پس از شــركت گوگل شركتهاي فناوري بهدنبال
اين گجت جديد رفتهاند.
به گزارش وبســايت ورج ،پنجشــنبه گذشــته بود كه فيسبوك
نخستين «عينك هوشمند» خود را با 2دوربين براي گرفتن عكس و
فيلم ،ميكروفون و بلندگو براي ضبط صدا و گوش دادن به موسيقي
و يك دســتيار صوتي معرفي كرد .همان روز ،كارشناســان حركت
فيســبوك را نوعي دنبالهروي از عينكهاي اســنپچت دانستند.
درحاليكه قرار اســت رويداد شــيائومي امروز(چهارشنبه) برگزار
شود ،اين شركت عينك هوشــمند خود را با 51گرم وزن به نمايش
گذاشتهاست .اين عينك يك نمايشگر ميكرو الايدي ()MicroLED

0/33سانتيمتري براي نمايش محتوا مقابل چشم كاربر دارد .ميكرو
الايدي يك فناوري نمايشگر خودانتشار است كه بهعنوان جانشين
طبيعي  OLEDدرنظر گرفته ميشود .با اين حال ،اين نوع نمايشگر
گران است و هنوز نتوانسته جايي را در محصوالت تجاري براي خود
باز كند .اين طرح مفهومي ميتواند پيامها و نوتيفيكيشنها را پيش
چشم كاربر به نمايش درآورد ،تماسهاي او را برقرار و در مسيريابي
به او كمك كند .دوربين اين عينك عكس ميگيرد و سيستم صوتي
آن بهگونهاي طراحي شده كه ميتوان د صدا را خيلي سريع براي كاربر
ترجمه كرده و بهشكل متن پيش چشم او قرار دهد .دستيار صوتي هم
ميتواند براي انجام برخي امور درنظر گرفته شود .اين عينك ،خودش
يك دستگاه اندرويدي مســتقل اســت كه نيازي به اتصال به تلفن
ندارد .شيائومي با اين كار نشان ميدهد كه حتي ميتواند روزي اين
عينك را جايگزين تلفن هوشمند شما كند .يك پردازنده 4هستهاي،
ماژولهاي واي فاي و بلوتوث ،يك باتري و يك دوربين 5مگاپيكسلي
در اين محصول طراحي شده است .البته بايد توجه داشته باشيد كه
اين عينك در دسترس عموم نيست و ممكن است درواقع وجود نداشته
باشد؛ بنابراين بايد به ادعاهاي شركت سازنده با شك و ترديد نگاه كرد.
با اين حال ،پس از اعالم فيسبوك و درست پيش از رويداد آيفون اپل،
نمايش مفهومي اين عينك ،به وضوح نشان ميدهد كه اين شركت
چيني ميخواهد بهعنوان يك بازيگــر مهم در فضاي واقعيت افزوده
( )ARدرنظر گرفته شود.

#هوشمند
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شبكه ممنوعه بزرگان

وزير ارتباطات اعالم كرده كه حضور در شبكههاي
اجتماعي كه قانون آنها را منع كرده براي او خط قرمز
است و زماني از آنها استفاده ميكند كه تمامي مردم
بتوانند از آنها استفاده كنند
اين روزهــا صحبتهاي تازه
اينترنت عيســي زارعپور ،وزير جديد
ارتباطات درباره حضورش در
شــبكههاي اجتماعــي بــار ديگــر باعث
بحثهاي مختلفي شده است .او به تازگي در
نشســتي با فعاالن بخش خصوصي كه بار
ديگر بدون حضور خبرنگاران برگزار شد با
اشــاره به فيلترينگ و ممنوع بودن برخي
شبكههاي اجتماعي در كشور اعالم كرد كه
حضور در اين پلتفرمها براي او يك خط قرمز
است.
زارعپور در اين نشســت گفت :مگر ميشود
كسي از شبكههاي اجتماعي استفاده نكند.
فكر نكنم كســي آنالينتر از من باشــد .در
مورد پلتفرمهايي كه امكان استفاده عموم
مردم از آن نيست و قانون جمهوري اسالمي
آن را منع كردهاست ،هر گاه در اختيار همه
مردم قرار گرفت و تمامي مردم توانســتند
از آن اســتفاده كنند من نيز از آن استفاده
خواهم كرد.
به گزارش همشــهري ،در ايران  2شــبكه
اجتماعي بينالمللــي پركاربرد وجود دارد
كه از ســوي مســئوالن هم مورد استفاده
قرار گرفته و ميگيرد .اينستاگرام كه فيلتر
نيســت و بهصورت عمومي دسترســي به
آن آزاد است ،اما ســوي ديگر ماجرا توييتر
است كه بيشــتر از ۱۲ســال از فيلترينگ
آن ميگــذرد ،اما ميان مقامات كشــور در
سالهاي اخير بســيار پرطرفدار بوده است.
به همينخاطر بهنظر ميرسد كه بهصورت
غيرمستقيم اشــاره وزير ارتباطات به منع
حضور در برخي شبكههاي اجتماعي اشاره
به توييتر باشــد كه اتفاقا محمدجواد آذري
جهرمي ،وزير سابق ارتباطات در آن حضور
بســيار پررنگي در ســالهاي وزارت خود
داشته است.
اما واقعا حضور در شبكههاي اجتماعي فيلتر
شده در كشور چه وضعيتي دارد و فيلترينگ

بهمعنــاي ممنوعيــت و
غيرقانوني بــودن فعاليت در
آنهاست؟
مورد عجيب

توييتر در ايران ماجرايي عجيب
و باورنكردنــي دارد .بهخاطــر
نكات مثبت اين شبكه و ارتباط با
كشورهاي مختلف جهان مقامهاي
ارشــد كشــور ،نمايندگان مجلس،
وزرا و ...در آن حضور دارند و فارســي
و انگليسي در آن توييت منتشر ميكنند،
اما براي عموم مردم كشور اين شبكه فيلتر
است.
از ميــان وزرا و مقامهاي دولــت جديد هم
بســياري از آنها در توييتر عضو هســتند.

همچنين مقامهاي ديگر ارشد كشور ازجمله
بسياري از نمايندگان مجلس هم از اين شبكه
اجتماعي فيلتر شده براي رساندن پيام خود
به كاربران اســتفاده ميكنند .محمدجواد
آذري جهرمي در زمــان وزارت خود درباره

مقامهاي دولت سيزدهم كه در توييتر حضور دارند
سمت

نام و نام خانوادگي
پايگاه اطالعرساني سيدابراهيم رئيسي رياستجمهوري
محمد مخبر

معاون اول رئيسجمهور

محسن رضايي

معاون اقتصادي

محمد دهقان

معاون حقوقي

انسيه خزعلي

معاون رئيسجمهور در امور زنان و خانواده

سيداحسان خاندوزي

وزير امور اقتصادي و دارايي

بهرام عيناللهي

وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

حجتاهلل عبدالملكي

وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي

سيدجواد ساداتينژاد

وزير جهادكشاورزي

حسيناميرعبداللهيان

وزير امور خارجه

محمدرضا آشتياني

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

حساب كاربري
@raisi_com
@M_Mokhber
@ir_rezaee
@drmdehghan
@EnsiyehKhazali
@Khandoozi_se
@Eynollahi_ir
@dr_abdolmaleki
@drsadatinejad
@Amirabdolahian
@Ashtiani_ir

رستم قاسمي

وزير راه و شهرسازي

سيدرضا فاطمي امين

وزير صنعت ،معدن و تجارت

@Fatemiamin_ir

محمدمهدي اسماعيلي

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي

@m_m_esmaeili

احمد وحيدي

وزير كشور

سيد عزتاهلل ضرغامي

وزير ميراثفرهنگي

@RostamGhasemi

@Vahidi_org
@Zarghami_ez

جواد اوجي

وزير نفت

@J_owji

علياكبر محرابيان

وزير نيرو

@Mehrabian_org

سيدحميد سجادي

وزير ورزش و جوانان
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توييتر گفته بود :بنابر قانون فعاليت توييتر
در ايران ممنوع شده اســت ،اما فعاليت
ايرانيان در توييتر ممنوع نيســت .هيچ
قاضــي نميتواند حكــم عمومي براي
ممنوعيت شبكههاي اجتماعي بدهد و
اين مسئله نيازمند تصويب در مجلس
است .حتي در طرح صيانت مجلس هم
كه چند ماهي اســت باعث بحثهاي
مختلفي شده اســتفاده از فيلترشكن
براي كاربــران جرمانگاري نشــده و
غيرقانوني بهحساب نيامده است .حتي
عباسعلي كدخدازاده كه پيوستن او به
توييتر بهعنوان سخنگوي وقت شوراي
نگهبان حســابي جنجالي شد در اين
رابطه اعالم كرد يك تفســير در مورد
چنين اســتفادهاي اين است كه فيلتر
يك سايت محدوديت است اما استفاده
از آن غيرقانوني نيست.
اين عضو حقوقدان شــوراي نگهبان در
پاســخ به اين ســؤال كه «كمي عجيب
نيست يك ســايت فيلتر باشد ،اما همه از
آن اســتفاده كنند؟» گفته بود :به هر حال
برخي مســئوالن تصميم گرفتهاند توييتر
فيلتر باشد.
امكان رفع فيلتر وجود دارد؟

توييتر حــاال در جهــان تنها يك شــبكه
اجتماعي نيســت و تبديل به يك رســان ه
بزرگ شده اســت كه ميتواند موجسازي
كند .روســاي جمهور و ســران كشورهاي
مختلف قبل از هر جايي مواضعشــان را در
توييتر اعالم ميكنند و اين شبكه سريعتر
از هر خبرگزاري و رسانهاي در جهان شده
است .در مواقع مختلفي كاربران ايراني در
توييتر موفق شــدهاند با همه سختيهاي
فراوان در اين شبكه اجتماعي از كشور دفاع
كنند .عضويت مقامهاي ارشد كشور هم در
اين شبكه اجتماعي نشــان از تأثيرگذاري
آن دارد.
چند سال قبل  ۸عضو كميته تعيين مصاديق
محتواي مجرمانه(۶عضو دولت و 2نماينده
مجلس سابق) طي نامهاي به دادستان كل
كشــور با توجه به منافع توييتر خواســتار
رفع فيلتر اين شــبكه اجتماعي شدند .اين
درخواســت پس از گذشــت چند سال به
نتيجهاي نرســيد و بايد ديــد دولت جديد
درباره توييتر به تصميــم جديدي خواهد
رسيد يا خير.
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دوز سوم واكسن فعال براي اكثر مردم الزم نيست

بر اساس تحقيقي كه در نشريه مشهور لنست منتشر شده دانشمندان به اين
نتيجه رسيدهاند كه اثربخشي واكسنهاي تأييدشده عليه كوويد 19-كافي
است و فعال نيازي به ارائه دوز تقويتي براي اكثر مردم نيست
در گيرودار شيوع گونه دلتاي كوويد ،19-نگرانيها به
زهرا خلجي
خبرنگار
حدي رسيد كه در بسياري از كشورها بحث بر سر ارائه
دوز سوم واكسن براي تقويت ايمني در برابر گونههاي
جديد ويروس ،باال گرفت .اما گزارشي كه بهتازگي در مجله معتبر لنست منتشر
شده است ميگويد كه هماكنون نيازي به اســتفاده از اين دوز براي افراد كامل
واكسينهشده نيســت .در اين گزارش آمده است واكســنها به اندازه كافي براي
مبتالنشدن به موارد شديد كوويد19-كافي هســتند و تأكيد كرده كه منابع در
دسترس واكسن ميتواند جانهاي زيادي را نجات دهد.
گروهي از دانشمندان برجسته آمريكايي و بينالمللي روز دوشنبه در مجله معتبر
لنست نوشتند يك بررســي تخصصي از شــواهد علمي تا به امروز به اين نتيجه
رسيده است كه تزريق دوز سوم واكسن كوويد 19-براي عموم مردم هماكنون
الزم نيست.
نتيجهگيري دانشــمندان ،ازجمله دو مقام ارشد ســازمان غذا و دارو و سازمان
بهداشت جهاني ،در حالي انجام شد كه مطالعات نشان ميدهد واكسنهاي مجاز
كوويد 19-در آمريكا تاكنون در برابر بيماريهاي شــديد و بستريشدن در اثر
نوع دلتا بسيار مؤثر عمل كرده است .دانشمندان ميگويند درحاليكه اثربخشي
واكسن كوويد 19-در برابر ابتال به نوع خفيف ممكن است با گذشت زمان كاهش
يابد ،اما همچنان محافظت در برابر بيماري شديد ممكن است ادامه يابد .بهگفته
دانشمندان دليل اين اتفاق اين است كه سيستم دفاعي بدن پيچيده است و عالوه
بر آنتيباديهاي خثنيكننده ويروس ،ديوارهاي دفاعي ديگري نيز وجود دارد كه
ممكن است فرد را از بيماري جدي محافظت كند.
دانشمندان در اين تحقيق نوشتهاند :شواهد فعلي نشان نميدهد كه نياز به دوز
ســوم در جمعيت عمومي كه در آن اثربخشــي در برابر بيماريهاي شديد باال
است وجود داشته باشد و توزيع گسترده دوزهاي تقويتكننده در اين مرحله از
همهگيري كار مناسبي نيست.
طبق گزارش منتشرشده در لنست ،در صورتي كه ايمني ناشي از واكسن بهطور
گسترده در بدن ناپديد شود و يا نوع جديدي از ويروس ظاهر شود كه بتواند كامال
محافظت واكسنها را از بين ببرد ،آنوقت ممكن است تجويز دوز سوم براي افراد
كار منطقياي باشد.
به عالوه اين دانشــمندان تأكيد كردهاند كه توزيع زودهنگام دوز سوم ،خطرات
مختص بهخود را دارد كه ازجمله آنها ميتوان بــه احتمال عوارض جانبي مانند
بيماري نادر التهاب قلب معروف به ميوكارديت كه بعد از دوز دوم واكســنهاي
مبتني بر پلتفرم  mRNAشايعتر است ،اشاره كرد .اگر دوز سوم بهطور غيرضروري
تزريق شــود و باعث واكنشهاي جانبي قابل توجهي ميشــود ،ممكن اســت
پيامدهايي ازجمله عدماعتماد مردم به واكسن كوويد 19-داشته باشد.
در ادامه گزارش آمده اســت :واكســنهاي موجود با تأييديه سازمان بهداشت
جهاني،هماكنون به اندازه كافي ايمن ،اثربخش و ناجي جان انسانهاست .منابع
محدود اين واكسنها اگر در دسترس افرادي كه با وجود بيماريهاي زمينهاي و
شرايط خطرناك ،هنوز واكسني دريافت نكردهاند قرار بگيرد ،جانهاي بيشتري
نجات پيدا ميكند .پيش از اين سازمان بهداشت جهاني از كشورهاي توسعهيافته
خواسته بود از ارائه دوز سوم تا زماني كه واكسيناسيون اوليه براي مردم سراسر
جهان انجام نشده است ،خودداري كنند تا واكسن به اندازه كافي به همه كشورها
برسد.
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روايت ادامهدار خبرنگار همشهري از سفر به امارت اسالمي افغانستان

دیدم ذبیح اهلل مجاهد جلویم ایستاده است
حامد هاديان

خبرنگار

هرات ،ايران است .در آن احساس غربت نميكني.
انگار در زاهدان يا بندرعباس راه ميروي .همه زبان
فارســي ميدانند .امنتر از گذشته هم شده است.
ت ديگر در آن فرصت جوالن
دزد و راهزن و تروريس 
ندارند .البته دليل اصلي آن شــايد اين باشــد كه
ناامنكنندههاي ديروز ،امروز بر سر قدرت هستند.
غروب روزي كه به هرات رســيديم بــا مرتضي،
خبرنگار جامجم و يك دوســت هــزاره به جلوي
فرمانداري هرات رفتيــم .مرتضي گفت كه بروم با
طالبها از نزديك حرف بزنم .مــن نرفتم كه اگر
اتفاقي افتاد به جايي اطالع بدهم .اولش جلوي در
بودند ،ولي بعد غيب شدند .چند ساعتي آن طرف
خيابان منتظر ماندم ،ولي باز خبري از آنها نشد .با
توجه به بازداشت خبرنگاران در اين چند روز نگران
بودم ،ولي كاري هم نميتوانســتم بكنم .داشــتم
به كنســولگري ايران ميرفتم كه از راه رسيدند.
نگهبانان راهشــان داده و آنها را برده بودند پيش
معاون والي هرات .او هم از واليت و خوبيهايشان
گفته بود؛ اينكه امنيت را به افغانستان برگرداندند،
اينكه آمريكاييها را بيرون كردند و اينكه يك دولت
فاسد را كنار زدند .درباره تجمع روز قبل هم گفته
بود كه مردم بدون مجوز تجمع كــرده بودند و ما

برخورد كرديم ،ولي خبرنگاران را با رأفت اسالمي
آزاد كرديم .همانجا توي توييتر خبر بازداشــت
و برخورد شــديد طالبان با خبرنــگاران روزنامه
اطالعات افغانستان را ديدم كه تمام تنشان كبود
بود .مرتضي ميگفت ،برخــي از نيروهاي طالبان
در فرمانداري چند وقتي بهعنوان كارگر در ايران
بودند .حتي خيابانها را هم ميشــناختند .توي
كتابخانه معاون والي كتاب 10روز در ميان داعش
را هم ديده بود .حاال ما در ميان طالبان بوديم .شب
به هتل برگشتيم .تصميم داشتيم زميني خودمان
را به كابل برسانيم ،ولي بعد تصميممان عوض شد.
با اينكه اين جاده هم با حضور طالبان امن شده بود،
ولي حدود ۱۵ساعت راه در جادهاي سنگالخي بود.
بليت هواپيما گرفتيم .خط آريانا افغانســتان چند
روزي است كه بازگشايي شده است.
صبح من هم به ساختمان فرمانداري رفتم تا شايد
به داخل راهي پيدا كنم و با كسي حرف بزنم .يك
گروه مستندساز هم بودند .والي جلوي در بود و با
مردم حرف ميزد؛ هركس مشكالتش را ميگفت
يا نامهاي نوشته بود براي حل مشكلش ،او هم براي
بعضيها پاراف مينوشت .ماجرا را بهش گفتيم و
قبول كرد حرف بزنــد .از هامر آمريكايياش پياده
شــد؛ هامري كه يك تير به شيشهاش خورده بود،
ولي بهدليــل ضدگلوله بودن شيشــه را رد نكرده
بود .داخل فرمانداري شديم كه حاال پر از طالبان

با لباسهاي غيررســمي بود .با ســاختماني كه
خودش يك بناي ارزشمند بود و يك سالن معروف
به بهزاد با نقاشــيهاي زيبا در آن .طالبها بدون
سلســلهمراتب اداري همراه ما شدند؛ از نيروهاي
نگهباني تا فرماندار همراه ما وارد اتاق شدند .والي
ميگفت از 6مــاه پيش براي اين پســت انتخاب
شده است40 .سال بيشــتر نداشت .در مصاحبه با
مستندســازان درباره برخورد با خبرنگاران گفت
و همان حرفهاي والي را تكرار كــرد .درباره اين
سؤال كه نظرتان درباره انتخابات و حقوق زنان و...
چيســت ،گفت :هرچه اميرالمومنين بگويد همان
اســت .خيلي در آنجا نمانديم و به سمت فرودگاه
راه افتاديم .بلواري كه به فرودگاه ميرسد ،نامش
احمدشاه مســعود اســت و هنوز نامش را تغيير
ندادهاند .اينجا از هر كسي ميپرسي آيا طالبان فالن
چيز را تغيير داده است ،ميگويد هنوز وقت نكرده
كه تغيير بدهد .در راه نيروهاي نظامي طالبان در
گوشهگوشه شــهر بودند .طالبان در شهر يك رژه
ماشيني هم برگزار كردند كه به آن نرسيديم.
به فرودگاه كه رسيديم ،نگهبان ورودي گفت بايد
«تالشي»تان كنم .با اشــاره فهميديم منظورش
بازرســي بدني اســت .به گيت بعدي كه رسيدم.
نگهبانهاي فرودگاه با قيافههاي خســته ايستاده
بودند؛ يك زن هم در ميانشــان بود .تا فهميدند
ايراني هســتم ،درددلــي گفتنــد بدترين چيز
بالتكليفي اســت .ما كار ميكنيم ،ولي نميدانيم
تكليفمان چه ميشــود .يكيشــان كــه فهميد
خبرنگارم گفت :وضع ما را هــم پيگيري كن .در
فرودگاه كوچك هرات يك هواپيما بيشــتر نبود.
هواپيما پر شد و يكساعته از مسيري كوهستاني
به كابل رســيديم .در هواپيما به مــا آب دادند با
بيسكوئيت مادر ايراني.
اصال حواســم نبود فرودگاهي كه قرار اســت در
آن بنشــينيم همان ميدان هوايــي معروف كابل
اســت؛ يعني جايي كه چند روز پيــش همه دنيا
نظارهگر آن بودنــد .با ترس و لــرز از هواپيما كه
پياده شدم ،شروع كردم به عكاسي كردن .يك نفر
جلو آمد .شروع كردم فارسي حرف زدن و توجيه
كردن ،ولــي عرب و قطري بود؛ از كســاني كه در
حال آمادهســازي فرودگاه بودند .گفت :ميتواني
فيلم بگيري .مأموران امنيتي فرودگاه اينجا طالب

بودند .و هر دقيقه يك ماشــين طالب از كنارمان
رد ميشد .با ترس و لرز شــروع كردم به عكس و
فيلم گرفتن .كمي با آدمها حــرف زدم .به غير از
آن قطري بقيه فارســي بلد بودند .با لباس بلوچي
كه پوشــيدهام فكر ميكنند هراتي هستم .همين
جور كه ميچرخيــدم چندتايي خبرنگار خارجي
ديدم .خبرنگار الجزيره هم از راه رســيد .حواسم
نبود چه خبر است .خبرنگاران يك دفعه به سمت
يــك ورودي رفتند من هم رفتــم .ديدم ذبيحاهلل
مجاهد (ســخنگوي امارت اســامي افغانستان)
جلويم ايستاده است .بيصدا شروع كردم به عكس
و فيلم گرفتن .هر لحظه منتظر بــودم كه يكي از
محافظانش يقهام را بگيرد ،ولي كسي كاري نداشت.
يكي از خبرنگاران خارجي حتي حجاب نداشت و
اين با توجه به سابقه طالبان برايم عجيب بود .هر
چند بعد فهميدم طالبان هــواي همه خبرنگاران
(خارجي) را دارد و چنــد روايت از برخورد نكردن
آنها با خبرنگاران را ديدم؛ البته به غير از اعتراضات.
يك مقام قطــري به كابل آمده بود تــا فرودگاه را
ببيند و با مجاهد ديدار داشته باشد .همزمان يك
هواپيماي كمك از قطر آمد كه پرچم امارات روي
بارهايشان خورده بود .از يكي از طالبها دليلش را
پرسيديم ،دليلش را نميدانست.
كمي كه در فرودگاه گشــتم ،خبري نبود .خارج
شــدم .اين روزها فــرودگاه بينالمللــي كابل
مهمترين نقطه افغانســتان اســت .مســئوالن
بيشترين تالششــان را ميكنند كه پروازهاي

تابلوهاي ورودي فــرودگاه هم
شــعارهاي جالبي داشت؛ مثل
اينكه «چــه زيباســت آزادي
يا وحدت ما پيروزي ماســت».
اين شــعارهاي اميدبخش را در
تمام شهر ميتوان ديد؛ طالبان
سعي ميكند همهچيز را خوب
نشاندهد

بينالمللــي را راه بيندازنــد و به حكومتشــان
مشــروعيت بدهند .قطر ،امارات و چند كشــور
ديگر هــر روز پروازهايي به اين فــرودگاه دارند.
كشورهاي دوســت طالبان را از همين فرودگاه
ميتوان شــناخت .هر چند با هر مسئول طالبان
كه حرف ميزني ميگويد بهترين شريك ما چين
است و خيلي به همكاري با چين اميد دارند .قطر
و پاكستان و در مرحله بعد روسيه ايستاده است
كه قرار است مشكالت مالي طالبان را حل كند.
ديگر آنها يك گروه نظامي صرف نيســتند و بايد
كشورداري كنند و اين فرودگاه دروازه ورود جهان
به افغانســتان اســت .خيلي بزرگ نبود؛ چيزي
در مايههاي مهرآبــاد خودمان .تــوي فرودگاه
ماشينها و هواپيماي تخريب شده آمريكا را دور
هم ميشد ديد .ميدان هوايي كابل همان جايي
اســت كه تعداد زيادي از مردم در روزهاي بعد
از سقوط خارج شــدند؛ چيزي حدود 100هزار
نفر .بيشتر متخصصان افغانســتان و كساني كه
با سفارتخانههاي خارجي كار كردهاند .ماجراي
افتادن چند نفر از هواپيما هــم همينجا اتفاق
افتاده است .حمله تروريســتي آن روزها هم در

همين منطقه رخ داد و چند ده انسان را به خاك
و خون كشيد .القاعده افغانستان مسئوليت اين
حمله تروريســتي را برعهده گرفــت؛ هر چند
هنوز كســي نميداند به نفع چهكســي بود؛ به
نفع طالبان يــا آمريكا .اصال ايــن فرودگاه جاي
دوستداشتني نيست .از هواپيما و فرودگاه زدم
بيرون و يك تاكســي گرفتم .تابلوهاي ورودي
فــرودگاه هم شــعارهاي جالبي داشــت؛ مثل
اينكه «چه زيباست آزادي يا وحدت ما پيروزي
ماست ».اين شعارهاي اميدبخش را در تمام شهر
ميتوان ديد؛ طالبان ســعي ميكند همهچيز را
خوب نشــان دهد .به راننده گفتم :مرا ببر يك
جاي ارزان كه نزديك محل اعتراضات هم باشد.
توي راه ميگفت :اين مســيري كه االن اينقدر
راحت ميرويم چند روز پيش چند ساعت بايد در
ترافيك ميماندي .اميدي به بهبود اوضاع نداشت
و ميگفت :اگر يكي ،دو تا جنگ ديگه بشه ،نسل
افغانستان تمام و خيال همهمان راحت ميشه.
يك هتل ديديم كه نامناســب و كمي گران بود.
هتلهاي اينجا درهاي بسته فلزي و يك پنجره
كوچك دارند كه مهماندار از آنجا نگاه ميكند؛

يادگار دوران جنگ با طالبــان .طالبان چندين
عمليات تروريســتي در هتلها انجــام داده كه
معروفترينش عليــه يكي از مقامــات آمريكا
بود كه به نتيجه نرســيد .به مسافرخانه مناسب
رسيدم؛ يك مسافرخانه قديمي در شهرنو كابل.
يك اتاق نمور با يك پنكه.
جاگير شــدم و خيلي زود بيــرون زدم كه چيزي
بخــورم .نزديك مســافرخانه يك پارك به اســم
شــهرداري بود .كمي كــه نزديك شــدم ،ديدم
جمعيت زيادي در آن چادر زدهانــد .از گداهايي
كه دورهام كرده بودند ،فهميدم از آوارگان جنگي
هستند كه از شهرهايي مثل تخار و بگرام به اينجا
آمدهاند .خيليشان پول برگشــت به شهرشان را
نداشتند يا مأمور دولتي بودند كه از ترس به اينجا
پناه آورده بودند .در ميان پناهندگان به ايران هم
شنيده بودم كه خيليها از مقامات دولتي بودند و
حاال فقط ميخواستند از دست طالبان فرار كنند.
كوچههاي دور پارك را گشتم .صاحب هتل گفته
بود :مراقب دزدهاي اينجا باشيد؛ هر لحظه ممكن
اســت خفتتان كنند .در همان كوچــه چند نفر
نزديك شدند.
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وقتي دختر لر در نخســتين فيلم ناطق ســينماي ايران ،در معروفترين
ديالوگش ،پايتخت را ستود و ساكنانش را اينگونه نواخت كه «تهرون شهر
قشنگيه حيف كه مردمش بدن» ،پايتختنشينان بدون اينكه احساس كنند
بهشان توهين شده با شيفتگي به تماشاي فيلم نشستند .ملت سالها بعد
آنقدر در سينماي واقع در ميدان حسنآباد نخستين نسخه «امير ارسالن
نامدار» را تماشــا كردند كه تا مدتها ايستگاه حســنآباد ،ايستگاه امير
ارسالن ناميده ميشد .سالهايي كه فيلمهاي ساموئل خاچيكيان سينماها
را شلوغ ميكرد و سيل جمعيت از سر و روي اللهزار باال ميرفت تا «چهارراه
حوادث» بشود نقطه اتكايي و نشانهاي از توانستن ،هنوز سينماي ايران عصر
معصوميتش را سپري ميكرد.
دوراني كه با كمترين امكانات فني ،دانــش و تجربه حداقلي و بدون هيچ
حمايتي از سوي دولت ،سينماي ايران با آزمون و خطا پيش ميرفت .چند
سالي طول كشيد تا از دل اين آزمون و خطاها ،راههاي جذب تماشاگر يافته
شود و بهمرور سينماي فارسي ،تماشــاگر خود را بيابد .زماني كه تماشاگر
طبقه متوسط بعد از آخرين فيلمهاي جنايي موفق خاچيكيان ،ترجيح داد
مشتري فيلمفارسي نشــود و به جاي «گنج قارون» ،مخاطب فيلم فرنگي
شود و گنج قارون شد رؤياي طبقه فرودست و در شرايطي ركورد گيشه را
جابهجا كرد كه گلســتان براي نمايش «خشت و آيينه» چارهاي جز اجاره
سينما راديو ســيتي نداشت .همان ســينمايي كه چند سال بعد قيصر به
همراه نامزدش از مقابلش گذر كرد .همان قيصري كه شد قهرمان توامان
مردم و روشنفكران.
در زمستان سال  ۴۸هر كس جز دكتر هوشنگ كاووسي و تك و توكي ديگر،
دليلي براي دوست داشتن قيصر داشت .از تماشاگري كه تا ديروز مشتري
فيلمفارسي بود و حاال با قهرماني تازه مواجه شــده بود تا روشنفكري كه
خيلي اهل ديدن فيلم ايرانــي نبود ولي تفاوت و تمايــز فيلم كيميايي با
سينماي متداول فارسي جذبش ميكرد .همان سال فيلم «گاو» مهرجويي
هم آمد تا هم ســينماي تجارتي و هم سينماي هنري نمونههاي موفقي را
ارائه كنند .موج نو از همين نقطه شروع شد .موجي كه يك دهه دوام آورد
و تحت لوايش بهترين فيلمســازان ســينماي ايران ظهور كردند تا بعد از
پيشقراولي كيميايــي و مهرجويي ،چهرههايي چــون ناصر تقوايي ،علي
حاتمي ،بهرام بيضايي ،امير نادري ،بهمن فرمانآرا ،سهراب شهيد ثالث و
دیگران از راه برسند.
سينماي فارسي از دهه  50رو به افول گذاشت .از زماني كه واردات بيرويه
فيلم خارجي باعث شد وارد كردن و دوبله فيلم فرنگي ،مقرون بهصرفهتر از
توليد فيلمفارسي باشد .از همان زماني كه فضاي به نسبت اخالقي سينماي
دهههاي  30و  ،40از دهه  50تغيير كرد و بهمرور پاي خانوادهها از سالنهاي
نمايشدهنده فيلمهاي فارسي بريده شد .نفسهاي سينماي فارسي در اين
دهه به شماره افتاد و جز چند استثنا آنچه پابرجا ماند ،سينماي روشنفكري
متصل به حمايتهاي دولتي بود.
انقالب كه پيروز شد ،ســينما مشروعيت از دســت رفتهاش را با تغيير در
رويكرد و پوســت انداختن در دستاندركارانش بازجســت .تالش براي
سازگاري و انطباق با شــرايط تازه در دوران برزخي  ۵۸تا  ۶۲در نهايت به
جايي نرسيد .سينماي ايران با حضور نســل تازه كه مستحضر به حمايت
دولت و نهادهاي حاكميتي بود ،مسيري را آغاز كرد كه قرار بود هر چيزي
باشد جز سينماي گذشته (سينماي فارسي) .در دل گلخانه دهه  ،60هم
سينماي فستيوالي در ادامه سنت فيلمهاي روشنفكري موج نو رشد كرد
و هم تعاونيهاي فيلمســازي بهوجود آمد تا جاي خالــي تهيهكنندگان
قديمي پر شود .هم «جادههاي سرد» و «دونده» ،هم « گلهاي داوودي»
و «سناتور» .سينماي در جستوجوي مشروعيت ،با سياستهاي مديريت
فرهنگي ،حمايت را در گرو نظارت و حمايت بهدست ميآورد .پايان دهه ،60
پايان يك دوران و آغاز تغييرات گسترده اجتماعي ،سياسي بود و خيلي زود
نشانههاي تحول در سينماي ايران هم پديدار شد« .عروس» نشانهاي آشكار
از تغيير حال و هوا و ورود به دوران تــازه بود .اگر در دهه  60براي مديريت
سينما ثبات و زمان مناسب براي پيريزي سينماي نوين ايران وجود داشت،
از دهه  70اين ســينما با انبوهي از فراز و نشيبهاي مديريتي مواجه شد.
اتفاقهايي كه باعث شد در هر بازه زماني سينماي ايران دچار تغيير و تحول
شود .از سينماي اكشن نيمههاي دهه  70تا سينماي اجتماعي در پايان اين
دهه ،مسيري متفاوت پيموده شد.
در دهه  80بهنظر ميرسيد ســينماي ايران از آن ثبات دهه  60فاصلهاي
فراوان گرفته است .با به پايان خط رسيدن اغلب فيلمسازان شاخص دهه،60
نســلهاي تازه كارگردانان از راه رســيدند و دهه  90را ميتوان دهه اين
سينماگران ناميد .سينمايي كه از اواخر دهه  40با كيميايي و مهرجويي و
تقوايي و حاتمي اميدها را زنده كرده بود؛ سينمايي كه با عباس كيارستمي
جهاني شده بود و در بخش سينماي موسوم به بدنه پس از آزمون و خطاهاي
بســيار راهي براي برقراري ارتباط با تماشــاگر يافته بود ،در آشفتهترين
روزهايش ،با فرهادي اسكار را هم برد و پس از آن هم به پشتوانه جوانهاي
تازهنفس ،همچنان كوشيد تا موجوديتش را حفظ كند .سينمايي كه بعد از
كرونا آسيبهايي جدي ديد و حاال در آستانه تغييرات فرهنگي ،اجتماعي
پيش رو اميدوار است كه همچنان بماند .ســينمايي كه حاال مخاطبي در
سالنهاي نمايش فيلم ندارد در نخستين فرصت بايد تماشاگر را با آيين شال
و كاله كردن و بليت خريدن و ســينما رفتن آشتي دهد .در واقع سينماي
ايران در آغاز قرن تازه بيش از هر چيز نيازمند رعايت قواعد بازي است .اينكه
سرمايه توليد از مسير گيشه سينما بگذرد و فيلمها در بستري طبيعي به
مرحله ساخت برسند.
آنچه اين روزها شاهدش هســتيم حذف اكران است و طبيعي است كه در
چنين بستر غيرطبيعي و غيرشفافي نشــود به آينده اميدوار بود .البته كه
همه ما به اميد زندهايم و ســينمايي كه انواع و اقســام بحران را پشت سر
گذاشته ميتواند با تكيه بر ميراث گذشــته و نگاه معقوالنه به آينده از اين
مرحله دشوار هم عبور كند .از زماني كه نگاتيو فيلمها در داخل تشت شسته
ميشدند تا امروز كه وارد عصر ديجيتال شدهايم ،خيلي چيزها تغيير كرده
ولي آنچه پا برجا مانده سنت توليد فيلم ايراني است كه از زمان دختر لر تا
امروز با وجود انقطاع تاريخي ،تحوالت گسترده در مناسبات توليد و اختراع
دوباره چرخ ،هنوز و همچنان پابرجا مانده است.
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چهار راه حوادث ۱۳۳۴-

ساموئل خاچيكيان :خيلي از فيلمهاي فارسي را ميديدم،
مثل «خواب و خيال» مجيد محســني و فيلمهايي
كه مهدي رئيس فيروز ،حسن خردمند و اسماعيل
كوشان ميساختند .هميشــه احساس ميكردم كه
كالسها با هم فرق ميكنــد و چيزهايي كه من در
فيلمها ميبينم با من غريبه اســت .مث ً
ال از شاهين
طوس كه در پارس فيلم ســاخته بودنــد ،بوي مقوا
ميشنيدم يا موقع تماشاي فيلمهاي مجيد محسني حس ميكردم نشستهام
در قهوهخانه و جوك گوش ميدهم.
از «بازگشت» تا «چهارراه حوادث» از لحاظ نور ،سايه روشن ،ميزانسن و انتخاب
مكانها يك خط ســير را دنبال ميكردم كه كارم از اين لحاظ در چهارراه حوادث
تكميل شد .نورپردازي در اين فيلم به روال نورپردازي در فيلمهاي جنايي بود .در
چهارراه حوادث به جاي آنكه يكي از شخصيتها چراغ روشن كند و به حياط برود
مجبور ميشود فانوس بهدست به حياط برود .اين بهنظرم خيلي قشنگ است؛ قشنگ
از اين نظر كه هم افه فانوس داريم كه نورش كم است و باال و پايين را كمتر روشن
ميكند و هم نور متحرك .ديوارها و فضا با حركت آرام شخصيت كه فانوس در دست
دارد روشن ميشود و دور و اطراف كامال تاريك است.

2

التجوانمرد ۱۳۳۷ -

مجيد محســني :من در دكوپاژ ســناريو اگــر كارم از
كارگردانهاي ديگر ســينماي فارسي بهتر نباشد،
بدتر هم نخواهد بود ،ولي چون دوســت و همكارم
آقاي شــيرازي در اين فن بيش از من ذوق و تجربه
دارد ،اين كار را بهعهده او ســپردهام و ناگفته نماند
كه آقاي شيرازي در بهتر ساختن فيلمهاي من سهم
بسزايي دارد.
«الت جوانمرد» كه در زمان نمايشاش به ســكوت برگزار شد اما بعدا ً بهعنوان
نمونه فيلمهاي قابلتأكيد ،به دفعات مورداشاره و مثال قرار گرفت ،جاي تامل داشت
و من سعي كردم داليل شكست فيلم را پس از بررسي زواياي مختلف ،بهدست آورم
كه مشخصاً اينها بود :جاهلي كه تماشاگران اكثرا انتظار ديدنش را داشتند در قامت
فيزيك من (محســني) نبود .الت جوانمرد مشخصههاي كليشهاي جاهلها ،مثل
لطيفه(ليچار)گويي ،پهلواني با دليل و بيدليل و اهل بزم بودن را فاقد بود!
من از ابتدا با خودم عهد كرده بودم كه موفقيت فيلمهايــم مرا از راه به در
نكند و با يك شكســت نيز از ميدان به در نروم .البته از شكست الت جوانمرد
بسيار متأسف شدم ،نه براي اينكه توفيق مادي نداشت ،بيشتر به لحاظ اينكه
چرا پذيرفته نشد.
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خشتوآينه ۱۳۴۴ -

ابراهيم گلستان :من اصال كاري به سينماي ايران نداشتم؛
من ميخواستم فيلم درست بكنم؛ همين .در ايران به
دنيا آمده بودم و در ايران بود كه ميخواستم كار كنم
و فيلم بسازم.
 ...اين فيلم «خشت و آينه» است؛ اين آينه روز
است؛ روز توي اين ديده ميشود .اين فيلم براي اينكه
هويت روز نشان داده شود درست شده.
آدمهاي اصلي كه توي اين فيلم كار كردهاند مجموعا با خودم 6نفر بيشتر
نميشوند .در بعضي جاها دو،سه نفر كارگر ساده داشتيم؛ مثال براي زيرسازي
ريلهاي جرثقيل يا اسبابكشي .ولي به هر حال دسته فني كه به اندازه كافي
ميدانستيم يا نميدانستيم6 ،نفر ميشد .بايد بگويم كه اين قدرها از كم بودن
آدم ناراحت نميشدم چون دســتكم هماهنگي بيشتر بود ،اگر عده ما بيشتر
ميشد شايد فرصت وارد شدن آدمهاي ناهماهنگ پيدا ميشد و آن وقت كار
خراب بود.

5

قیصر 1348 -

«مسعود كيميايي» :تمام آدمهاي پشــت دوربين قيصر
4نفر بودند ،با خود من 5نفر .ما برق وصل كرديم ،سيم
لخت كرديم ،نوكر پاسبان شديم كه مزاحم نشود ،چاي
دم كرديم ،تراولينگ حركت داديم ،گريم كرديم ،ميوه
شستيم ،سناريو نوشتيم. ...
قيصر آدمي است كه حضور دارد و حضورش را به حادثه
تحميل ميكند و اين تحميل اســت كه قصه را بهوجود
ميآورد و ميآيد توي بازي .قاعده بازي را هم بلد است .اين قاعده چيست؟ هر كسي
زد توي گوشم ميزنم توي گوشاش .به خاندايي ميگويد من دوست ندارم مثل شما
باشم كه ميگويي پهلوان آن است كه اگر زدند توي گوشاش ،راهش را بگيرد برود.
او ميتوانست بيرون بايستد و برود كالنتري .پس وارد تراژدي و حادثه شدن ،برايش
حادثه و تراژدي ميآورد.
موضوع فقط اين نبود كه قيصر قاتل خواهر و برادرش را از ميان بردارد .او با آن
نظم ساختگي درافتاد و اين به مذاق خيليها خوش نيامد و من محكوم شدم كه از
مملكت قانوني ،شهر هرت ساختم .من ساختم؟ نبود؟
قيصر در زمان خودش و بعد از خودش بيشترين تماشاگر را داشته است .شايد
به اين علت كه من قيصر را توي اتاق دربسته و روي مبلمان نساختم .همراه قيصر
در كوچه پسكوچهها دويدم و عرق ريختم .مردم صداي نفسنفس زدنهاي من را
پشت سر آدمهاي قيصر حس ميكردند.

گنجقارون ۱۳۴۴ -

سيامك ياســمي« :گنج قارون» وقتــي روي اكران سينما
آمد كه جمعيت تهران از 2ميليون نفر تجاوز نميكرد و
فيلمهاي فارسي ،حتي «قهرمان قهرمان» كه به گمان نقاد
محترم پيش درآمد و جلد اول گنج قارون بوده در حدود
۳۰۰هزار تومان فروش كرد و حداكثر 2هفته روي پرده
باقي ماند .گنج قارون در چنين وضعي هفتهها بلكه ماهها
توفيق ادامه نمايش داشت و فروش آن در تهران به مرز
2ميليو نونيم رسيد .قطعي است كه نهتنها سينماروهاي وقت اين فيلم را ديدند بلكه
تمام طبقات اعم از رجال و روشنفكر و عادي ،زن و مرد ،خرد و كالن به تماشاي فيلم
رفتند و آن را پسنديدند .قهرمان گنج قارون با استعفاي طبع و بلندهمتي در زندگي به
عرق جبين و كد يمين خود متكي بوده و علو همت را به جايي ميرساند كه گنج قارون
پدرش را به هيچ ميشمارد و پدري را كه بهخاطر جمعآوري مال و ثروت از خانواده
صرفنظر كرده متنبه ميسازد .تخطئه ميكنيد ولي قهرمان فيلم ديگري كه بياعتنا
به قانون و حقوق جامعه چاقوكشي ميكند و هر كس را كه دلش بخواهد بدون محاكمه
و قضاوت با وضعي فجيع به قتل ميرساند نجاتدهنده سينما ميخوانيد.
گنج قارون موجب شد كه خانوادهها به سينما راغب شوند و به گواهي دوست و دشمن
تحولي در سينماي ايران ايجاد كرد.
يادآور ميشــوم كه ســيامك ياســمي از منافع گنج قارون مالدار نشد بلكه
سرمايهگذاران فيلم بردند و فقط وبال آن براي سيامك باقي ماند .خلق را تقليدشان
برباد داد .من هر بار به تهيه فيلمي با مضامين ديگر دست زدم و ديگران از گنج قارون
آنقدر تقليد كردند تا به ابتذال كشيده شد.

گاو۱۳۴۸ -
داريوش مهرجويي :پس از نمايش و شكست «الماس »۳۳به فكر كار ديگري بودم .روزي همراه ساعدي در ميدان توپخانه بنزين ماشينمان تمام شد.
پياده شديم و به راه افتاديم و سطل بهدست از اين سوي ميدان به آن سو .در راه صحبت درباره «عزاداران بيل» بود و اينكه كاري بكنيم .ساعدي
از «گاو» صحبت كرد و اينكه داستانش قشنگ است و به درد فيلم ميخورد .داستان را تعريف كرد و شروع شد.
فيلمنامه را دادم ميثاقيه خواند و رد كرد .يكي،دو نفر ديگر هم به همين ترتيب جواب منفي دادند .اين بود كه فكر كردم بد نيست بدهم در
فرهنگ و هنر بخوانند ،گرچه تا آن زمان فيلم سينمايي نساخته بودند .بازيگران فيلم ،همه كارمند اداره تئاتر بودند .فيلمبردار هم فريدون قوانلو،
گروهش ،صدابردار و همه اينها كارمند فرهنگ و هنر بودند .حتي مراحل فني فيلم هم در خود آن جا طي شد .ساعدي هم زياد در بند پول نبود
و قضايا به شكلي آماتوري ،بهعنوان مستندي از فرهنگ و هنر راه افتاد.

فرارازتله۱۳۵۰ -

جالل مقدم« :فرار از تله» را خيلي دوست دارم .بهخاطر
ساختن اين فيلم از طرف ســينماي تجاري مجرم
شناخته شــدم! چون داستان ســادهاي را انتخاب
كرده بودم و در اين داســتان از گرههاي پيچيده و
مردمپسند خبري نبود ،اگرچه گنجاندن لحظههاي
پر آنتريك و گرههــاي درهموبرهم بــراي من كار
ســادهاي بود ولي من ميخواســتم از يك داستان
خيلي ساده يك فيلم خوب ،پاك و روان بسازم و در حقيقت ميخواستم ابزار و
تكنيك كارم را امتحان كنم .در فرار از تله كمتر تسليم قصه و گره و تلنگر زدن
به عواطف و اشك تماشاگر شدهام .اين سينمايي است كه من با راه رفتن روي
مقتضيات ســاختهام؛ يعني با درنظر گرفتن تمام عوامل ،از تماشاگر گرفته تا
امكانات فني و شرايط موجود.
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بهرام بيضايي :درست روشن نيســت كه ما چرا «رگبار» را
ساختيم .هيچ نوع حســاب و كتاب و نقشه و نشانهاي
ساخته شدن فيلم را تأييد نميكرد .به يك معني حتي
سرمايهاي هم براي شروع كار در دست نبود .در حقيقت
ما با دست خالي دســت به كاري زديم كه تمام شرايط
جاري و تمام سينماي عريض و طويل رسمي از قبل آن
را نفي ميكرد.
فيلم رگبار با حداقل سرمايه ،با حداقل امكانات ،با درگيريهاي مختلفي كه تهيهاش
را بارها معوقكرد ،با قليلترين گروه فني در طول مــدت 5ماه و به كمك حافظه
ساخته شده و در بسياري موارد كاري غير از اينكه شد ،الاقل در اين شرايط و براي
اين گروه ،امكانپذير نبوده است اما از طرف ديگر رگبار با شوق سرشار بسياري از
كاركنان و بازيگرانش بهوجود آمد و تنها ادعايش اين است كه نخواسته دروغ بگويد.
«رگبار» يك داستان ساده عاشقانه است راجع به آدمي؛ راجع به آمدنش ،بودنش،
عشق ورزيدنش و كوششهايش براي تطبيق يافتن يا تغيير دادن محيط و سرانجام
رفتنش؛ رگبار چيز ديگري نيست.

«طبيعتبیجان»۱۳۵۴

سهراب شهيدثالث :پيرمرد ارمني نقاشي را ميشناختم كه خانه
ما را نقاشي ميكرد .او را بهعنوان پيرمرد اصلي انتخاب كردم.
پيرزني هم بود كه گوني روي كمــرش افتاده بود و كمرش
شكسته بود .او را هم بهعنوان زن اصلي انتخاب كردم .دو،سه
تا هم از هنرپيشــههايي را كه در فيلم «يك اتفاق ســاده»
بازي كرده بودند برداشتم و به بندرتركمن رفتيم و نزديك
بندرتركمن آنجــا فيلمبرداري كرديــم .طراحي صحنه را
مرتضي مميز كرد .فيلمبرداري را هم هوشنگ بهارلو انجام داد كه براي فيلمهايي مثل
«آقاي هالو» و «پستچي» و از اين قبيل كار كرده بود؛ يعني فيلمهايي كه هم جنبه هنري
و هم جنبه تجاري دارند .باورش نميشد .هر صحنهاي را كه ميگفتيم بگيريم ميگرفت
ولي مرتب ميخنديد .البته مسخره نميكرد ،فقط ميخنديد.
فيلم را بدون اجازه وزارت فرهنگ و هنر به فســتيوال برلين فرســتاديم .فيلم مال
تلويزيون بود .محصول مشترك بود .هيچكدام هم دستمزد نگرفته بوديم؛ نه هوشنگ
بهارلو و نه من .سهم ما مال سينماگران پيشرو بود .بقيه خرجها را تهیه کننده جور کرده
بود و مقداري هم تلويزيون.
فيلم رسماً به فستيوال برلين دعوت شد .حاال كي را دعوت كردند؟ پيرمرد نقاش و
پيرزني كه كمرش شكسته را دعوت كردند .من فكر كردم اگر اينها بيايند برلين و
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رگبار۱۳۵۱ -

كندو ۱۳۵۴ -

فريدون گله :در «كندو» ســعي كردهام
همان آدمهايي را كه در3فيلم قبليام
مطرح كردهام و «تنهايي»شــان را
نشــان دادهام ،دنبال كنم .در اينجا
باز هم قصه براي من مهم نبوده ،بلكه
آدمها برايم مهــم بودهاند .آدمهاي
كندو برش تازهاي از همان قشــري
هستند كه قب ً
ال دربارهشان فيلم ساختهام .مسئله مهم در فيلم
كندو بيهدف بودن آدمهاســت و بعد در نهايت بيهدفيشان،
خود هدف براي آنها يك جور هدف به شمار ميرود و گاهي روي
اين هدف چنان اصرار ميكنند كه برايشان بهصورت يك سمبل
درميآيد ،اما در اصل پشــت آن چيزي وجود ندارد .اين فيلم را
من براساس روابط اين آدمها ســاختم و فيلم من نه داستان و نه
سناريوي داشته است ،من فقط يك بهاصطالح خط داشتم .اين
آدمها را داشتم.

آلمان را ببينند دق ميكنند و ميگويند ما اين همه سال چكار ميكرديم؟ در نتيجه
جاي آنها ،تيم فني را يعني كساني ديگر را به اضافه هوشنگ بهارلو كه دعوت شده
بود فرستاديم .تهيهكننده دعوت شده بود و مرتضي مميز بهعنوان طراح صحنه .فيلم
طبيعت بيجان 4جايزه گرفت.
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دونده 1364 -

امير نادري :در مورد «دونده» اصال شك داشتم كه آيا بيننده را جذب خواهد كرد يا نه .نميدانم كساني كه حاال فيلم را ميبينند از آن خوششان ميآيد يا
براي سرگرمي فيلم را ميبينند ،اما مطمئن هستم كه دونده دستكم پنج نفر را فيلمساز خواهد كرد.
براي دونده حدود ۴۸هزار كيلومتر سفر كردم تا فيلم ساخته شد .يك نما در اهواز دارم ،نماي بعدي مال چابهار است ،نماي بعدي بندر
لنگه ،نماي بعدي گرمسار ...و با اين تكهها شهري ساختم كه اصال وجود ندارد .براي فيلم «آب ،باد ،خاك» بسيار بيشتر دوندگي كردم و
جايي در كوير نيست كه من نديده باشم .مجيد نيرومند را با همين جستوجوها و دوندگي پيدا كردم؛ از ميان 8هزار كودك و نوجوان.
تمام اردوگاههاي جنگزدگان ،مدرسههاي جنوب و شهرها و روستاهاي آنجا را گشتم .عكس مجيد نيرومند را ديدم ،گفتم «خودشه!»
با مكافات او را پيدا كردم .در دونده هيچچيزي وجود ندارد كه من آن را در صحنه نچيده باشم .من حتي كشتيها را جابهجا ميكردم تا كمپوزيسيون
و معنايي را كه ميخواستم بهدست بياورم.
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ناخداخورشيد ۱۳۶۵ -

ناصر تقوايي :شــباهتي كه بين «داشــتن و نداشتن» و
«ناخدا خورشيد» هست ،شــباهتي عمده و اساسي
است .اين دو در واقع ،يك موضوعاند كه به دو صورت
نوشته شدهاند .مســئله مرز آبي اســت و سفرهاي
غيرقانوني و اتفاقهاي ديگري كه در اين مرزها پيش
ميآيد .و هر جاي دنيا كه مرز آبي هســت ،ميتواند
چنين حوادثي هم روي دهد ،ولي اتفاقا ،همينگوي
داســتانش را در منطقه جغرافياييای پياده ميكند كه خيلي شبيه به جنوب
ايران است .من آن مقدار كه شباهت نداشته يا اصوال مسئله ما نبوده ،بهطور كلي
حذف كردهام .مواردي كه شبيه بوده و به درد ميخورده نگهداشتهام .يك مورد
جالب در اينجا وجود دارد .يكي از داستانهايي كه خودم ميخواستم بنويسم و
فيلمش كنم ،داستان زندگي ناخدايي است به نام خورشيد كه واقعا در جنوب
زندگي ميكرده و كارش همين بوده.

مادر ۱۳۶۸ -

علي حاتمي :افراد خانــه همه مردان و زناني هســتند
كه ازدواج كردهاند و همســر دارند ،امــا فقط اينجا،
خانه مــادري ،را خانه امن و آســايش و راحت خود
ميدانند .ميروند و راحت در آغوش مادر ميخوابند؛
در اتاقهايي كه بوي مادر ميدهد .شــايد اشارهاي
دادم به دوران معاصر ،بهعنوان دورهاي كه آدمها به
عدمارتباط با هم رسيدهاند و به آدمهاي ماشيني بدل
شدهاند براي انجام يك رشته كارهاي مادي و بدون ارتباط با يكديگر .در من هم
شايد حس و حالي ايجاد شد كه طرح فيلم به ذهنم خطور كرد .حس اينكه خانه
من كجاست؟ من به كجا تعلق دارم؟
وقتي بچه بودم ،مثل همه بچهها ،روي كتابچههايم مينوشتم :اين متعلق است
به علي حاتمي .حاال اين تعلقات ،آن كتابچهها ،كه حس مالكيت و حس ارتباط
به جايي را در خود داشتند ،حس تعلق را ارضا ميكردند ،كجا هستند؟ اين مادر
لزوما مادر من نيست ،و اين كودكي لزوما كودكي من نيست ،اما ميتواند مادر من
باشد .اتفاقاتي كه ميافتند ميتوانستند مشغوليات ذهني من باشند.
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كلوزآپ،نماینزديك ۱۳۶۸ -

عباس كيارستمي« :كلوزآپ» درباره سينما يا در تعريف
و يا در رثاي سينما نيست؛ يعني اين موضوع اول فيلم
نيست؛ موضوع جنبي آن است .در حقيقت فيلم مثل
يك منشور اســت .اين هم يكي از وجوه اين منشور
است .در رثاي ســينما از وجوه اين منشور است اما
موضوع فيلم اين اســت كه آدم بعد از هوا ،بعد از غذا
چقدر محتاج عزت است؛ محتاج احترام به شخصيت
خود است .همين عزت گذاشــتن به شخصيت آدم اســت كه موضوع اصلي
فيلم شد ...اما وجوه ديگر فيلم هم مطرح اســت ،طبعا يكي از اين وجوه فرعي
سينماست و ذات و حقانيت سينما.
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پردهآخر ۱۳۶۹ -

واروژ کریم مسیحی :باالخره باید از جایی شروع می کردم .دیگر نمی شد بیش از این انتظار بکشم تا فیلم شخصی ام را بسازم .فکر کردم باید کاری
بکنم که جمع و جور باشد ،امکانات کم بخواهد ،بشود آن را در یک خانه فیلمبرداری کرد ،سیاهی لشکر نخواهد ،تعداد بازیگرانش محدود باشد،
با حداقل وسایل فنی و حداقل افراد پشت دوربین بشود آن را ساخت .و در عوض ،تماشاگر پسند ،تهیه کننده پسند و خالصه همه پسند باشد.
امکان ندارد روزی بخواهم فیلمی بسازم فقط به این دلیل که لباس های شیکی داشته باشد یا وسایل صحنه اش قشنگ باشد .نکته این است که
قصه ای به این شکل و با این توطئه ،فقط در آن سال ها می تواند رخ بدهد و قابل باور باشد .خانه ای بزرگ و قدیمی ،با آن معماری و آنقدر وسیع و
بی ارتباط با دنیای خارج که در آن هر اتفاقی می تواند بیفتد ،دور از چشم غریبه و این و آن و این شکل از توطئه و این که دوره قاجارها سر آمده و
اینها نمایندگان یک اشرافیت رو به زوال اند که حاال با فروش و حراج میراث خانوادگی زندگی می کنند ،ما راحت تر می توانیم باور کنیم که آنها
برای باقی ماندن ،برای بقا دست به چنین کاری بزنند .از طرف دیگر ،فضای بیرون آن سال ها و جو حاکم بر جامعه ،به فضای قصه شبیه تر است.

17

شبحكژدم ۱۳۶۴ -

كيانوش عياري :فيلم «شــبح كژدم» حين پيادهروي و در
عرض يكي دو دقيقه همچون نوار كاســتي كه در مغز
من جاسازي شده باشد ،در ذهنم شكل گرفت .از آغاز تا
پايان با روابط و جزئياتش و ...من هرگز چنين تجربهاي
نداشــتم .شــايد براي يك ايده يا يك خط آنرا تجربه
كرده بودم و اين براي هر كسي كه فيلمنامه مينويسد
طبيعي است ،ولي اينكه يك كاست در مغز يك نويسنده
جاسازي شــود و در عرض چند دقيقه يك فيلمنامه كامل شكل بگيرد .به سرعت
شروع به دويدن به سمت خانه كردم و پشــت ميز نشستم ،از ترس اينكه مبادا اين
فيلمنامه مفت و مجاني كه به من اهدا شد از ذهنم بپرد و فراموشاش كنم3 .شب
پيدرپي نخوابيدم و به نوشــتن ادامه دادم .هيجانزده بــودم و فكر ميكردم چه
فيلمنامهاي عايدم شــده اســت .آنچه يك فيلمنامه مجاني ناميدم ،در واقع تمام
تجربيات زندگيام در ارتباط با عالقه اصلي زندگيام يعني ســينما بود .من در آن
زمان به سينما معتاد بودم و هميشه فكر ميكردم اگر سينما وجود نداشت ،پس چه
وجود داشت؟ تمام مسائلي كه من با سينما داشتم ،تمام عشقورزيهايم به سينما و
تمام مواد مورد نياز براي اين اعتياد ،همه دست بهدست يكديگر داده بودند و در آن
شب زمستاني سال  ۱۳۶۴در عرض چند دقيقه فيلمنامه خودش را به من نشان داد.

مرور سینمای
ایران
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نياز 1370 -

عليرضا داوودنژاد :شايد باورتان نشود كه براي فيلم «نياز»
بعد از آماده شدن و حتي دريافت جوايز از جشنواره كودك و
نوجوان و جشنواره فجر و همه سروصدايي كه بهپا كرده
بود پخشكننده پيدا نميشــد تا جايي كه با وساطت
مرحوم ايرج گلافشــان حوزه پخش آن را قبول كرد و
آنهم به مشكالتي برخورد كه حتي با دخالت و پافشاري
مرحوم مرتضي آويني هم حل نشد .جالب است بدانيد
در آن زمان كه حقــوق نمايش همه فيلمهاي كودك و
نوجوان توسط آموزش و پرورش خريداري ميشد در مورد فيلم «نياز» با آنكه جايزه
برتر آن وزارتخانه را هم گرفته بود اعالم شد كه بودجه نداريم! نظير اين ماجرا تقريبا
براي همه فيلمهاي من كه معموال خودم با سختي آنها را تهيه ميكردم اتفاق ميافتاد
و در مرحله پخش و نمايش بهنحوي از اين دست گرفتاريها پيش آمده كه شرح آنها
مفصل است و مجال جداگانهاي ميطلبد و شايد در يك كالم همان تعبير پارتيزاني
براي اين نوع فيلم ساختن و به نمايش رساندن آن مناسبتر باشد.
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نرگس 1370 -

رخشان بنياعتماد :شكل گرفتن «نرگس» از قصه شروع
نشد .در واقع نميشود گفت قصه از من است يا آقاي
جيراني .نرگس از شخصيتها شروع شد .شخصيتها
ابتدا يكي يكي پيدا شــدند ،بهتدريــج و از قصهها و
طرحهاي مختلــف ،از اينجا و آنجــا آمدند و تحول
پيدا كردند و شكل گرفتند .با آقاي جيراني صحبت
ميكرديم و هر شخصيت در اين جلسات طوالني و
متعدد شكل ميگرفت .سرانجام 3شخصيت اصلي از طرحها و قصهها و فكرهاي
ديگر آمدند و به يك نقطه رسيدند .هيچكدام از شخصيتها از يك جاي منفرد
نيامد ،از جاهاي گوناگون تكههايي گرفت و يك شخصيت ويژه شد .آفاق از چند
جا آمد .قبل از «خارج از محدوده» با آقاي فريد مصطفوي فيلمنامهاي نوشتيم
به اسم «طوبي» كه حول محور يك شخصيت زن دور ميزد و نشد كه كار كنيم.
بهطور كلي روي مسائل مختلف دور و بر زن ايراني و مشكالت مختلف تحقيقاتي
انجام دادهام ...آفاق در يك رشته از اين تحقيقها ريشه دارد.

سفربهچزابه ۱۳۷۴ -

رسول مالقليپور :شــهيد شــوكتپور بهطور خودآگاه يا
ناخودآگاه مرا در مسيري انداخت كه از آدمي مثل من كه
از تاريكي ميترسيد ،شخصيت ديگري ساخته شد .رابطه
من و او به نوعي در رابطه دو شــخصيت اصلي «پرواز در
شب» متجلي است .وقتي قطع نخاع شد ،در بيمارستان از
من خواست درباره چزابه فيلم بسازم.
من هيچ وقــت چزابــه را نديــده بــودم .در عمليات
طريقالقدس تا بســتان رفته بودم اما چزابه را نه .تا پيش از نوشتن فيلمنامه «سفر
به چزابه» از نظر روحي در شرايطي بودم كه شهيد شوكتپور همه جا درنظرم ظاهر
ميشد .در خيابان ،پشت فرمان ،موقع طواف كعبه ،لحظههاي تنهايي در دفتر...راستش
ديگر از اين وضع خسته شده بودم .دوست ديگري كه ميديدم شهيد بهروز مرادي از
بچههاي خرمشهر بود تا اينكه به شكل يك خواب با شهيد شوكتپور حرف زدم و او باز
اصرار كرد درباره چزابه فيلم بسازم .بخشي از لوكيشن اصلي فيلم را من در همان خواب
ديدم .وابستگي و عشقم به اين آدم باعث نوشتن فيلمنامه شد...در همين تصوير رؤيايي،
سعي كردم آدمهاي آرماني مورد عالقهام را هم وارد كنم ،شخصيتهايي كه از گذشته
ميشناختم .دگرديسي من با آدمهايي صورت گرفته كه بيشترشان ديگر در اين دنيا
نيستند .آدمهايي مثل شهيد شوكتپور و ...من نميتوانم از آنها و گذشتهام جدا شوم.
ن هستند.هرگز حاضر نيستم فراموش كنم كه آدم
آنها هم هميشه و در هر جا همراه م 
آرمانگرايي بودم و با هدف اداي دين به اعتقاداتم به سينما آمدم.

20

بچههایآسمان 1375 -

مجيد مجيدي2 :هفته از فيلمبرداري گذشته بود كه بهدليل
نداشتن پايان مناســب ،اصال ميخواستم كار را تعطيل
كنم ،چون از پايانهاي كليشهاي و بيخاصيت ،بيزارم.
در فيلمنامه ،علي بعد از قهرماني به خانه ميآمد و ميديد
دوچرخه پدرش گوشه حياط است و زهرا كه روي بالكن
ايستاده ،به او ميخندد و ،...و بعد يك جفت كفش...
خالصه ،به بچههاي اصلي گروه گفته بودم ،هر روز بعد از
اتمام فيلمبرداري ،دور هم جمع شويم و راجعبه پايانبندي حرف بزنيم .من معموال در
فيلمهايم ،تمام بچههاي گروه را درگير و همراه فيلم ميكنم و نظراتشان را ميپرسم.
در آن جلسات ،تمام پيشفرضها را بررسي كرديم و به نتيجهاي نرسيديم .يك روز ،يكي
از بچهها به حوض و ماهيها اشاره كرد كه ناگهان جرقهاي در ذهن من زده شد ،اما وقتي
پايان را نوشتم و براي گروه تعريف كردم ،اغلب خيلي سرد برخورد كردند و آن را پايان
مناسبي نميدانستند .ميگفتند اين پايان از جنس فيلم نيست و بافتي متفاوت دارد.
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این شماره

مرور سینمای
ایران
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آژانسشيشهای1376-

ابراهيم حاتميكيا:وقتي فيلمنامه «آژانس شيشهاي»
را مينوشتم ،به هيچ عنوان اميدي به ساخته شدن
آن نداشتم و همين باعث شد كه در نوشتن فيلمنامه
اين فيلم خيلي راحت برخورد كنم و تنها هدفي كه
از نوشتن آن دنبال ميكردم ،بيان حرفهاي دلم و
واكنشي بود به شرايط زمانه .فيلمنامه را به عطاءاهلل
مهاجراني معاون حقوقي رئيسجمهوري دادم بخواند.
وي پس از خواندن از من خواست همه نسخههاي آن را از بين ببرم ،چون معتقد
بود چنين داستاني ميتواند خطرساز باشــد .اما جالب اينكه توليد اين فيلم به
دورانگذار دولتها خورد و حبيباهلل كاسهســاز مجوز توليد را امضا كرد .من
آژانس شيشهاي را در زمان وزارت خود مهاجراني ساختم.

28
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شبهایروشن۱۳۸۱-

فرزاد موتمن :ما از داستايوفسكي فقط داســتاني يك خطي گرفتيم .باقي آنچه در «شبهاي روشن» ميگذرد در واقع زندگي خودمان است.
خيلي از اتفاقهايي كه در اين فيلم ميافتد براي خود ما اتفاق افتاده .مث ً
ال من به شــبگردي و پيادهروي عادت دارم و بهندرت سوار ماشين
ميشوم .يا اينكه تلفن خانهام زنگ نميزند مگر اينكه فيلمام روي اكران باشــد و دوستان مطبوعاتي با من تماسي بگيرند .االن هم خيلي
دوستان محدودي دارم .انزوا هم در زندگي من و هم در زندگي سعيد عقيقي وجود دارد .صحنههاي فيلم آينهاي از زندگي خودمان است.
مث ً
ال من هم مثل شخصيت استاد فيلم ،هنگام سوختن سينما آزادي تا ساعت  ۹شب جلوي سينما شهر قصه ايستادم .براي اينكه آن سينما
براي نسل من يك معبد بود .ما در آن سينما بهترين فيلمهاي عمرمان را ديديم .ما نسلي هستيم كه ديگر نوستالژيهايمان را پيدا نميكنيم.
من از اساس عالقهاي به فيلمهاي قصهگو ندارم .ميتوانيد در خالصه داستان شبهاي روشن بگوييد مردي عاشق زني ميشود و بعد
هيچ اتفاقي نميافتد .بهنظرم اين بستر بيداستاني براي خلق يك عاشقانه هميشگي و بدون تاريخ مصرف مناسب است.در ابتدا فيلم مورد هجمه قرار گرفت و حتي
من متهم به مازوخيسم شدم .چيزهاي مثل كسالتبار و تئاتر راديويي ازجمله صفتهايي بود كه آن سالها بسيار درباره اين فيلم ميشنيديد .خود من نيز به اين فيلم
نقدهايي را وارد ميدانم .بهنظر خود من اين فيلم مشكل كارگرداني دارد و من در فيلمهاي بعدي كه هيچكدام ديده نشدند ،كارگردان بهتري هستم.
من از ساخته خودم متنفرم! به اين دليل كه هيچگاه به من اجازه نداد تا از آن فراتر روم .همه از من شبهاي روشني ديگر ميخواستند؛ فيلمي كه در زمان خودش
چندان مورد محبت منتقدان قرار نگرفته بود .اتفاقي كه براي اورسن ولز هم افتاد و او هميشه زير سايه «همشهري كين» باقي ماند.

22

بویكافور،عطرياس۱۳۷۸-

بهمن فرمانآرا :عباس كيارســتمي تنها كسي بود كه از
اول به من ميگفت كه اين نقش را بايد خودت بازي
كني وگرنه كسي باور نميكند اما من مصمم بودم كه
خودم بازي نكنم .قرار شده بود آيدين آغداشلو نقش
كارگردان را بازي كند .ما تست هم گرفتيم .همهچيز
خيلي خوب بود و براساس اينكه آيدين نقش اول را
بازي ميكند تمام برنامهريزيهــا را كرديم .با همه
آدمهاي ديگر هم قرارداد بستيم .تا اينكه درست يك هفته قبل از فيلمبرداري،
ساعت يازد هونيم شب ،آيدين زنگ زد و گفت من بازي نميكنم .خب ،من البته
از اين جهت خوشحال شدم كه وسط فيلمبرداري نگفت؛ چون امكانش بود اما
مانديم كه چكار كنيم چون فيلم ديگر راه افتــاده بود .در ظرف يك هفته عده
زيادي را تســت كرديم؛ آقاي زرين كلك ،نيما پتگــر ،پرويز كيمياوي ،مجيد
مظفري ،رضا بابك و ...اينها همه بودند .يكي جوان بود ،يكي پير بود ،يكي هم
به شخصيت نميخورد .آن تصويري كه از آيدين در ذهن من مانده بود آن قدر
فيكس شــده بود كه هيچكس ديگري اصال نتوانســت جايش را بگيرد .نهايتا
۲۴ساعت به فيلمبرداري مانده بود و ما هنوز هنرپيشه نقش اول نداشتيم .كالري
و بچههاي ديگر گفتند خودتان اين نقش را بازي كنيد .من اگر يك سال قبل
فيلم ساخته بودم و موضوع 20سال فيلم نساختن م در كار نبود ۷ ،ماه۸ ،ماه فيلم
را عقب ميانداختم تا اينكه باالخره يك نفر را پيدا ميكردم اما از آنجا كه بعد از
20سال اين موقعيت پيدا شده بود ،ديدم كه بايد بازي كنم.
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مارمولك۱۳۸۳-

كمال تبريزي :زمان اكران «مارمولك» شرايط عجيبي پيش آمده
بود؛ از طرفي بهشدت با فيلم مخالفت ميشد و از طرف ديگر
براي ديدن فيلم بليت پيدا نميشــد و صفهاي طويل مقابل
سينما ايجاد شده بود .زماني كه حساسيتها خيلي زياد شد،
براي ما يك نمايش در شــورايعالي امنيت ملي گذاشــتند
كه تمام اعضــاي آن آمدند تــا فيلم را ببيننــد و در مورد آن
تصميمگيري كنند .به ما هم گفتند كنار ما بنشينيد تا اگر در
طول اكران سؤالي داشتيم بتوانيم بپرسيم .اتفاق جالبي كه افتاد اين بود؛ زماني كه قرار
شد فيلم براي اعضاي شــورايعالي امنيت ملي به نمايش درآيد خانوادههاي آنها از اين
ماجرا باخبر شده و گفته بودند براي ديدن فيلم آنها هم ميآيند .كل سالن نمايش فيلم
پر شده بود از خانوادههاي اعضاي شــورايعالي امنيت ملي و محافظانشان .زماني كه
مارمولك شروع شد به پخش شدن در سالن ،اعضاي شــورا با حالت عصبي و در سكوت
فيلم را ميديدند در حاليكه كل سالن از صداي خنده خانوادههايشان پر شده بود .يكبار
هم 2آقاي روحاني از طرف دادگستري براي تصميمگيري در مورد فيلم آمده بودند و به
جاي اينكه فيلم را نگاه كنند مدام يادداشت برميداشتند .بعد از اينكه فيلم تمام شد به
نمايندگان قوهقضاييه گفتيم خب حاال نظرتان راجع به فيلم چيست؟برايم خيلي جالب
ياست كه كسي
بود كه گفتند از نظر ما اكرانش هيچ اشــكالي ندارد چون آنقدر غيرواقع 
تمايلي براي ديدنش ندارد درحاليكه زمان اكران فيلم بليت پيدا نميشد.
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شوكران1379-

بهروز افخمي :موقعــي كه فيلم «جذابيــت مرگبار» را
ديدم عصباني شدم .فكر كردم فيلمي كه ميتوانست
خيلي خوب از كار دربيايد ،در نيمه دوماش بهخاطر
گول زدن تماشاگر و استفاده كردن از موقعيتهاي
بيمعناي هيجاني ،تبديل به ملودرامي نچسب شده
اســت .جذابيت مرگبار در يك ساعت اول وعده يك
فيلم خوب و درخشان را ميداد اما بعد از يك ساعت
به بيراهه رفت و بد شد .فكر كردم كه بايد بشــود كمابيش ،با همان موقعيت
داستاني شروع كرد و به آنجايي كه بايد رسيد ،يعني به جايي كه منطق واقعي
يك چنين روايتي ايجاب ميكند .مثل واكنشــي كه ما از هــوارد هاكز به ياد
ميآوريم كه خيلي از فيلمهايي را كه مهم و شناخته شده و حتي محبوب بودند
نميپسنديد و دوباره ميساخت ولي ميگفت جوري ميسازم كه بايد باشد.

رضا ميركريمي:كاري كه ما در «يــه حبه قند» كرديم يك
مهندسي از پيش ساخته بود؛ اينكه به واقعيت برسيم ،اما
آن را بازسازي كنيم .ما ميخواستيم واقعيت را با همان
ميزان باورپذيري ،فريم به فريم بازســازي كنيم .قرار ما
با حميد خضوعيابيانه از روز اول اين بود كه به او گفتم
فيلم را از هر كجا «پاز» كنيم همهچيز درســت باشد.
اينطور نباشد كه برويم سر مونتاژ و آنجا كار دربياد .جاي
كاتهاي من معلوم بود .دوستان ميدانند ما ماكت فيلم را با بازيگران بدل ساختيم.
ما فيلمبرداري و مونتاژ كرديم و بازيگران هم ميدانستند قرار است چه اتفاقي بيفتد.
من تا 10سالگي بهدليل شــغل پدرم در دزفول زندگي ميكردم .ما در فضاي
خانههاي ســازماني بوديم كه كمتر طبقات مختلف اجتماعي را ميديديم و همه
يكدست بودند .وقتي براي عروسي یا مهماني به زنجان يا تكاب كه شهر مادري من
است و قصه يه حبه قند هم در آن اتفاق ميافتد ميرفتيم يكدفعه نهتنها از 40درجه
باالي صفر به 30درجه زير صفر ميرفتيم ،بلكه اصال همهچيز عوض ميشــد و به
خانهباغي ميرفتيم كه مثلرؤيا و خواب بود.
اين براي من كه از فضاي ديگري آمده بودم خيلي مهم بود و همه جزئيات را با دقت
زيرنظر داشتم .اينها همه خالههاي خودم بودند و پسند خاله كوچك خودم است و
اين ماجراي ازدواج پسنديده است و البته با تغييراتي و اضافه شدن قصههايي به آن.

بوتيك۱۳۸۲-

حميد نعمتاهلل :هميشــه فكر ميكردم اگر فيلمنامهاي بنويســم،
ميسازم و فكر ميكردم به مشكل تهيهكننده برخورد نميكنم.
بعد از نوشتن فيلمنامه «بوتيك» نخستين كسي كه موج خوبي
فرستاد مسعود كيميايي بود .براي كيميايي سناريو را فرستادم
و يادداشت فرستاد كه اگر بودم خودم ميساختم و مرا به آقاي
فرحبخش معرفي كرد و او اين فيلمنامه را قبول نكرد .همچنين
غالمرضا موسوي و ســيدضياء هاشمي قبول نكردند .فيلمنامه
را به هدايت فيلم داده بودم اما هنوز جوابي نــداده بودند و تماس گرفتم و تهديد كردم اما
مصطفي شايسته آن را خواند و 2روز بعد تماس گرفت و ابراز احساسات و معذرتخواهي
كرد .آقاي كيميايي هم به همه اين افراد توصيه كرده بود و هم نامهاي نوشــته بود كه من
از تمام اثاث فيلمبردارياش استفاده كنم.از طرفي ديگر ،محمود كالري رفتاري باارزش
و با پرنسيب در مورد من داشت و يادم است در نخستين پالن برآورد غلطي داشتم كه او با
معرفت و با ادب من را ترغيب به نگرفتن آن كرد .او همچنين در گفتوگو با آقاي درمبخش از
فيلمنامه من تعريف كرده بود كه برايم روحيهبخش بود .گلزار آن زمان هنوز ستاره شناخته
شدهاي نبود چون يادم است در خيابان توجه كسي را جلب نميكرد .با وجود اين ،جواني
عالقهمند بود .مشتاق بود كار خوب كند .اتفاقا مطلع سينما بود چون بهنظر من با ايرج قادري
كار كرده بود .بيشتر نگاه داشــت و همين نگاه به بازياش كمك كرد .موضوع اين بود كه
صداي او بد بود .گلزار انتخاب اول من بود اما آقاي شايسته ،محمدرضا فروتن و بهرام رادان
را دوست داشت كه انتخاب من نبودند و نقش را هم قبول نكردند .البته فروتن دو روز بعد
تماس گرفت كه ميآيد اما من به دروغ گفتم كه با گلزار قرارداد بستيم چون انتخابم نبود.
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يهحبهقند۱۳۸۹-

جدايینادرازسيمين1389-

اصغر فرهادي :وقتي فيلمنامه «جدايي نادر از سيمين» را به چند
تا از دوســتان دادم متفقالقول گفتند كه اين فيلم نسبت به
كارهاي قبلي ،ديگر نميتواند خارج از ايران موفق باشد .حتي
يادم هســت كه براي فيلم ديگري تهيهكننده خارجي داشتم
و او نگران بود كه پس از «درباره الي» اعتباري بيرون از ايران
برايت كسب شده ،مبادا اين فيلمنامه باعث شود تا آن اعتبار
خدشهدار شود و روي آن پروژهاي كه خارج از ايران كار ميكنيم
تأثير بگذارد .يعني نگراني در اين حد بود ،ولي فكر ميكردم كه آن مســير را نبايد بروم.
يعني با خودم در رقابت نيفتم كه شانس آوردم و درحاليكه فكر نميكردم اين اتفاقها
بيفتد ،آنها هم حاصل شدند.
اين فيلم به نوعي گسترش و تجميع مضامين و تمهاي سه فيلم قبلي من است ،اما
اين موضوع حالت از پيش تعيينشــده و برنامهريزي شده نداشت .وقتي كه جدايي نادر
از سيمين نوشته شــد ،احســاس كردم كه اين فيلم و اين قصه ميتواند براي بخشي از
فيلمسازي من حالت پاياني داشته باشد و بعد از ساخت آن من بهدنبال مسير ديگري در
فيلمسازي بروم.

ماهیوگربه۱۳۹۳-

شهرام مكري:فيلمنامه را نوشــته بودم و با امير اثباتي براي
يافتن لوكيشن گشــت و گذارمان را آغاز كرديم .بعد از
جســتوجوي يك ماهه و تطبيق فيلمنامه با لوكيشني
كه انتخاب كرديم ،يكماه تمرين گروه ادامه داشــت در
اين مدت آقاي كالري هم از سر فيلمبرداري «گذشته»
از فرانسه به ايران بازگشــت و فيلمبرداري را در يك روز
انجام داديم.
با مفهوم پرفورمنس موافقترم .ما يك اجرا را ضبط كرديم .تئاتر اتفاقي زنده اســت
كه روي صحنه پيش روي مخاطب رخ ميدهد ،اما ما در اين كار با يك دوربين سيال
اتفاقات را ثبت كرديم« .كشتي نوح روسي» ســاخته الكساندر سوخوروف براساس
سكانس پالن و در يك موزه فيلمبرداري شده است .غيراز اين فيلمي يك پالنه سراغ
ندارم .اما در مورد تجربههاي چند پالنه كه دوربينها همديگر را كاور ميكنند مواردي
داريم كه ازجمله آنها ميتوانم به «خانه ساكت» گوستاو هرناندز يا «طناب» هيچكاك
اشاره كنم .ضرورت قصه من را به اين نتيجه رساند كه كل فيلم را در يك پالن بگيرم.
كساني هم كه فيلم را ديدهاند معتقدند اين فرم براي فيلم مناسب است .من بر اين نكته
تأكيد داشتم كه قطعي وجود نداشته باشد .اگر تماشاچي متوجه كاور شدن ميشد كل
فيلم زير سؤال ميرفت و ارزشي كه درنظر داشتم بهدست نميآمد.
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نفس۱۳۹۴-

نرگس آبيار :در فيلم «نفس» بهار دارد كار خودش را ميكند.
بچه درسخواني اســت ،كتاب ميخواند ،آگاهي برايش
خيلي مهم است اما تنها چيزي كه نابودكننده آرزوها و
زيباييهاي زندگي اين بچه است ،جنگ است.
هيچچيــزي بازدارنده نيســت؛ جز جنــگ .بهار حتي
ميگويد اگر بمب بيندازند و مــن بميرم ،ميروم دكتر
تنگي نفس مردهها ميشوم!
من ســالهاي كودكي و نوجواني خودم را در دوران جنــگ گذراندم .پدرم راننده
كاميوني بود كه مواد غذايي براي رزمندگان حمل ميكرد و به مناطق جنگي ميبرد.
برادرم تنها وقتي 16سال داشت بهعنوان رزمنده به جنگ رفت ،اگر چه هر دوي آنها
در نهايت از جنگ ،زنده برگشتند ،اما خانواده ما دائم بار رنج و تبعات جنگ را به دوش
ميكشيد .روزي نبود كه خبري از كشتهشدن مرد جواني در جنگ ميان دوستان
و آشناهايمان نباشــد .آن روزها درگير جنگ داخلي هم بوديم و اين ،اوضاع را بدتر
ميكرد .شبها با كابوس حمالت هوايي ميخوابيديم و هرگز وحشتي كه آن آژير
خطر حمله هوايي در دل ما ايجاد ميكرد را از ياد نميبرم .مردم ما 8سال درگير جنگ
بودند؛ جنگي كه ما آغازكننده آن نبوديم و طوالنيترين جنگ در 100سال اخير دنيا
بود .در واقع ،مردم ما خود قرباني جنگ بودند .من ســعي كردم در فيلمهايم چهره
خشن و منفور جنگ را نشان بدهم؛ چون بابت آن آسيب ديده بودم و البته جنگ روي
ديگري هم دارد .در جنگ ،وقتي انســانها دائم با مرگ دست و پنجه نرم ميكنند،
زندگي ناگهان ،مفهوم عميق و ژرفي پيدا ميكند و آدمها از زواياي جديد ،بهمعنا و
مفهوم زندگي نگاه ميكنند.

استیک با دندان مصنوعی

آبیها میدانستند که شانس چندانی برای بردن الهالل ندارند .چرا که نبرد بيرون زمين را به اين
تيم باخته بودند؛ با دندان مصنوعی ،شانسی برای خوردن استيک وجود ندارد
آنفيلد با هواي استانبول

ليورپول

ميالن

ميالن پس از 7سال به ليگ قهرمانان برگشته و در اولين بازي به مصاف
ليورپول ميرود

بازي تكراري

اينتر

رئال مادريد

رئال پنجا ه ودومين حضورش در ليگ قهرمانان را با اينتر شروع ميكند،
تيمي كه فصل گذشته هم رقيب مادريديها بود

قيچيات را با خودت ببر

23:30
اتلتيكو مادريد

پورتو

طارمي پس از گلزني به يووه و چلسي حاال رودرروي اتلتيكو ،قهرمان
الليگا و اوبالك ،بهترين دروازهبان اروپا قرار ميگيرد
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نكته بازي
مدير 98درصدي

مديرانــي كه مــددي بــراي كار در
استقاللانتخابكرده،درستشبيه
خودش هستند .ناصر فريادشيران
يكــي از همين مديران به شــمار
ميرود كه در شب شكست تلخ تيم
به جاي عذرخواهي از هوادارها ،با لحني
طلبكارانه روي آنتن تلويزيون از جذب «98درصدي» بازيكنان
مدنظر مجيدي در تيم حرف زده است .هر طور حساب و كتاب
ميكنيم ،متوجه نميشويم چطور نفراتي مثل حرداني يا شيمبا
در آن « 2درصد» باقيمانده جا شدهاند .مديران استقالل همانقدر
كه از رياضي سر درميآوردند ،از دنياي فوتبال هم اطالع دارند.
اين همان باشگاهي است كه يكي از مديران ديگرش از تقويت تيم
بعد از مسابقه با الهالل خبر داده بود .تصور كنيد كه شما از چندماه
قبل،حريفتاندر آسياراشناختهباشيداماتقويتتيمرابهزماني
موكول كنيد كه سرنوشت بازي مشخص شده است!
از قراخيل تا فونشال

دومين گل عليپــور در رقابتهاي
اين فصل ليگ پرتغال هم به ثمر
رسيد .ماريتيمو در اين  5هفته،
 6گل زده كه علي روي نيمي از
آنها تأثير مســتقيم داشته است.
او با  2گل و يكپــاسگل ،به يكي از
مؤثرترين مهرههــاي ماريتيمو در اين فصل تبديل شــده
است .كمتر كسي فكر ميكرد روزي از راه برسد كه اين پسر
از قراخيل ،به فونشــال در پرتغال برود و بعد از گلزني براي
ماريتيمو ،شادي كريستيانو رونالدو را در كشور خودش تقليد
كند و مورد تشويق سكوها قرار بگيرد .حتما فراموش نكردهايد
كه او فقط چندماه بعد از نخستين گلش در دربيها ،چطور از
شرايط سخت زندگي در خانه يكي از دوستانش پرده برداشته
بود .در فوتبال؛ روياها مرزي ندارند .با فوتبال ،ميشود بين
سنگ آهن بافق به ماريتيمو يك پاره خط رسم كرد.
اول مربي شو ،بعد ياد بگير

رحمتي هم رســما اعالم كرد كه اين
فصل قصد مربيگــري ندارد و فعال
در كالسهاي مربيگري داخلي و
خارجي شركت ميكند .البته ظاهرا
اختالف شديد او با مالك باشگاه كه
زماني با هم بسيار صميمي بودند هم در
اينتصميمبيتأثيرنيست.بههرحالاينكهاولمربيبشويوبعد
بهدنبال كالسهاي مربيگري باشي ،از آن عادتهاي حيرتانگيز
ستارهها در فوتبال ايران است .مسيري كه چهرههايي مثل علي
دايي و علي كريمي هم چندين سال دنبالش كردهاند و درنهايت
هم به مربيگريشان لطمه بزرگي زد .بدون ترديد اگر رحمتي هم
اول به سراغ كامل كردن دانشاش ميرفت و بعد كار را در باالترين
سطح فوتبال ايران شــروع ميكرد ،ناچار به تجربه كردن اين
مرخصي اجباري نبود .البته بعيد نيست او با نخستين پيشنهاد،
دوباره قيد دورهها و كالسها را بزند!

آماربازي

متريكا

وريا غفوري با كســب نمره (7/22از )10
بهترين بازيكــن اســتقالل در مصاف با
الهالل عربستان شد .كاپيتان استقالل در
اين مســابقه بــا پاسهــاي كليدياش
4موقعيت گل خلق كرد .او 2تكل موفق و 2قطع پاس هم داشت و البته
9بار هم در بازپسگيري توپ از حريف عربستاني به كمك استقالل آمد.
وريا غفوري با اين آمارها توانســت از آناليزورهــاي متريكا نمره خوب
7/22را دريافت كند و با اين نمره به بهترين بازيكن اســتقالل در اين
ميدان بدل شود .البته بهترين بازيكن زمين استقاللي نبود و دروازهبان
الهالل عبداهلل المعيوف با ايستادگي در مقابل حمالت آبيها و خلق يك
كلينشيت سخت و باارزش در اين ميدان توانست بهترين بازيكن زمين
لقب بگيرد.

7/22

بعــد از وريا غفوري كــه بهترين بازيكن
استقالل در بازي سخت مقابل الهالل بود،
يك جوان تازهوارد با درخشش در نخستين
بازياش بــراي آبيها توانســت دومين
بازيكن برتر اين تيم لقب بگيرد .اميرحسين حسينزاده كه جوانترين
خريد استقالل بوده و از تيم سقوط كرده سايپا به آبيها پيوسته است در
مقابل الهالل چهره درخشــاني داشت و هواداران اســتقالل را كامال
بهخودش اميدوار كرد .حسينزاده در اين ميدان نمره7/18را از متريكا
گرفت و بعد از وريا بهترين بازيكن تيمش بود .او اگر كمي باتجربهتر بود
ميتوانست با يك گل يا پاس گل در اين بازي كارنامهاش را درخشانتر
از اين هم بكند .بعد از وريا و حسينزاده ،سومين بازيكن برتر استقالل
آرش رضاونــد بود كــه نمره7/07گرفت و حســين حســيني هم با
نمره7/02چهارمين بازيكن استقالل بود كه نمره باالي 7گرفت.

7/18

هيچ تيمي در آسيا به اندازه الهالل مقابل
تيمهاي ايراني كلينشيت نكرده و هيچ
تيمي هم بيشتر از الهالل به تيمهاي ايراني
گل نزده است .اينها ركوردهايي هستند كه
الهالل عربستان با پيروزي دوشنبهشب مقابل استقالل به آنها رسيد.
الهالل با  2گلي كه به استقالل زد به ركورد 33گل زده رسيد تا در كنار
االهلي عربستان ،الجزيره امارات و الريان قطر ركورددار بيشترين گل زده
مقابل تيمهاي ايراني باشد .ضمن اينكه اين تيم 11بار دروازهاش را مقابل
ايرانيها بسته نگه داشته كه اين بهترين ركورد يك تيم آسيايي مقابل
باشــگاههاي ايراني اســت .هيچ تيمي به اندازه الهالل مقابل ايرانيها
كلينشيت نكرده است .ضمن اينكه الهالل با اين پيروزي در تعداد برد و
باختهايش مقابل استقالل هم به تساوي 5-5رسيد.
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برنامه

مقدماتيجامجهاني-مرحلهنهايي
 ۱۵مهر ۱۴۰۰
امارات  -ایران

 ۲۰مهر ۱۴۰۰
ایران  -کره جنوبی

 ۲۰آبان ۱۴۰۰
لبنان  -ایران

استيك با دندان مصنوعي

آبیها میدانستند که شانس چندانی برای بردن الهالل ندارند .چرا که نبرد بیرون زمین را به این تیم باخته بودند
با دندان مصنوعی ،شانسی برای خوردن استیک وجود ندارد
حذفشدن از ليگ قهرمانان آسيا هر چقدر هم كه قابل پيشبيني
باشــد ،باز دردناك بهنظر ميرســد .با اين حال هواداران استقالل
نميتوانند ادعا كنند كه با اين نتيجه شــگفتزده شــدهاند .آنها
بهخوبي ميدانستند كه تيمشان شــانس زيادي براي عبور از اين
مهلكه ندارد .حتي در بين برخي از آنها اين نگراني وجود داشت كه
تيم يك شكست ســنگينتر را تجربه كند و طعم تحقير در آسيا را
بچشد .چنين نتيجهاي مدتها قبل از ســوت شروع داور و قبل از
سر خوردن محمدحســين مرادمند در مقابل گوميس رقم خورده
بود .اين نتيجه ،محصول تفكر و عملكرد متفاوت مديران  2باشگاه
است .الهاللي كه در گروهاش دوم شده بود ،همه تابستان را صرف
تقويت تيماش كرد .آنها با انتخاب يك مربي جديد ،ايدههاي قبلي
را كوبيدند و ايدههاي نويي براي تيمشان ساختند و ابزار ساخت اين
ايدهها را هم براي مربي جديد باشگاه فراهم كردند .استقالل اما از
خط دروازه تا نوك حمله ،يك به يك ســتارههاي كليدياش را از
دست داد .اين ،شاهكار مديراني بود كه تيم را قبل از نبرد حساس
آسيايي ،خلع سالح كردند.
تفاوت تيمهايي مثل استقالل و الهالل ،در چند «لحظه» خاص از
مسابقه نمايان شــد .تيم فرهاد با تركيب بسيار جواني كه داشت،
بهخصوص در نيمه اول فراتر از انتظار نشان داد اما اين نمايش براي

شكستدادن حريفي مثل الهالل كافي بهنظر نميرسيد .استقالل
مسابقه را بهتر شــروع كرد اما اين تيم عربســتاني بود كه منتظر
ماند تا در ثانيههاي تعيينكننده ،به بهترين شــكل از فرصتهاي
گلزني استفاده كند .آبيهاي ايران در حالی به استقبال اين مسابقه
رفتند كه اصال در شرايط بازي نبودند .حريف در بازگشت از اردوي
اروپايي3 ،مســابقه را در ليگ داخلي عربستان برگزار كرده بود اما
خريدهاي جديد فرهاد ،نخستين مسابقه رسميشان را در تركيب
اين تيم پشت ســر ميگذاشــتند .حريف با همه پتانسيلاش در
زمين ميجنگيد اما مهدي قائدي و فرشــيد اســماعيلي به شكل
كنايهآميزي از روي سكوها شاهد نمايش تيمشان بودند .مهدي و
فرشيد ،بهترين نفرات استقالل در دور گروهي به شمار ميرفتند اما
يك نفرشان فروخته شد و نفر ديگر ،در فهرست سياه مديران باشگاه
قرار گرفت 2 .بازيكني كه اگر در اين جدال به ميدان ميرفتند ،شايد
شرايط براي استقالل كامال تغيير ميكرد.
اين شكســت با وجود همه تلخيها ،اتفاقات اميدواركنندهاي هم
داشت .اينكه استقالليها حداقل در شــروع خودشان را نباختند
و با اعتماد به نفس روبــهروي الهالل قرار گرفتنــد .اينكه بازيكن
جواني مثل اميرحسين حســينزاده ،در نخستين بازي با پيراهن
باشگاه نشانههاي ظهور يك ستاره جديد را نمايان كرد .اين باخت،

ميتواند آغازي براي پا گرفتن يك تيم جوان در باشــگاه استقالل
باشد .هر چند كه بعيد نيســت همه نفرات مستعد اين تيم هم بعد
از يكسال از باشگاه جدا شوند و در تابستان بعدي ،همهچيز دوباره
به نقطه شروع برگردد .اســتقالليها در اين چند سال ،بارها براي
ساختن تيمهاي درخشان تالش كردهاند اما درست هر بار كه بيشتر
از هميشه به تيمشان اميدوار بودند ،با يك موج سهمگين از جدايي
ستارهها روبهرو شــدهاند .اينبار هم نوبت نادري ،قائدي ،دياباته،
مظاهري و ديگران بوده كه تيم را ترك كنند .پيداكردن جانشين
براي همه اين نفرات از بازار داخلي ،اصال كار راحتي بهنظر نميرسد.
آبيها ميدانستند كه شــانس چنداني براي بردن الهالل ندارند؛
چراكه نبرد بيرون زمين را به اين تيم باخته بودند؛ چراكه با دندان
مصنوعي ،شانسي براي خوردن استيك وجود ندارد.
رخ دادن يك معجزه ،تنها اميد استقالل براي اين نبرد حساس بود.
معجزهاي كه اينبار البته اتفاق نيفتاد .مســئله اين نيست كه چرا
معجزه اتفاق نميافتد .مسئله كليدي این است كه با اين همه تفاوت
بين شيوه اداره  2باشگاه در يك قاره ،براي موفقيت در ليگ قهرمانان
همواره بايد به معجزه اميدوار باشيم؛ چراكه در شرايط عادي ،عدالت
فوتبال حكم به برد تيمي ميدهد كه بيشتر از رقيب ،خودش را براي
چنين مسابقهاي آماده كرده باشد.

 ۲۵آبان ۱۴۰۰
سوریه  -ایران

 ۷بهمن۱۴۰۰
ایران  -عراق

 ۱۲بهمن۱۴۰۰
ایران  -امارات

 ۴فروردین ۱۴۰۱
کره جنوبی  -ایران

 ۹فروردین ۱۴۰۱
ایران  -لبنان

فوتبال ايران
تمرينات استقالل تعطيل شد

با حذف اســتقالل از ليگ قهرمانــان ،تمرينات
استقالل با نظر مجيدي براي 6روز تعطيل شد.
اين در حالي است كه بر اساس اخبار منتشر شده،
فرهاد مجيدي همراه كاروان تيم به اســتقالل
برنگشــته و در امارات مانده و قرار است با شروع
تمرينات بــه تهران برگردد .فصــل جديد ليگ
برتر قرار است 27مهرماه آغاز شــود و به دليل
فاصله زماني مجيدي به شــاگردانش استراحت
داده است.

جانشين قائدي
پيدا شد؟
چهره ويژه استقالل در بازي با الهالل بدون
ترديد اميرحسين حســينزاده بود .در بين
خريدهاي جديد اســتقالل كمترين اسمو
رســم را همين حسينزاده داشــت و آنقدر
گمنام بود كه كســي براي پيداشــدن يك
ســتاره جديد در تيم به او اميد نميبســت.
اما اين جوان 20ساله در بازي با الهالل بهتر
از تمام خريدهاي اســمي عمل كرد و مقابل
حرفهايهاي الهالل اصال كم نياورد .مهاجم
تكنيكي اســتقالل در چند صحنه مدافعان
حريف را مقهور تكنيك و سرعت خودش كرد
و اگر كمي باتجربهتر و البته خوششانستر
بود ،ميتوانست نامش را در بين گلزنان بازي
هم جا بدهد .حسينزاده كه سابقه بازي در
تيمملي نوجوانان را دارد ،از 2ســال قبل با
پيراهن سايپا وارد ليگ برتر شد و در همان
ابتدا نظر كارشناسان را بهخودش جلب كرد.
او در ليگ18براي نخســتينبار توسط علي
دايي به بازي گرفته شــد و در 14بازي 4گل
زد .امــا فصل بعد يك مصدوميت ســنگين
از ناحيه رباط صليبي ،مســير پيشرفت او را
كمي عقب انداخت تا باالخره در 20سالگي
به استقالل برسد .حســينزاده در نخستين
بازياش نشــان داد فرهاد مجيــدي براي
جانشــيني مهدي قائدي ميتواند حســاب
ويژهاي روي او باز كند .جالب اســت بدانيد
ديگر خريد استقالل از سايپا يعني ابوالفضل
جاللي نيز به اعتقاد كارشناسان بازيكن بسيار
خوب و آيندهداري است.

مليپوشاناستقالل؛قبوليامردود؟
خريدهاي جديد استقالل كه مستقيما از اردوي تيمملي به جمع استقالليها اضافه شده بودند در بازي با الهالل چهره اميدواركنندهاي نداشتند
و حاال خيليها به ديده ترديد به اين 3خريد نگاه ميكنند .عارف آقاسي ،زبير نيكنفس و جعفر سلماني 3بازيكن خوزستاني هستند كه در
اين فصل به استقالل پيوستهاند 2 .بازيكن اول از فوالد آمدهاند و سومين نفر كه از نفت آبادان راهي پرتغال شده بود بعد از جدايي از باشگاه
پرتغالياش به استقالل پيوسته است .سلماني نه در بازي تيمملي مقابل سوريه و نه در ديدار استقالل و الهالل نتوانست انتظارات را برآورده
كند .او در بازي تيمملي نمره6/78و در بازي استقالل نمره 6/45گرفت و در هر دو بازي هم تعويض شد .عارف آقاسي هم در خط دفاع استقالل
نمايش خوبي نداشــت و تزلزل او بارها دروازه آبيها را با خطر روبهرو كرد .يكي از پيشكسوتهاي استقالل بعد از بازي با الهالل مدعي شد
كادر فني آبيها گول دعوت اين بازيكنان به تيم ملي را خوردهاند .اما نكته اينجاست كه اين 3بازيكن قبل از دعوت به تيم ملي هم در ليست
مجيدي حضور داشتند .شايد در ادامه فصل و با هماهنگتر شدن استقالل ،شاهد درخشش بيشتري از اين 3بازيكن در تركيب آبيها باشيم.
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جهان
رئيس جواب يكي را داد

الپورتا اين هفته از سوي رئيس الليگا -تباس -و رونالد كومان
كه خودي است و ســرمربي بارسلوناست از دو سو مورد حمله
قرار گرفت .كومان به رئيس بارســلونا گفته بود كه زياد حرف
ميزند و تباس هــم او را گروگان در دســتان فلورنتينو پرس
خوانده و ادعا كرده بود كه اگر او ميخواست ميتوانست مسي را
نگه دارد .الپورتا جواب رئيس الليگا را فعال داده و گفته« :تباس
براي آسيبزدن به بارسا ،يك وسواس بيمارگونه دارد .او بهجاي
تفاهم تنها بهدنبال بحث و جدل است .از ماندن مسي صحبت
ميكند درحاليكه تعصبات كوركورانه و قوانين سختگيرانه او
باعث جدايي مسي شد .او بايد به اطرافش نگاه كند تا متوجه
شود كه در ساير ليگها قوانين فيرپلي مالي منعطفتري وجود
دارد و به همين دليل تيمها ميتوانند بازيكنان خود را حفظ
كنند .هواداران بارســا تباس را خوب ميشناسند و ما هم قرار
نيست اجازه دهيم او منافع باشگاه را تصاحب كند .قطعا از پروژه
او پيروي نخواهيم كرد ،چراكه او ميخواهد با استفاده از منافع ما
به پول برسد ».ناراحتي تباس از جدايي مسي به اين دليل است
كه قرارداد اسپانسرينگ الليگا بهزودي تمام ميشود و كمتر
برندي حاضر خواهد بود در ليگي كه مسي ،رونالدو و راموس را
از دست داده و امباپه را هم نياورده ،سرمايهگذاري كند.

بازی تکراری
رئال پنجاهو دومین حضورش در لیگ قهرمانان را با اینتر
شروع میکند ،تیمی که فصل گذشته هم رقیب مادریدیها بود

اينتر و رئالمادريد جزو پرسودترين باشگاههاي فصل نقلوانتقاالت اروپا
بودند .اينتر  2ســتاره بزرگ مثل لوكاكو و اشــرف حكيمي را به چلسي و
پاريسنژرمن فروخت و از همه بيشتر سود كرد .رئالمادريد هم مثل چند
سال اخير پول چنداني براي خريد بازيكن نداد و پس از جذب آالبا بهصورت
رايگان ،كاماوينگا را با 30ميليون خريد و اودگارد را با 40ميليون به آرسنال
واگذار كرد .حاال امشــب اين دو تيم در جوزپه مهآتــزا روبهروي هم قرار
ميگيرند؛ شــبيه فصل قبل اما با اين تفاوت كه اينبار تماشاگر هم هست و
كار براي رئال سختتر از پارسال است كه تيم ايتاليايي را به رتبه آخر گروه
فرستاد.

رئال مادريد امشــب پنجاهودومين حضور خود در جام باشــگاههاي اروپا (و
ليگ قهرمانان) را تجربه خواهد كرد كه اين بيشترين تعداد حضور در بزرگترين
رقابت باشگاهي در دنياست .پس از رئال مادريد تيم پرتغالي بنفيكا با 41حضور و
بايرنمونيخ ،آژاكس و ديناموكييف با 39بار حضور ركورددار هستند .دليل غيبت
برخي تيمهاي بزرگ مثل بارسلونا در ليست بيشترين حضور در اين مسابقات اين
اســت كه زماني تنها و تنها قهرمانهاي هر ليگ جواز حضور در جام باشگاههاي
اروپا را بهدست ميآوردند و مثل االن نبود كه از هر ليگ بين يك تا 4تيم در ليگ
قهرمانان حاضر باشند .بنفيكا چون زياد در پرتغال قهرمان ميشد ،پای ثابت جام

نقش فري در بازگرداندن رونالدو

قهرماني باشگاههاي اروپا بود .نام تيمهاي انگليسي هم بهخاطر ليگ رقابتيترشان
در مقايســه با كشــورهاي ديگر و مهمتر اينكه چند ســالي بهخاطر اوباشگري
تماشاگرانشان از حضور در اين رقابتها محروم شدند ،در بين ركوردداران ديده
نميشود.
در رنكينگ بهترينهاي ادوار اين مســابقات باز هم نام پادشــاه اروپا يعني
رئالمادريد ميدرخشــد .يوفا در رنكينگ تاريخ خود براي هر پيروزي 2امتياز و
براي هر مساوي يكامتياز درنظر گرفته كه براساس آن رئال با 615امتياز در صدر
است ،بايرن با  501امتياز دوم و بارسلونا با 460امتياز سوم.
اينتر در 3فصل اخير حضورش در ليگ قهرمانان اروپا موفق به صعود از مرحله
گروهي نشده و از 16ديدار اخيرش در اين رقابتها فقط 3برد بهدست آورده .حتي
فصل قبل هم كه اينتريها با اقتدار قهرمان سريآ شدند و نوار قهرمانيهاي 9ساله
يوونتوس را پاره كردند ،در گروه خود در ليگ قهرمانان آخر شدند و حتي به ليگ
اروپا هم راه نيافتند.
اينتــر در تقابلهاي اخير با تيمهــاي الليگا هم عملكرد خوبي نداشــته و از
10ديدار اخيرش با اسپانياييها يكبرد ،يكتســاوي و 8شكست نصيبش شده
است.
سابقه رويارويي  2تيم نشــان ميدهد كه اينتر و رئال از هر لحاظ با هم برابر
بودهاند؛ در تقابلهاي گذشــته هر كدام 5برد و يكتساوي مقابل حريف بهدست
آوردهاند.
امشب پنجاهمين تجربه سيمونه اينتزاگي ،ســرمربي اين فصل اينترميالن
بهعنوان مربي و بازيكن در رقابتهاي اروپايي اســت .ســرمربي ســابق التزيو
ميخواهد اين عدد را هميشه در ذهنش بسپارد.

گرت بيل و ادن آزار در تيمهاي ملي ولز و بلژيك ميدرخشند اما وقتي براي رئال
ميخواهند به ميدان بروند،يا مصدوماند يا در حد يك بازيكن آماتور نشان ميدهند .آزار
فعال زير سايه درخشش عجيب وينيسيوس قرار گرفته اما گرت بيل براي يكصدوسومين
بار است كه بازي رئال را بهدليل مصدوميت از دست ميدهد .ديروز هشتمين سالروز
ورودش به مادريد بود كه با گل همراه بود .بيل بهدليل آسيبديدگي در همسترينگ
پاي راست بازي با اينتر ،والنسيا ،مايوركا ،ويارئال ،شريف ،اسپانيول و بازيهاي فيفادي
بعدي را از دست ميدهد .مارسلو ،كروس ،مندي ،سبايوس و آالبا هم با مصدوميتهايي
دستوپنجه نرم ميكنند.
ر در اردوي اينتر اوضاع آسيبديدگي سنسي نگرانكننده است .او احتماال تا بعد
از فيفادي آينده قادر به بازي نخواهد بود و دســتكم يكماه از فوتبال دور ميماند.
باستوني هم كمي مشكل دارد و ممكن است اين بازي را از دست بدهد.
كاماوينگا در برد  5بر  2رئال مقابل ســلتاويگو موفق به گلزني شد تا به چهارمين
ل خود براي اين باشگاه در الليگا
بازيكن خارجي مادريديها تبديل شود كه نخستين گ 
را قبل از ۱۹سالگي به ثمر ميرساند؛ واران (۱۸سال و ۱۵۲روز) ،وينيسيوس (۱۸سال
و ۲۰۶روز) و رودريگو (۱۸سال و ۲۵۹روز) بازيكناني بودند كه قبل از كاماوينگا به اين
ركورد رسيده بودند .كوتاهترين زمان براي زدن نخستين گل توسط بازيكنان جديد
رئالمادريد پس از ورود به زمین ،به اين شرح است؛ رودريگو (۹۵ -۲۰۱۹ثانيه) ،خوسلو
(۱۰۷ -۲۰۱۱ثانيه) ،ديويد بكام (۱۲۴ -۲۰۰۳ثانيه) ،روكه اولسن (۳ -۱۹۵۱دقيقه)،
رافائل لوزانو (۵ -۱۹۲۹دقيقه) و ادواردو كاماوينگا (۶ -۲۰۲۱دقيقه).
تركيب احتمالي اينتر ( :)3-5-2هندانوويچ ،ديفراي ،ديماركو ،اشكرينيار،
دومفرايز ،نيكولو بارال ،بروزوويچ ،آرتورو ويدال ،پرشيچ ،الئوتارو مارتينس و ادين ژكو.
تركيب احتمالي رئــال ( :)3-3-4كورتوا ،كارواخــال ،ميليتائو ،ناچو ،ميگل
گوتيرس ،كاماوينگا (كاسميرو) ،مودريچ ،والورده ،وينيسيوس ،آزار و بنزما.

الكس فرگوســن در پروژه هايجــك كريســتيانو رونالدو از
منچسترسيتي نقش پررنگي ايفا كرد .اسطوره منچستريونايتد
خودش به اين موضوع اعتراف كرده و گفته كه نميتوانسته او
را در پيراهن منسيتي رقيب تصور كند« :من هم مانند همه
بابت بازگشت رونالدو خوشــحالم .افراد زيادي در اين انتقال
دست داشتند .من هم نقش خودم را با دانستن اينكه كريستيانو
تمايل دارد اينجا باشــد ايفا كردم و اين مســئله مهمي بود.
همهچيز به خوبي پيش رفت .نميخواهم مسئله را احساسي
قلمداد كنم اما بسيار هيجانانگيز بود .نميتوانستم حضور او
را در منچسترسيتي تصور كنم .به همين دليل سعي كردم تا
چند قدم براي عدم رخ دادن اين اتفاق بردارم .باشگاه به خوبي
ماجرا را پيگيري كرد .من هم با گليزرها حرف زدم و همهچيز
بهخوبي رخ داد».
حساسيت يوفا روي پيراهن آژاكس

اتحاديه فوتبال اروپا باشگاه آژاكس را از پوشيدن پيراهن
ســوم اين تيم در فصل جاري منع كرد .دليل اين تصميم
وجود نشان « 3پرنده كوچك» روي اين پيراهن است كه
البته حساســيت خاصي براي يوفا ندارد اما از نظر قانوني
چيز اضافهاي اســت و نبايد روي پيراهن باشــد .يوفا با
حكشدن نشاني بهجز لوگوي باشگاه (يكبار) و نشانهاي
اسپانسري روي پيراهن و آستينها ،مخالف است .پيراهن
الهامگرفته از سبك باب مارلي در تابستان معرفي شد و به
سرعت مورد اســتقبال هواداران قرار گرفت .آژاكس روز
شنبه و برابر زووله براي نخستين بار از پيراهن سوم خود
استفاده كرد.

لیورپول در فینال فصل  2005بازی  3برصفرباخته را به تساوی کشاند و در پنالتی ها میالن را شکست داد

قيچيات را با خودت ببر
طارمي پس از گلزني به يووه و چلسي حاال رودرروي اتلتيكو ،قهرمان الليگا
و اوبالك ،بهترين دروازهبان اروپا قرار ميگيرد
مهدي طارمي براي رويارويي بــا خطرناكترين حريفان در گروه
مرگ ليگ قهرمانان ممكن است ثابت كند كه در اين گروه در خطر
نيست و خود خطر است .او فصل قبل به يوونتوس كريستيانو رونالدو
و چلسي قهرمان گل زده و اعتماد بهنفس بااليي براي تكرار اين كار
مهم دارد .مهاجم پورتو بايد در نخستين بازي اين فصلش در ليگ
قهرمانان اروپا به وندا متروپوليتانو برود و با اتلتيكو ،قهرمان الليگا
روبهرو شود .گلزني به تيمي كه ســيمئونه در اين سالها ساخته
سخت اما شدني است .شــايد طارمي بتواند از مدافعان تيم خشن
ميزبان پنالتي هم بگيرد .او در حالي براي اين نبرد آماده ميشود
كه مورد بيمهري فيفا قرار گرفته .در كارت مهدي طارمي در FIFA
22مليت او عراقي درج شده كه اين سوتي يادآور برخي اشتباهات
سهوي خود اين بازيكن است كه چندي پيش بهجاي نشان دادن
لوگوي پورتو روي پيراهنش ،لوگوي اسپانسر لباس را نشان داده بود!
او در پورتو پس از اتاويو ،كرونا و دياس ،چهارمين امتياز برتر را دارد
و اين در حالي است كه او بهترين گلزن و پاسور تيم در فصل قبل
بوده است .البته مهدي اين فصل خيلي خوب كار نكرده و حتي در
بازي آخر مقابل اسپورتينگ بعد از ماركانو بدترين بازيكن زمين لقب
گرفته .طارمي اين فصل كم گل زده اما همچنان بازيكن مهمي براي
تيم است .روزنامه ركورد پرتغال درباره او نوشته« :طارمي تبديل به

قیچی برگردان فصل گذشته طارمی به چلسی

رهبر پروژه ارسال پاس گل براي ساير بازيكنان شده است .نقشي
كه زماني بازيكناني همچون يارمچوك ،ابل رويز و گونسالو راموس و
ساير بازيكنان بهعهده داشتند .اما تفاوت برجسته طارمي با بازيكنان
يادشــده ،ايجاد و خلق موقعيتهاي عاليتر و پاسهاي نمونه به
داخل محوطه جريمه است .او وظيفه انتقال توپ و دادن پاس نهايي
به مهاجم ديگر يعني توني مارتينز را نيز بهخوبي انجام ميدهد».
اتلتيكو در 3بار از  4دوره اخير نتوانســته راهي يكهشتم شود اما
پورتو فصل قبل اين راند را مقابل يووه و راند بعدي را مقابل چلسي
تجربه كرد 2 .تيم تاكنون 6بار با هم روبهرو شدهاند كه حاصل آن
2برد2 ،تساوي و 2باخت براي هر تيم بوده .آخرين تقابل بين آنها در
فصل 2013-14رقم خورده كه اتلتيكو آن بازي را 2بر صفر برده بود.
اتلتيكو مصــدوم ندارد اما ســاويچ در قلب خــط دفاعي اين تيم
بهدليل محروميت غايب است .در اردوي پورتو  2مصدوم به نامهاي
آگوستين مارچسين و ماركو گروژيچ ديده ميشود.
تركيب احتمالي اتلتيكو ( :)2-5-3اوبالك ،خيمنس ،فليپه ،هرموسو،
كاراسكو ،كوكه ،يورنته ،لمار ،تريپيه ،گريزمان و لوييس سوارس.
تركيب احتمالي پورتو ( :)2-4-4ديوگو كاســتا ،ژائو ماريو ،پپه،
امبمبا ،ماركانو ،اوربيه ،سرجيو اوليويرا ،اوتاويو ،لوييس دياس ،توني
مارتينس و مهدي طارمي.

آنفيلد با هواي استانبول

ميالن پس از 7سال به ليگ قهرمانان برگشته و در اولين بازي به مصاف ليورپولی ميرود
كه خاطرات زيادي از تقابل با اين تيم دارد ،خاطراتي مثل فينال فصل  2005در تركيه
سورپرايز ويژه هفته اول ليگ قهرمان بدون شك بازگشت ميالن به اين
بازيها پس از 7سال خواهد بود ،تيمي كه پس از رئال پرافتخارترين تيم
اروپا است و 7بار فاتح ليگ قهرمانان شده است .جالب اينكه ميالنيها در
اولين بازي پس از بازگشــت بايد در آنفيلد به مصاف ليورپولی بروند كه
6قهرماني ليگ قهرمانان دارد و با كلوپ يكي از مدعيان قهرماني به حساب
ميآيد .رقابت اين دو تيم در گروه مرگ بدون شك يكي از جذابيتهاي
اين فصل ليگ قهرمانان خواهد بود.
اتلتيكو در پيشبازي مسابقه امشــب در الليگا توانست با گل ديرهنگام
لمار كه ديرهنگامترين گل منجر به پيروزي در تاريخ الليگا بود2 ،بريك
اسپانيول را در زمين حريف شكست دهد .ميالن هم با برد2برصفر در ديدار
دشوار مقابل التزيو براي نخستين بازي در گروه مرگ مقابل ليورپول آماده
شد و خود ليورپول هم 3برصفر ليدز را در صدمين گل ليگ برتري محمد
صالح شكســت داد .تنها پورتو بود كه بدون پيروزي در ديدار ليگي اول

هفته ،پا به ليگ قهرمانان گذاشت .پورتو مقابل مدافع عنوان قهرماني يعني
اسپورتينگ در مسابقهاي جنجالي يك-يك كرد تا2تيم صدر را دودستي
به بنفيكاي15امتيازي هديه داده باشند.
ليورپول با بازگشت مدافعان مصدومش اين فصل اوضاع بهتري در ليگ
برتر دارد ،هرچند كه فاندايك در فيفادي باز هم مصدوم شد .ترنت آرنولد
سيوپنجمينپاسگلليگبرترياشرااينهفتهثبتكردوصالحصدمين
گلليگبرترياشرا.بردشاگردانكلوپمقابلليدزيكمصدومديگرراهم
روي دست اين تيم گذاشت و هاروي اليوت با خطاي شديد پاسكال دچار
مصدوميتي سنگين شد .كنار تخت اليوت در بيمارستان ،يك بازيكن از تيم
زير۱۴سالههاي يك تيم از شمال شرق حضور داشت كه مچ پايش شكسته
بود اما از سوي اليوت كفش و پيراهنش را هديه گرفت .روبرتو فيرمينو و نكو
ويليامز هم همچنان مصدوماند اما ويرجيل فاندايك ميتواند بازي كند .از
زمان بازگشت ويرجيل به تركيب ليورپول تيم در4بازي3،برد و يكمساوي

داشته و 3بار كلينشيت كرده و 9گل زده .در تيم ميالن كرونيچ مصدوم
است و باكايوكو و اوليويه ژيرو هم معلوم نيســت به بازي امشب برسند.
ليورپول آمار فوقالعادهاي مقابل اين حريف ايتاليايي دارد و از 4رويارويي
3تا را برده؛ ازجمله آن كامبك رؤيايي فينال ســال 2005در اســتانبول.
البته آندري شوچنكو ،اسطوره اوكرايني ميالن 3تيم ديگر حاضر در گروه
مرگ را بدشانس دانسته كه با ميالن آماده اين فصل روبهرو شدهاند .زالتان
ايبراهيموويچ كه كمتر از 3هفته ديگر 40ساله ميشود ،پس از پشتسر
گذاشتن مصدوميتي طوالني سرانجام در بازي با التزيو وارد زمين شد و
8دقيقه بعد گل دوم ميالن را وارد دروازه اين تيم كرد اما با مصدوميتي جديد
بازي هفته اول مقابل ليورپول را از دست داد تا غايب بزرگ هفته لقب بگيرد.
بقيه بازيها

برخالف ســالهاي قبل از اين فصل همه بازيها همزمان ساعت23:30
برگزار نميشود و هر شب  2بازي در ساعت 21:15داريم كه  2بازي امشب
بين بشيكتاش و دورتموند و شريف و شاختار برگزار ميشود .بشيكتاش در
اين فصل با پيانيچ و باتشوايي تيم خوبي است و دورتموند هم كه با آنهمه
ستارهوهالندنيازيبهتعريفندارد.درگروههيجانانگيز Aفعال 2غولنفتي
با هم بازي ندارند؛ منچسترسيتي ميزبان اليپزيش است و پاريسنژرمن با
مسي ،نيمار و امباپه در زمين كالببروخه به ميدان ميرود .اسپورتينگ و
آژاكس هم بازي آخر هفته اول رقابتهاي ليگ قهرمانان اروپاست.
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کوتاهتر از گزارش
تيمملي زنان؛ شيكوپيك با پرواز اختصاصي

تيم ملــي فوتبال زنان با پــرواز اختصاصي به مســابقات
مقدماتي جام ملتهاي آسيا اعزام ميشود .اين خبري بود
كه ديروز شهره موسوي ،نايبرئيس فدراسيون در گفتوگو
با سايت فدراسيون اعالم كرد .بازيكنان تيم ملي زنان كه تا
همين چندماه پيش فقط آرزوي تشكيل تيم ملي را داشتند،
در اين چندماه گذشته به خواستههايي رسيدهاند كه شايد
تصورش را هــم نميكردند .آنها برخالف همه ســالهاي
گذشته در 4ماه اخير اردوي مداوم داشتهاند4 ،بازي دوستانه
با تيمهاي خارجي انجام دادهاند و حاال هم كه قرار اســت
با پرواز اختصاصي به ازبكســتان محل برگزاري مسابقات
بروند .موسوي خبر ديگري هم داده است؛ تيم با لباسهاي
متحدالشكل به فرودگاه ميرود .شايد براي تيم مردان همه
اين مسائل عادي باشد اما براي تيمي كه  2سال تعطيل بوده
و هميشه با حداقلها به مسابقات اعزام شده است ،داشتن
پرواز اختصاصي و لباس يكشــكل ،مثل روياست .مرحله
مقدماتي مســابقات قهرماني آسيا از 28شــهريور برگزار
ميشود و تيم ملي روز چهارشــنبه اين هفته به ازبكستان
ميرود .ايران در اين مرحله بــا تيمهاي بنگالدش و اردن
بازي دارد .مسابقات قهرماني آسيا 2022قرار است در هند
برگزار شود.

خوشحالي احسان از پرتاب 60متري!

انتخابات فدراسيون زورخانهاي باطل شد

ديوان عدالت اداري ،انتخابات رياست فدراسيون كشتي
پهلواني و ورزشهــاي زورخانهاي را باطــل اعالم كرد.
19خردادماه ،مهرعلي بارانچشــمه با 22راي به رياست
فدراســيون رســيد اما مجتبي جوهري رئيس ســابق
فدراسيون و رقيب بارانچشــمه مدعي شد كه برگزاري
اين انتخابات با تخلف همراه بوده است .او كه در انتخابات
حاضر شــده بود19 ،راي آورد ولي چند روز بعد به همراه
محمدكاظم كوهي كه او هم نامزد رياســت فدراســيون
بود به ديوان عدالت اداري شــكايت كرد .ادعاي آنها اين
بود كه مجمع براي انتخاب بارانچشــمه مهندسي شده
بود .جوهري بــراي اين ادعايش مداركي هــم ارائه كرد.
شــعبه45ديوان عدالت اداري 30خرداد اعــام كرد تا
تعيين تكليف نهايي حكم صادره براي بارانچشمه بالاثر
اســت .حاال طبق خبري كه ديروز ايسنا منتشر كرد ،اين
شعبه حكم نهايي را صادر و انتخابات را ابطال كرده است.
بارانچشمه فرصت درخواست تجديدنظر دارد.

حدادي كه ركوردش در روزهاي اوج باالي 69متر بوده ،در ليگ دووميداني بعد از 2سال توانست ديسك را بيش از 60متر پرتاب كند
وسط مسابقات المپيك اجازه نداد او به كارش ادامه بدهد .ايراد منتقدان بيشتر به هزينههاي
حدادي بود .طبق رقمهايي كه خود فدراسيون دووميداني بارها در جمعهاي خصوصي و حتي
در گفتوگو با خبرنگاران اعالم كرد ،نزديك بــه يك دهه ماهانه بين 20تا 23هزار دالر براي
ورزش حدادي هزينه شده است ،هزينهاي كه نه در المپيك ريو به كسب مدال انجاميد و نه
در المپيك توكيو.حدادي نگاه پيروزمندانهاي به پرتاب 60متري دارد .او در استوري واتساپ
خودش نوشت« :باالخره بعد از 2سال مريضي كرونا ،جراحي پاشنه ،مشكل شديد ديسك كمر
و كلي تخريب قبل و بعد از المپيك كه دوستان درست كردند ،ديسك رفت باالي 60متر .از اين
خوشحال نيستم كه پرتاب باالي 60متر انداختم ،از اين خوشحالم كه توي اين 20سال ورزش
حرفهاي نه فقط جسمم را قوي كردم بلكه روحم را هم قوي كردم تا بتوانم به خيلي از حرفهاي
منفي نگاه مثبتي داشته باشم .خدارو شكر و به اميد روزهاي بهتر ».حدادي بعد از المپيك وعده
قهرماني در بازيهاي آسيايي سال آينده را داد و اين پرتاب شايد شروع خوبي براي رسيدن به
سكوي آسيايي باشد اما تضميني هست كه او سال آينده روي سكوي اول آسيا باشد؟ از نگاه
كارشناسان دووميداني شايد او بتواند در بازيهاي آسيايي مدال بگيرد اما مهم اين است كه اين

ديسك احسان حدادي باالخره 60متر را رد كرد .او خوشــحال است كه با اين پرتاب جواب
منتقدانش را داده اما ميشود اميدوار بود كه او باز هم به روزهاي اوج برگردد؟ آخرين بار كه
حدادي پرتاب باالي 60متر داشت ،يك سال و 11ماه و 14روز پيش بود8 .مهر سال1398در
مسابقات قهرماني جهان دوحه بود كه حدادي با پرتاب 65متر و 16سانتيمتري در رده هفتم
قرار گرفت .همان روزها هم به عملكرد حدادي نقدهايي وارد بود و انتظار از او گرفتن مدال بود
نه مقام هفتم .با اين حال اصال تصور نميشد دارنده مدال نقره المپيك در  2سال بعد از آن حتي
نتواند به 60متر نزديك شود .حدادي در اين مدت فقط در  2مسابقه شركت كرد؛ 27تير امسال
در مرحله اول ليگ دووميداني پرتاب 57مترو 47سانتيمتري داشت و در بازيهاي المپيك
هم كه پرتابش 58متر و 98سانتيمتر بود .اين بار اما حدادي در مرحله دوم ليگ در بهترين
پرتاب به ركورد 60متر و 71سانتيمتر رسيد.
در فاصله مسابقات قهرماني جهان دوحه تا المپيك توكيو حدادي خار پاشنهاش را جراحي كرد
و قبل از المپيك هم گفت كه ديسكش مشكل پيدا كرده است .شايد اگر اين مصدوميت براي هر
ورزشكار ديگري اتفاق ميافتاد قابل پذيرش بود ،همانطور كه آسيبديدگي حميده عباسعلي

مدال چه رنگي داشته باشد .يكي از اين كارشناسان ميگويد« :بهتر است حدادي بدون حاشيه
و كريخواني براي كسي به تمريناتش ادامه بدهد و به فكر درمان ديسك كمرش باشد .حدادي
چند سال پيش بعد از پرتاب 68متري گفته بود كه 4طالي المپيك براي اوست .االن خوب
نيست كه با پرتاب 60متري خوشحالي كند».
فقط پرتابيها خوب بودند

پرتاب60متري حدادي يكي از اتفاقات مهم مرحله دوم ليگ دووميداني بود .با اينكه اين مرحله
از مسابقات در فصل خوبي از سال برگزار شد اما نه استعداد جديدي معرفي كرد و نه نتيجه
مهمي بهدست آمد .حسن تفتيان با زمان 10:21ثانيه ركورد دوي 100متر ليگ را 2صدم ثانيه
شكست .مهدي پيرجهان كه بهخاطر كرونا المپيك را از دست داده بود ،اين بار هم در 400متر
با مانع بهترين بود و با ركورد 49ثانيه و 67صدم ثانيه قهرمان شد .ركوردهاي پرتاب نيزه و وزنه
هم راضيكننده بود .علي فتحي در نيزه با ركورد 74متر و 28ســانتيمتر به قهرماني رسيد.
ركورد شاهين مهردالن نفر اول وزنه هم 20متر و 2سانتيمتر بود.

واليبال به مرحله سخت رسيد

مرحله دوم مسابقات قهرماني آسيا از فردا آغاز ميشود .كرهجنوبي و چينتايپه حريفان بعدي ايران هستند
تيم ملي واليبال ايران در آخرين بازي مرحله گروهي هم
3برصفر به پيروزي رسيد تا بدون اينكه حتي يك ست
از دست بدهد ،به مرحله دوم مســابقات قهرماني آسيا
برســد .ايران ديروز در مقابل پاكستان بازي كرد؛ تيمي
كه رحمان محمديراد را بهعنوان سرمربي روي نيمكت
دارد .با توجه به شناختي كه او از همتاي ايرانياش بهروز
عطايي و بازيكنان ايران دارد ،بهنظر ميرســيد تيمش
بتواند فراتر از نام پاكســتان بازي كند .اين اتفاق افتاد و
بازيكنان ايران در مقابل پاكستان بيشتر از  2بازي قبلي
با هنگكنگ و تايلند وارد چالش شــدند .پاكستانيها
پابهپاي ايرانيها جنگيدند و حتي در بعضي از امتيازات
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ساده

 -1رمانــي نوشــته احمد
محمود -از خود راضي
 -2نغمه -لحظه قدرداني بين
تماشاچي و بازيگران نمايش
را گويند -از تيمهاي فوتبال
باشگاهي ايتاليا
 -3خداونــد -اســباببازي
دختران
 -4از نقوش اسليمي -تمدن
مكزيك -كفشدوز
 -5كوچكتريــن جزء يك
پرتو نور -همانندي -نشــانه
مفعول
 -6پيــش درآمد آشــغال-
مظنون -فرمانــده اصحاب
فيل
 -7شكار -بازيكن دفاع آزاد-
ناپديد كردن
 -8رهبر سرخجامگان -شهر
بندري پرتغال -شجاع
 -9چند رأي -جنگ و ستيز-
هم عقيده
 -10گلي آپارتماني -آشنا-
ماه شاعرانه
 -11نشانه صفت تفضيلي-
توهين -گوشهها و كرانهها
 -12موســيقيدان عصــر
ساساني -صدســال سياه-
جهان
 -13ســيمي بــا مقاومت

الكتريكــي زيــاد در برخي
وســايل برقي -از مشتقات
آمونياك
 -14ورزشــي هفتنفــره-
مرتب و منظم -آلونك
 -15فيلمي ســاخته رومن
پوالنســكي با بازي آدريان
برودي -ميوه تابستاني
عمودي:

 -1شــيره برخي درختان-
روي هم جمع كردن -حيرت
 -2نــت اول -ســرافرازي-
استخواني در گوش
 -3عكاســي از نماي بســيار
نزديك -كوهها -شب سيام آذر
 -4موزون -گلي زيبا
 -5تنه درخــت -خطي در
دايره -مخفي
 -6متناقــض -آشــكار و
نمايان -سر بيمو
 -7رودي جــاري در
مازنــدران -بــه شــيوه
پادشاهان -يادداشت
 -8قواي نظامي يك كشور-
چين و چروك پوست -خش
تصوير ويدئويي
 -9انبار كشــتي -از غذاهاي
محلي و پرطرفــدار گيالن-
معصيت
 -10قدرت مالي -حيثيت-

فخركردن
 -11راه باريك و سرپوشيده -آغوز-
لقب اروپايي
 -12متصــل -دورهاي از زندگــي
آدميان نخستين
 -13حشــرهاي مزاحــم -مثل و
مانند -نژاد مردم پرو
 -14ناشــي و بيتجربه -ســخن
بيمعني -قلم انگليسي
 -15روســتا -كمربنــد نظامي-
دستبند زنانه
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جدول 8315

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.

سخت

ست سوم پيش افتادند .با اين حال ،ايران اين بازي را مثل
2بازي قبل در  3ســت؛ 19-25 ،20-25و 15-25برد.
براي 2تيم كه به مرحله بعد صعود كردهاند ،سرگروهي
اهميت وي ژهاي داشت و ايران با پيروزي توانست در صدر
قرار بگيرد.
شاگردان عطايي امروز استراحت دارند و از فردا مرحله
جديتر مســابقات را آغاز ميكننــد .عطايي ميگويد
شاگردانش در بازي با پاكستان فشار بيشتري را تحمل
كردهاند و براي بازيهاي مرحله بعد آمادهتر شــدهاند:
«پاكســتان تيم بهتري بود و فشار بيشتري به بازيكنان
وارد كرد .به شــيوههاي مختلف از بازيكنان اســتفاده

كرديم و به ارزيابي خوبي رسيديم ».محمديراد هم از
بازيكنانش راضي است و اميدوار است تيمش در جمع
4تيم برتر باشد« :بازي با ايران براي بازيكنان پاكستان
تجربه خوبي بود و چيزهاي زيادي ياد گرفتند .اميدوارم
در مرحله بعدي هم مسابقات قابلقبولي مقابل چينتايپه
و كرهجنوبي داشته باشيم و به جمع 4تيم اول برسيم».
كره و چينتايپه تــا ديروز 6امتيازي بودنــد و در بازي
2تيم ،چينتايپه بود كه كره را 3بر يك شكســت داد .با
اين پيروزي ،چينتايپه در صدر جــدول گروهش قرار
گرفت .ايران و پاكســتان از روز پنجشنبه بايد با اين دو
تيم بازي كنند.
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

اشتباهات دستنويس كارتهاي واكسن اصالح شود

متأسفانه بهعلت ازدحام مردم و فشار كاري زياد روي افرادي كه زحمت
ميكشند و كارهاي واكسيناســيون را انجام ميدهند ،برخي اوقات
مشخصات افراد يا نوبت واكسيناسيونشان اشتباه ثبت و درج ميشود
كه اين موضوع ،هنگام خروج از كشــور و يا ورود به كشورهاي ديگر،
موجب دردسر و گرفتاري ميشود .از مســئوالن تقاضا داريم ضمن
رسيدگي به اين امر نسبت به تصحيح اين موارد اقدام كنند.
نامدار از تهران

جاده «پلسفيد» بايد دوخطه شود

تنها قســمت تكخط جاده فيروزكوه «پل ســفيد» است كه هنوز
اقدامي براي دوخطهكردن آن ،صــورت نگرفته و اغلب در اين مكان
شاهد ترافيك و برخي اوقات تصادف هستيم .با توجه به پرتردد بودن
اين مســير ،از وزارت راه درخواســت داريم تا هرچه زودتر نسبت به
دوخطهكردن آن اقدام كنند.
بهرامي از قائمشهر

هزينههاي دامپزشكي سقف ندارند؟

متأسفانه رقم ويزيتهاي دامپزشكي ســقف ندارند و گاهي مجبور
ميشويم از كنار درد حيواني بيتفاوت بگذريم.
كالهدوز از تهران

قيمت نان دوبرابر شده و كميت و كيفيتش يكسوم قبل

اكنون كه قيمت نان بيش از دوبرابر نســبت به سال گذشته و حدود
دهبرابر سالهاي نهچندان دور گذشته گرانتر شده ،ديگر چه دليل و
بهانهاي براي كوچكتر و كمترشدن وزن نان و كاهش كيفيت و وجود
ناخالصي نان در اصفهان و ديگر شهرهاي كشور وجود دارد؟
محمود بليغيان از اصفهان

جلوي فعاليت استخرهاي قانونشكن را بگيرند

عدهاي كه تحــت عنوان آشــپز در مطبخها و رســتورانها فعاليت
ميكردند ،حدود دوسال است كه بيكار هستند و جز در مواردي خاص
و با درآمد بسيار ناچيز فعاليتي نداشتهايم ،بسياري مربيان شنا و ناجي
غريقها هم تعطيل هستند .اين در حالي است كه برخي استخرها حتي
يك روز تعطيل نكردهاند .چند نفر ديگر بايد قرباني شــوند تا جلوي
فعاليتهاي عمومي آسيبرسان به سالمت عمومي گرفته شود؟
حسينپور از تهرانسر

نمونهگيريشرياني در رشت توسط غيرحرفهايها انجامميشود

در بيمارستان17شهريور رشت تمام نمونهگيريهاي شرياني بهصورت
غيرحرفهاي انجام ميشــود كه اين موضوع در مورد كودكان بسيار
آزاردهنده و خطرناك است .اغلب شاغالن در بخش نمونهگيري اين
بيمارستان نيروهاي غيرعلوم آزمايشگاهي و حتي ديپلمه هستند كه
در مورد آناتومي بدن چيز زيادي نميدانند .چرا نسبت به آزار كمتر
بيماران كوتاهي ميكنند!
سارا از رشت

مسئوالن ،مشكالت بورس را ريشهاي حل كنند

قطعيهاي مداوم كارگزاريها ،عرضههــاي اوليه گرانقيمت و افت
ارزش معامالت تا كجا ادامه خواهد داشت؟ اكنون يكسال و اندي است
كه ســرمايههاي مردم در بورس نابود شده و تنها اميدمان مسئوالن
جديد هستند كه شايد به اين وضع پايان دهند .لطفا مسئوالن به داد
سهامداران بورس برسند و مشكالت را ريشهاي حل كنند.
عبدي از تهران

براي وام مسكن به كجا مراجعه كنيم كه جواب منفي نشنويم

از صاحبخانه جواب منفي شنيدن كافي نيست كه حاال وقتي با دلخوشي
خبر پرداخت وام وديعه مســكن به بانكها مراجعــه ميكنيم ،آنها
ميگويند كه خبري از وام نيست يا اصال بودجهاي براي اين وام ندارند؟
احمدعلي مغي از تالش

حفظ فضاهاي سبز ،اولويت مسئوالن باشد

بهعنوان شهروند تهراني بيشترين توقعي كه از مسئوالن شهري جديد
دارم حفظ فضاهاي سبز شــهر و افزايش سرانه فضاي سبز كالنشهر
تهران است كه قطعا بخشــي از آن با جلوگيري از ساخت و سازهاي
بيرويه و بدون مجوز و غيرضروري ميسر ميشود.
كارورز از تهران

جلوي انباشت زباله در دشت سجزي اصفهان را بگيرند

چندســال قبل قرار بود براي مدتي زبالهها در 3كيلومتري شــهر
ســجزي كنار خط راهآهــن در زمينهاي خالي انباشــته و بعد از
2ماه تخليه شــوند .اكنون 2سال اســت كه در اين مكان زبالههاي
بيمارســتاني و كرونايي تخليه ميشــود و بههمين عنوان دفن يا
زباله ســوزي در مورد آنها صورت نميگيرد .اين در حالي است كه
در محدوده تخليه اين زبالهها كشاورزي انجام میشود كه همگي با
چاه و قنات است و احتمال نفوذ شيرابهها به آب وجود دارد و چهبسا
تاكنون اين اتفاق افتاده است .از طرفي سرعت باد در اين محدوده
زياد است و زبالهها در مســير باد تخلیه ميشوند و ساكنان مناطق
نقيآباد ،امامخمينی(ره) ،مزرعه نو ،ســجزي و هفتآباد كه شغل
همهشان كشاورزي است ،در معرض انواع بيماريها قرار گرفتهاند .از
مسئوالن مصرانه تقاضا داريم فكري براي حل اين معضل بكنند قبل
از آنكه تبديل به بحران شود.
مقدمي از شهر سجزي شرق اصفهان

پاسخ مسئوالن
افزايش شارژكارت بليت نيازمند مصوبه شوراي شهر تهران است

روابطعمومي شــركت بهرهبرداري قطارهاي شهري تهران و حومه
پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان «رقم شارژ كارت بليت افزايش يابد»
در ســتون با مردم روز 14شهريور پاسخ داده اســت :ضمن تشكر از
مسافر گرامي ،به اطالع ميرساند افزايش ميزان شارژ كارت منزلت
براي عزيزان ســالمند ،بايد طبق مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران
و ابالغ شــهرداري تهران انجام شــود كه در اين خصوص تاكنون
مصوبه جديدي به شــركت بهرهبرداري متروي تهران و حومه ابالغ
نگرديدهاست.

حوادث

21

چهارشنبه  24شهریور  1400شماره 8315

پرونده اكبر خرمدين به پايان نرسيده است
سرنوشــت اكبر خرمدين كه به اتهام قتل داماد ،پسر
و دخترش در زندان به ســر ميبرد ،بهنظريه پزشكي
قانوني درباره وضعيت مــادر فرامرز(يكي از مقتوالن)
گره خورده و هنوز به پايان نرسيده است.
انتشار گزارش همشهري درباره آخرين جزئيات درباره
پرونده اكبر خرمدين كه متهم به قتل دامادش(فرامرز)،
پسرش(بابك) و دخترش(آرزو) است ،بازتاب زيادي
در ديگر رسانهها داشــت .در اين ميان برخي بهدليل
عدممطالعه كامل گزارش ،دچار برداشتهايي اشتباه از
اين پرونده شده و گاها اينطور قلمداد كردند كه پرونده
به پايان نزديك شده و اكبر خرمدين قصاص نخواهد
شــد و پس از تحمل حبس از زندان آزاد خواهد شد.
حال آنكه در گزارش همشهري به اطالعاتي اشاره شده
بود كه نشان ميداد اين پرونده هنوز به پايان نرسيده و
حتي ممكن است دچار سرنوشتي كامال پيچيده شود.

گزارش همشهري به آن اشاره شده بود ،به حدي است
كه وي قادر نيست درخواست خود درباره بخشش يا
قصاص قاتل پسرش را در دادسرا به زبان آورد .به همين
دليل به دستور بازپرس پرونده ،وي به پزشكي قانوني
معرفي شده تا متخصصان پس از بررسيهاي تخصصي
اعالم كنند كه آيا اين زن ميتوانــد بهعنوان ولي دم
در دادسرا حاضر شــود يا نه .در اين شرايط پرونده با
2سرنوشت متفاوت روبهرو خواهد بود.
حالت اول مربوط به زماني است كه پزشكي قانوني اعالم
كند كه مادر فرامرز(داماد خرمدينها) محجور نيست و
ميتواند درباره حق قصاص خود اظهارنظر كند .در اين
صورت اين زن بايد در دادسرا حاضر شده و درخواست
خود را درباره سرنوشت قاتل پسرش عنوان كند.
حالت دوم نيز زماني اســت كه مطابق نظريه پزشكي
قانوني ،ايــن زن محجور شــناخته شــود و در اين

ماجرا از اين قرار است كه اكبر خرمدين مطابق با قانون
مجازات اسالمي بهدليل قتل فرزندانش(آرزو و بابك)
قصاص نخواهد شد و تنها كساني كه ميتوانستند براي
او درخواست قصاص كنند ،اولياي دم دامادش(فرامرز)
بودنــد .فرامرز كه هم دامــاد و هم خواهــرزاده اكبر
خرمدين بود ،نخستين قرباني اين مرد بود .اما بهدليل
مرگ پدر فرامرز در چند ســال پيش ،ولي دم او ،مادر
وي به شمار ميرود.
در گزارش همشهري به اين مسئله اشاره شد كه خواهر
و برادران فرامرز با حضور در دادسراي جنايي تهران از
قصاص او گذشتند .اما گذشت آنها دليلي بر اتمام اين
ماجرا و فرار اكبر خرمدين از مجازات قصاص نيست.
چرا كه ولي دم فرامرز(داماد خرمدين ها) مادر اوست
كه اين روزها سخت بيمار است.
شرايط بيماري جسمي و روحي اين زن همانطور كه در

صورت ديگر نميتواند بهعنوان ولي دم درخواســت
خود را اعــام كند .مطابق مــاده 356قانون مجازات
اسالمي ،درصورتي كه ولي دم محجور شناخته شود،
تصميمگيري درباره سرنوشت قاتل به دادستانهاي
مربوطه تفويض شده است و اين يعني بايد منتظر بود و
ديد كه آيا ،مادر فرامرز خواهد توانست سرنوشت قاتل
پسرش را تعيين كند يا اينكه سرنوشت اكبر خرمدين
به تصميم دادستانهاي مربوطه گره خواهد خورد.

هرچند در گزارش همشهري به همه اين موارد اشاره
شــده بود اما بيدقتي برخي از رسانهها هنگام بازتاب
اين گزارش ،اينطور به مخاطبــان القا ميكرد كه اين
پرونده به پايان رســيده و با اعالم گذشــت خواهر و
برادران فرامرز ،اكبر خرمديــن بهرغم اينكه در افكار
عمومي هولناكترين جنايتكار اين ســالها به شمار
ميرود ،از مجازات قصاص گريخته و بهزودي به جامعه
بازخواهد گشت.

اجيركردن 2آدمكش
برايقتلهمكار

كوتاه از حادثه
دستگيري عامالن
سرقتهاي مسلحانه از
افغانها در پايتخت

مرديكهازهمكارش
كي
نهبهدلداشت،دست
به
انت
قاميهولناكزد

مرد كينهجو بــراي انتقام از
جنایی همكارش دو نفر را استخدام
كرد تــا او را تنبيه كنند ،اما
ماجرا آنطور كه تصور ميكرد پيش نرفت و
دو فرد اجيرشده دست به جنايت زدند.
به گزارش همشهري ،سحرگاه دهم مرداد
امســال يكي از ساكنان ســاختماني در
شمال تهران متوجه سر و صداي درگيري
از خانه همسايه شــد .چند روزي بود كه
مرد همسايه به ســفر رفته بود و سرايدار
ساختمان به تنهايي در آنجا زندگي ميكرد.
مرد همسايه در ابتدا به ماجرا توجهي نكرد
اما چند ساعت بعد كه براي انجام كاري از
خانهاش بيرون رفت متوجه شد در ورودي
خانه وياليي نيمه باز است .او كنجكاو شد و
براي سركشي قدم در خانه وياليي گذاشت
اما هرچه مرد ســرايدار را صدا زد كســي
پاسخ نداد.
مرد همسايه وقتي در اتاقك سرايداري را
باز كرد با پيكر بيجان سرايدار روبهرو شد و
وحشت زده به پليس زنگ زد.
طولي نكشيد كه مأموران در محل حادثه
حضور يافتند .سرايدار ساختمان بهدليل
اصابت جسم سخت به ســرش جانش را
از دســت داده و چندين ساعت از مرگش

ميگذشت .با دستور قاضي رحيم دشتبان،
بازپرس جنايي تهران تحقيقات براي كشف
معماي اين جنايت آغاز و مشخص شد كه
مقتول از چند وقت قبل با يكي از همكارانش
دچار اختالف شده بود.
مقتول اگرچه ســرايدار ســاختمان بود
ي كار
اما روزهــا در يك كارگاه مبلســاز 
ميكرد .تحقيقات نشــان مــيداد كه او و
همكارش بارها در محل كارشان با يكديگر
دچار مشاجره لفظي شدهاند .از سوي ديگر
يافتههاي كارآگاهان نشان ميداد كه شب
حادثه همكار مقتول در اطراف محل جنايت
ديده شده است .همين سرنخ كافي بود تا
دستور بازداشت وي بهعنوان مظنون اصلي
پرونده صادر شود.
اين مرد اما در بازجوييها مدعي شــد كه
از قتل همكارش بيخبر است ،با اين حال
بازداشت شد تا اينكه مدتي بعد اقرار كرد كه
دو نفر را براي تنبيه همكارش اجير كرده اما
ماجرا آنطور كه ميخواسته پيش نرفته و
آنها دست به جنايت زدهاند.
با اعترافات اين مرد ،او در بازداشــت به سر
ميبرد و تحقيقات مأموران اداره دهم پليس
آگاهي تهران براي دستگيري دو مرد اجير
شده ادامه دارد.

آدمكشي؛ يك ميليون

متهم دستگير شده ميگويد يك ميليون تومان به دو نفر داده كه مقتول را گوشمالي دهند اما آنها زيادهروي كرده و وي را به
قتل رساندهاند .او ميگويد وقتي خبر مرگ همكارش را شنيد ،شوكه شد.
چرا از مقتول كينه به دل داشتي؟
چون زيرآبم را زده بود .پيش صاحبكارم از من بدگويي كرده بود
و همين باعث شد از او كينه به دل بگيرم.
چند وقت بود كه در آن كارگاه كار ميكردي؟
حدود 11سالي ميشد .يك سال و نيم قبل بود كه مقتول بهعنوان
كارگر وارد كارگاه شد .او روزها در كارگاه كار ميكرد و شبها به
خانهای وياليي ميرفت و سرايدار آنجا بود .وقتي وارد كارگاه شد
با هم دوست شديم و رابطه خوبي داشتيم .حتي رفتوآمدهايمان
هم شروع شد اما كمي بعد فهميدم كه او فرد حسودي است .پشت
سر من پيش صاحبكارم بدگويي ميكرد و همين باعث شده بود
تا صاحبكارم تحتتأثير قرار بگيرد .در اين مدت كم او موفق شده
بود ترفيع بگيــرد و حقوقش ازمن كه ســابقه كاريام زياد بود،
بيشتر شود .همه اينها آتش كينه در دلم را روشن كرد و روزبهروز
شعله ورترش ميكرد.
اما ظاهرا تو به او حسودي ميكردي؟
نه .من حتي بــا صاحبكارم هــم صحبت كردم اما او حســابي
تحتتأثير حرفهاي مقتول قرار گرفته بود.
از نقشه انتقامجوييات بگو؟
وقتي اين ماجراها را براي يكي از دوســتانم تعريــف كردم ،او
دو مرد را معرفي كرد و گفت كه حاضرنــد در قبال گرفتن پول
هركاري انجام دهند .من هم از دوستم خواستم شمارهام را به آنها

بدهد .يك روز قبل از حادثه به من زنگ زدند و قرار شد به خانه
مقتول برويم تا او را گوشــمالي بدهند و دستمزدشان را بگيرند.
تأكيد ميكنم قرار من اين بود كه آنهــا همكارم را مورد ضرب و
شتم قرار بدهند و از او زهرچشــم بگيرند تا ديگر زيرآب مرا نزد
صاحبكارم نزند.
بعد چه شد؟
به خانه مقتول كه رفتيم ،من بيرون از اتاق سرايداري ماندم و آنها
همكارم را به اتاق بردند .صداي كتك زدن و فرياد او را ميشنيدم.
بهنظر ميرســيد كه آنها همكارم را به قصد كشــتن ميزنند و
همين مسئله باعث اعتراض من شد .فرياد كشيدم كه ديگر بس
است .او را كشتيد! آنها درحاليكه موبايل همكارم را سرقت كرده
بودند از اتاق بيرون آمدند و گفتند كارشان را انجام دادند و حاال
دستمزدشان را ميخواهند .در نقشه ما قتل و مرگ نبود و وقتي
من اعتراض كردم آن دو مرد تهديد كردند كه اگر حرفي بزنم مرا
هم مانند همكارم به قتل ميرسانند .بعد از قتل هم شروع كردند
ي تا قتل را خصومت شخصي و ناموسي نشان بدهند.
به صحنهساز 
چقدر دستمزد گرفتند ؟
قرار بود 2ميليون تومان دســتمزد به آنها بدهم اما آن روز فقط
يك ميليون تومان همراهم بود كه به آنها دادم2 .مرد اجير شده
هم حرفي نزدند پولشان را گرفتند و رفتند .حاال من ماندم با قتل
دوست و همكارم و عذاب وجداني كه تا آخرعمر با من است.

عاملجنايتآتشين،قصاصشد

مردي كه پس از قتل جوان آشــنا ،جســد او را داخل
داخلي خودروي پژو گذاشته و آن را به آتش كشيده بود ،به دار
مجازات آويخته شد.
به گزارش همشهري ،تحقيقات در اين پرونده از بامداد ششم اسفند
سال 92شروع شــد .آن روز آتشنشــانان پايتخت در جريان حريق
خودروي پژو پارس در خيابان ري قرار گرفتند و راهي آنجا شدند .پس
از مهار شــعلههاي آتش ،آنها با جسد سوخته مردي در صندلي عقب
خودرو روبهرو شدند و موضوع را به مأموران كالنتري مولوي و قاضي
جنايي مخابره كردند .با حضور تيم تحقيق در محل مشخص شد كه
مرد جوان صاحب خودروي پژو بوده كه پيش از آتشسوزي در محلي
ديگر به قتل رسيده و بعد قاتالن او را به اين محل منتقل كرده و ماشين
را به آتش كشيدهاند.
مقتول جواني 30ساله به نام بهرام بود كه خانواده وي اعالم كردند در روز
پنجم اسفند 92پس از پايان مراسم عروسي يكي از بستگانش از آنها جدا
شده و گفته كه قصد رفتن به خانه يكي از اقوامش را دارد و پس از آن
ناپديد شده است .در مرحله بعد تحقيق از زوج جواني كه مقتول راهي
خانه آنها شده بود ،آغاز شد .آنها مدعي شدند كه بهرام پس از مراسم
عروسي به خانه آنها آمده و قرار شده شب را آنجا بماند اما نيمههاي شب
فرد ناشناسي به او زنگ زده و بهرام با عجله خانه آنها را ترك كرده است.
اعتراف به جنايت

هيچ مدركي عليه اين زوج بهدســت نيامد و به همين دليل آنها آزاد
شدند .با گذشت 4سال از جنايت ،مأموران به سرنخهاي تازهاي دست
يافتند كه نشــان ميداد اين زوج آشنا در جنايت دســت دارند .آنها
بازداشت شدند و همچنان مدعي بودند كه بيگناهند اما سرانجام قفل

سكوت را شكستند و به قتل بهرام اعتراف كردند .زن 35ساله گفت :شب
حادثه مقتول پس از مراسم عروسي به همراه برادرم به خانه ما آمدند و
نيمههاي شب بود كه متوجه شدم همسرم او را به قتل رسانده و برادرم
هم به او كمك كرده تا جسد بهرام را از خانه بيرون ببرند.
در ادامه شوهرش نيز اعتراف كرد :پس از بازگشت از مراسم عروسي،
همه خوابيديم .حدودا ساعت 2بود كه پسرم مرا از خواب بيدار كرد و
خواست او را به دستشــويي ببرم .از اتاق خواب بيرون آمدم و ناگهان
متوجه سر و صدا از داخل يكي از اتاقهايمان شدم .ابتدا فكركردم كه
دزد آمده اما وقتي به سمت اتاق خواب رفتم ناباورانه بهرام (مقتول) را
ديدم كه در حال سرقت طالهاي همسرم بود .خيلي عصباني شدم و
پس از درگيري طنابي دور گردنــش پيچيدم و خفهاش كردم .پس از
قتل با كمك برادرزنم مقتول را در صندلي عقب خودرواش گذاشته و به
سمت خيابان ري رفتيم .در آنجا با ريختن بنزين به روي جسد و خودرو
آنها را به آتش كشيدم.
مرد جنايتكار اما در بازجوييهاي بعدي اعتــراف تازهاي مطرح كرد
و گفت كه برادرزن و همسرش نقشــي در جنايت ندارند و او بهخاطر
كينهاي كه از مقتول به دل داشــته ،وي را به قتل رسانده است .وي
گفت :پس از قتل ،برادرزنم را تهديد كردم و از او خواســتم خودروي
پژوي مقتول را به پاركينگ خانهام بياورد .او خيلي ترسيده بود و راضي
به همكاري شد .برادرزنم تنها كاري كه كرد اين بود كه خودروي پژوي
مقتول را به داخل پاركينگ آورد و من جســد را روي كولم گذاشتم و
از طبقه چهارم به داخل خودرو منتقل كردم و بعد از انتقال خودرو به
محلي خلوت ،خودم بهتنهايي آن را آتــش زدم .اظهارات اين مرد در
حالي بيان ميشد كه همسرش و برادر او نيز مدعي شدند بيگناهند و
در اين ماجرا نقشي نداشتند.

حكم مرگ

متهمان راهي زندان شــدند و پس از مدتي در شــعبه هشتم دادگاه
كيفري پاي ميز محاكمه رفتند .قضات دادگاه حكم به قصاص متهم
اصلي پرونده دادند و رأي صادر شده نيز به تأييد قضات شعبه چهارم
ديوانعالي كشور رسيد .پس از آن پرونده براي انجام مقدمات اجراي
حكم به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده شد و مرد
محكوم به قصاص چند روز قبل در محوطه زندان رجاييشــهر به دار
مجازات آويخته شد.

اعضاي يــك باند 3نفره افغانهــا را بهعنوان
مسافر سوار خودرو ميكردند ،اما در ادامه يا
تهديد اســلحه از آنان زورگيري كرده و حتي
با كارت عابربانكشــان خريدهاي ميليوني
ميكردند.
به گزارش همشهري،رسيدگي به اين پرونده
از مدتي قبل با شكايت يكي از اتباع افغانستان
در اداره يكم پليس آگاهي تهران آغاز شــد.
شاكي درباره آنچه اتفاق افتاده بود به مأموران
گفت :ســاعت 20بود كه در ميدان آزادي به
مقصد صادقيه سوار يك دستگاه خودروي پژو
405نقرهاي شدم .به جز راننده 2مسافر مرد
ديگر هم در خودرو بودند .خودرو به ســمت
مقصد در حال حركت بــود كه ناگهان راننده
تغيير مســير داد و همزمان 2مــرد ديگر كه
تا آن لحظه فكر ميكردم مســافر هستند با
وسيلهاي كه شــبيه به كلت كمري بود من را
مورد ضرب و شتم قرار دادند و پس از سرقت
گوشي موبايلم ،پول نقد و كارتهاي عابربانك
را هم گرفتند .آنها باز هم من را كتك زدند تا
اينكه با تهديدهايشان رمز كارتهاي بانكيام
را گرفتند ،با كارت هايم حــدود 20ميليون
تومان از مغازههاي مختلف خريد كردند و در
ادامه من را در ميدان فتح از خودرو به بيرون
انداختند و گريختند.
بهدنبال ثبت اين شــكايت تحقيقات ويژهاي
براي دستگيري ســارقان مســلح آغاز شد.
كارآگاهان با بررســي دوربينهاي مداربسته
در محل حادثه توانســتند يكــي از متهمان
به نام ســپهر را شناســايي كنند .او يكي از
سارقان خشن و سابقه دار بود كه پيش از اين
نيز دستگير شــده بود .مأموران همچنين در
ادامه موفق شــدند دو همدست ديگر او به نام
هاي بهزاد و فريدون را نيز شناسايي كنند كه
بررسي سوابق آنها نشان ميداد داراي سوابق
متعدد در زمينه زورگيري به شيوه مسافركشي
هستند .با مجوز قضايي ،مأموران در دو عمليات
همزمان متهمان را که در جنوب تهران در حال
استراحت بودند دستگير كردند.
سرهنگ مرتضي نثاري ،معاون مبارزه با جرايم
جنايي پليس آگاهي تهران در اينباره گفت:
متهمان پس از دستگيري با توجه به مدارك
بهدست آمده به سرقتي كه مرتكب شده بودند
اعتراف كردند .آنها همچنين اقرار كردند كه
پيش از اين نيز 4ســرقت مشــابه ديگر را در
پايتخت انجام دادهاند.
براســاس اين گــزارش متهمان بــا صدور
قرار قانوني از ســوي مقام قضايي در اختيار
كارآگاهان اداره يكم پليس آگاهي تهران بزرگ
قرار دارند و تحقيقات در اينباره ادامه دارد.

نوجوان 15ساله؛ فرشته نجات 2زن از دل آتش
نوجوان 15ساله ايذهاي وقتي ديد دو زن در
همسايگيشان در محاصره شعلههاي آتش
قرار گرفتهاند به دل آتش زد و آنها را نجات داد
اما خودش دچار سوختگي 91درصدي شد.
اين حادثه چندي پيش در يكي از محلههاي
ايذه واقع در استان خوزســتان اتفاق افتاد.
ماجرا از اين قرار بود كه در جريان آتشسوزي
بهدليل نشت گاز از كپسول در خانهاي 2زن
در ميان دود و آتش گرفتار شده بودند و راهي
براي نجات نداشــتند .آنها فرياد ميزدند و

كمك ميخواستند تا اينكه پسر 15سالهاي
به نام علي لندي كه در همسايگيشان زندگي
ميكرد تصميم گرفت براي كمك به آنها به
دل آتش بزند .با اينكه حادثه به آتشنشاني
نيز گزارش شــده بود اما او پيش از رسيدن
نيروهاي امــدادي وارد محل حادثه شــد و
توانست دو زني را كه گرفتار شده بودند نجات
دهند اما خودش دچار حادثه شــد و دقايقي
بعد وقتي توســط امدادگران به بيمارستان
انتقال يافت مشخص شد كه دچار سوختگي

91درصدي شده و شرايط وخيمي دارد.
براســاس اين گزارش در جريان اين حادثه
يكي از دو زن نجات يافته دچار ســوختگي
ســطحي شــده بود كه بهصورت ســرپايي
درمان شد و ديگري كه نزديك به 50درصد
سوختگي دارد در بيمارستان بستري است.
در همين حــال علي ،نوجوان فــداكار نيز با
سوختگي 91درصدي روي تحت بيمارستان
تحت درمان قرار گرفته و تالش براي نجات
او ادامه دارد.
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آن خود
جهاني از ِ
مرتضي كاردر

روزنامهنگار
تجسمی

انتخــاب كــردن از ميــان
نمايشگاههايي كه در روزهاي اخير
در گالريهاي تهران داير اســت،

ادبوهنر

23023632

سینمای جهان

نگاهي به نقاشيها
و مجسمههاي دو هنرمند از دو نسل

قدري دشوار بهنظر ميرسد .مجموعهاي از آثار
هنرمندان گوناگون از چند نسل در گالريها به
نمايش درآمده اســت .از اين ميان به ســراغ
هنرمندي از نسل گذشته رفتهايم :چنگيز شهوق
هنرمند پيشرويي كه در نقاشي و مجسمهسازي
معاصر ايــران از تأثيرگذارترينهــا بوده و در

به سينما بياييد

نمايش همه فيلمهاي كمپاني ديزني در سالنهاي سينما

سالهاي اخير كمتر مورد توجه قرار گرفته و آثار
او كمتر به نمايش درآمدهاند .هنرمند ديگري كه
در گالريگردي اين هفته به ســراغ او رفتهايم
پانتهآ رحماني است كه مجموعه آثار او بهدليل
رويكرد متفاوتي كه در نقاشــي و حجم داشته
است ،از ديگران متمايز ميشود.

گره مشكالت سينماگران باز ميشود؟

مطالبات سينماگران؛ از نامه به وزير ارشاد تا ديدار با رئيس مجلس
فهيمه پناهآذر

روزنامهنگار

حيرت دميدهام....
در حيرت پرنده ،پانتهآ رحماني ،گالري اعتماد
و بنياد الجوردي
در  2نمايشگاهي كه همزمان در گالري اعتماد و بنياد الجوردي برپا شده است،
مجموعهاي از كارهاي نقاشــي و حجمهاي پانتهآ رحمانــي به نمايش درآمده.
مجموعهاي به نام «در حيرت پرنده» كه چنانكه از نامش پيداست حول محور
پرندهها شكل گرفته اســت .پانتهآ رحماني در خيلي از نقاشيها و مجسمههاي
نمايشگاه هنرمندي است در چارچوبهاي رايج كه مهارت خود را در خلق آثار
نقاشيها و حجمهاي متعارف براســاس زيباييشناسي مورد قبول عموم خلق
كرده است .اما وجه تمايز او در آثاري است كه چارچوبهاي پذيرفته شده را كنار
ميگذارد و جهاني از آن خود خلق ميكند.
فيالواقع به جاي اينكــه پرندهها و زيباييهاي ديدني آنها دســتمايه خلق اثر
شود ،اجزاي به چشمنيامدهشــان اثر هنري را شــكل ميدهد ،مثل اسكلتها

و اســتخوانها و تصويرهاي ذهني هنرمند از آنچه از پرندهها در ذهن دارد كه
كنار هم قرار ميگيرند و شكلها و نقشهاي غريب ميسازند .نتيجه نقاشيها و
حجمهايي شدهاند كه بيشتر بهرؤيا ميمانند يا به تعبير ديگر اينجهاني نيستند
و انگار از جهاني ديگر آمدهاند ،مثل جهان ُمثُــل و هنرمند با مهارت تمام آنها را
خلق كرده است.
پانتهآ رحماني هنرمندي جزءنگر است يا بهتر است بگوييم وقتهايي كه جزءنگر
است هنرمندتر اســت و ميتواند اجزاء را فارغ از آنچه هستند كنار هم قرار دهد
و جزءهاي كوچك را در تكرار به كلهايي تبديل ميكنــد كه در جهان بيرون
نمونهاي نميتوان برايشــان يافت اما در كليت خود منسجماند و هويت تازهاي
مييابند ،هويتي كه محصول هنرمند است.

تالقیخطوط

چنگيز شهوق؛  3دهه آثار ،گالري دستان
آنچه امروز بهعنوان هنر نوگراي ايران ميشناسيم
محصــول كارهــاي هنرمندانــي اســت كه از
دهههاي  20و 30شمسي كار خود را آغاز و پس
از آموختنهــا و تجربهها و آزمــون و خطاهاي
اندك و بســيار در دهههاي 40و  50بيشتر جلوه
كرده اند و شــكلهاي گوناگون هنــر ايران را در
نقاشي و مجســمه و ...بنيان گذاشــتهو تا امروز
هم تأثيرگــذار بودهاند .كارنامه بســياري از اين
هنرمندان مجموعهاي از آثــار هنري و كارگاهها
و برنامههاي آموزشــي آزاد و دانشگاهي و گاهي
تدوين متنهاي آموزشي و نقدهايي بود ه است كه
بخشي از تاريخ هنر مكتوب امروز به شمار ميرود.
چنگيز شهوق ،يكي از اين هنرمندان است كه در
نقاشي و مجسمهسازي كارهاي ارجمندي از خود
به يادگار گذاشته و به جز اين در آموزش تجسمي
نيز تأثيرگذار بوده اســت .دريغ كه پيش از جلوه
كردن دوباره هنرهاي تجســمي ايران در ســال
1375درگذشت و اكنون بيشتر جايگاهي تاريخی
در هنر دارد و آثارش كمتر بــه نمايش درآمده و
حتي نزد عموم دوســتداران هنرهاي تجســمي
قدري فراموش شده است .چنگيز شهوق در نقاشي
جان متالطم و ناآرامي است كه خطها و رنگهاي
اغلب تيره را روي بوم ميآورد و درهم ميتند و در
ازدحام و تالقي خطها و رنگها به زيباييشناسي
ويژه خود ميرسد.
او مثل بسياري از هنرمندان نوگرا مواد گوناگون
را براي خلق اثر هنري تجربه ميكند و ميكوشد
قابليتهاي زيباييشناســانه هر كــدام از آنها را
شكوفا كند .چنگيز شهوق در استفاده بيمحابا از
مواد گوناگون بهويژه فلزات از پيشگامان زمانه خود
بوده است و كمتر هنرمندي است كه در استفاده از

مواد گوناگون به پاي او برسد.
او زيبايي را خيلي وقتها در خطوط و سطحهاي
توجو ميكنــد و به هيچوجه
تيره و مكدر جســ 
تــاش نميكند بــراي خلــق زيبايــي لزوماً از
گوناگوني رنگها اســتفاده كنــد؛ اگرچه وقتي
گوناگونــي رنگها را در دســتور كار خــود قرار
ميدهد كم از ديگران ندارد .بسياري از تابلوهاي او
نقشبرجستههايياند كه خطوط گوناگون در آنها
با هم تالقي كرده و از سطح تابلو بيرون زدهاند .او
با تلفيق نقاشي و حجم تالش كرده است به نوعي
مرز ميان نقاشــي و مجســمه را بردارد .كارهاي
او تا امروز هم تجربههايــي يگانه و منحصربهفرد
محسوب ميشــوند و كمتر هنرمندي است كه
توانسته باشد به اســتادي و مهارت او نقشهاي
برجســته را روي بوم اجرا كند .چنگيز شــهوق
هنرمندي است كه شايد كمي زودتر از زمانه خود

ظهور كرد و زودتر از اينكه درك شود و ارزشهاي
كار او براي هنرمندان و عموم مخاطبان هنرهاي
تجسمي روشن شود از ميان رفت .البته شمار آثار
متعارف او نيز كم نيســت؛ ازجمله تنديسهايي
كه در بوستان ملت و نقاط ديگر تهران بودند و در
غيبت عمومي ،مجسمههاي شهري مفقود شدند
و هنوز سرنوشتشان نامعلوم است .اتفاق خوشايند
اين روزهاي هنرهاي تجسمي برگزاري نمايشگاه
مرور آثار او در گالري دســتان است .مجموعهاي
از تابلوهــا و مجســمههاي او از دهههاي 60،50
و  70شمســي انتخاب شــدهاند و در نمايشگاه
«چنگيز شهوق 3 :دهه آثار» به نمايش درآمدهاند.
نمايشگاه  3دهه آثار چنگيز شهوق فرصتي است
براي بازخواني تجربههاي او در هنر معاصر ايران؛
تجربههايي كه ناشــناخته ماندهاند و ميتوانند
ايدههاي تازهاي به هنرمندان امروز بدهند.

همزمان با روز ملي سينما،
سینما اتحاديه تهيـه كـنندگان،
نامهاي به وزير فرهنگ و
ارشاد اســامي نوشــته و در اين نامه
خواستار اجراييشدن مطالبات خود در
7بند شــدند ،در همــان روز برخي از
اعضاي هيأ تمديــره خانه ســينما و
تهيهكنندگان هم بــه ديدار محمدباقر
قاليباف ،رئيــس مجلــس رفتند و در
نشســتي از دغدغهها و مطالبات خود
گفتند .بحث ماليات و وضعيت شــبكه
نمايش خانگي و البتــه وضعيت بيمه
سينماگران را ميتوان از موارد مشتركي
نام برد كه در نامه و نشست به آن اشاره
شده است .به گزارش همشهري ،بهگفته
همايون اسعديان ،چند محور اساسي در
ســينما وجود دارد كه پيگيري آنها به
مجلس شوراي اســامي بهعنوان نهاد
قانونگذار ارتباط پيدا ميكند.
اتحاديه تهيهكننــدگان در نامه خود به
مطالبه 7دغدغه و خواستهشــان اشاره
كردهاند .آنها در نامهشــان نوشــتهاند:
«بهعنــوان اتحاديــه تهيهكننــدگان
اين ســينما با نظر واحــد و متحد همه
تشكلهاي تهيهكنندگي ،معتقديم كه
التزام اجرايــي مديريت كالن دولتي به
بندهاي اين بيانيه ميتواند سينما را از
خطر فروپاشي نجات دهد».
اعضــای ايــن انجمــن در نامــه خود
خواستار حذف پروانه ساخت و تحكيم
و تثبيــت اختيــارات قانونــي پروانه
نمايــش بهمنظــور صيانــت از حقوق
ســينماگران شــدهاند .همچنين لغو
ماليات بر ســينماگران و عدمتخصيص
بودجه به توليدات سفارشــي دولتي از
ديگر موضوعاتي اســت كــه انجمن به
آن اشــاره كرده اســت .تهيهكنندگان
ي سامانههاي
سينما خواستار بهينهساز 
الكترونيكي ،نمايش فيلــم خارجي به
شــرط قاعدهمندكردن عادالنه نسبت
نمايش آنها با توليدات داخلي نيز شدند
و البتــه صندوق حمايــت از پژوهش و
زيرساختهاي سينما و بازگشت نظارت
بر محتواي نمايش خانگي به ارشــاد از
ديگر موضوعاتي بود كه سينماگران از
وزير مطالبه كردند .غالمرضا موســوي
يكــي از تهيهكنندگان ســينما درباره
نامه ،به همشهري ميگويد« :منتظريم
كه وزيــر به ايــن نامه جــواب بدهد و
تالشمان اين بود كه در نامه نوشتهشده
تمام موضوعات را به شكل تفصيلي بيان
کنیم ».البته سينماگران در اين روز به
ديدار رئيس مجلــس هم رفتند .برخي
از اعضاي هيأتمديره خانه ســينما و

رؤساي انجمنهاي صنفي مختلف اين
حوزه با محمدباقر قاليباف رئيس مجلس
شوراي اســامي ديدار کرده و به بيان
دغدغهها و مطالبات خــود پرداختند.
يكي از موضوعاتي كه هم در نامه وزير و
هم در ديدار با رئيس مجلس مطرح شده،
نظارت بر نمايش خانگي است .موضوعي
كه سينماگران ميخواهند اين نظارت بار
ديگر به وزارت ارشاد بازگردد .غالمرضا
موسوي در اينباره گفته است« :انتظار
داريم براي بهبود زيرساختهاي سينما
وامهاي كمبهره در اختيار سينماگران
ي نمايش خانگي ،وزارت
قرار گيرد .متول 
ارشاد است و اين مسئله نبايد به رقيب
نمايش خانگي يعنــي تلويزيون واگذار
شود ».موسوي با بيان اينكه رقيب نبايد
بر رقيب خود نظارت داشته باشد و اين
مسئله اصال شدني نيســت ،در جلسه
گفته است« :بهعنوان تهيهكننده ،خط
قرمزهاي سينما را به خوبي ميشناسيم
اما در نمايش خانگــي نميدانيم با چه
ناظري طرف هستيم و در واقع هركس
زورش ميرســد ما را به سانسور مجبور
ميكند ».از ديگر مطالبات سينماگران
عدمپرداخت ماليات است كه همايون
اسعديان تهيهكننده و كارگردان سينما
ميگويد« :موضوع ديگــري كه در اين
جلسه به آن اشاره شد ،ماليات بود كه در
وضعيت فعلي خيلي ما را دچار مشكل
كرده اســت .البته حرف من اين نبوده
كه ماليات ســينماگرها حذف شــود
ولي مشكل اينجاســت كه در سازمان
امور مالياتي براي شــغل ســينماگرها
تعريف مشــخصي وجود نــدارد .نوع و
جنس كار ما بهگونهاي است كه ممكن
است 6ماه مشــغول بهكار باشيم و بعد،
2ســال بيكار بمانيــم .كارگردانهاي
سينماي ايران شايد هر چند سال يكبار
پــروژهاي را توليد كننــد .فيلمبردار يا
دســتيار كارگردان هم به همين شكل
هســتند؛ درحاليكــه وقتــي درباره
رقمهاي دريافتي آنها در ســينما بحث
ميشود ،بهنظر ميرسد كه رقم بااليي
است .ممكن است يك كارگردان براي
ســاخت يك فيلم 200ميليون تومان
دستمزد بگيرد و اين رقم مالك باالبودن
درآمدش ميشــود ،پس بايــد ماليات
آن هم با ضريب مالياتــي باال بدهد ،اما
محاســبه نميكنند كه اين كارگردان
ممكن است 4ســال كار نكرده باشد و
اين ۲۰۰ميليون تومان دستمزد 4سال
اوست كه اگر در طول اين مدت سرشكن
شود ،از حقوق پايه يك كارمند هم كمتر
است ».با توجه به نامه ارسالي به وزير و
جلسه با رئيس مجلس ،بايد ديد در اين
دوره تا چه اندازه از مشكالت سينماگران
حل خواهد شد.

آرش نهاوندي
كمپاني ديزني در تصميمي جسورانه
مترجم
اعــام كــرد كــه بقيــه فيلمهاي
اين كمپاني در سالجاري را ابتدا در ســالنهاي سينما نمايش
خواهد داد و پــس از پايان دوره اكران در ســينماها ،اين فيلمها
را از طريق پلتفرم اينترنتي «ديزنــي پالس» پخش خواهد كرد.
فيلمهاي«دوئل آخر»« ،انكانتو» و «داستان وست سايد» ازجمله
مشهورترين فيلمهايي خواهند بود كه منطبق با سياست جديد
ديزني در سالنهاي سينما نمايش داده خواهند شد.
«كريم دنيل» رئيس «ديزني مديااند اينترتينمنت» ضمن بيان
خبر فوق ،افزود :بهدنبال موفقيت عظيم فيلمهاي تابستاني ما در
گيشه سينماها ،درصدد برآمدهايم برنامههاي نمايش فيلمهاي
ديزني در سالنهاي ســينما را به روز كنيم .فروش باالي فيلمها
در روزهاي اخير در گيشه بيانگر آن است كه سينماروها در حال
بازيافتن اعتماد خود به سالنهاي سينما هستند.
تصميم اخير ديزني در تغيير سياستهاي جاري نمايش فيلمهاي
خود در سالنهاي سينما تا حد زيادي بهدليل موفقيت فيلمهاي
«شانگ شي و افسانه ده حلقه» و «مرد آزاد» در گيشه اتخاذ شده
است .ديزني اقدام به نمايش اين فيلمها در يك بازه زماني 45روزه
در سالنهاي سينما كرده بود .فيلم «شــانگ شي» فقط در روز
اكران خود در تعطيالت روز كارگر 71.4ميليون فروش كرد .فيلم
«مرد آزاد» نيز كه درماه آگوســت اكران شده بود28.4 ،ميليون
دالر فروش كرده بود .اين فيلمها امــا تاكنون در مجموع بيش از
100ميليون دالر در گيشه فروش كردهاند.
سال گذشــته و پيش از انجام واكسيناســيون گسترده وضعيت
متفاوتي حاكم بود و بسياري از سالنهاي سينما در آمريكا بهدليل
تداوم شيوع كرونا تعطيل يا نيمه بســته بود ،در چنين شرايطي
برخي از كمپانيهاي فيلمسازي به فكر ايجاد پلتفرمهاي اينترنتي
يا ارتقا و توســعه پلتفرمهاي موجود خود افتادنــد ،در اين ميان
كمپاني وارنر بروز ،اما تصميمي بيســابقه گرفت كه نگرانيهاي
زيادي را در ميان اهالي سينما نسبت به آينده نمايش فيلمها در
سالنهاي سينما ايجاد كرد .وارنر بروز تصميم گرفته بود بهعنوان
يكي از راهحلهاي باال بردن ميزان فروش فيلمهايش ،اين فيلمها
را همزمان در سالنهاي سينما و شبكه «اچ بياو مكس» (متعلق
به وارنر بروز) اكران كند.
والت ديزني نيز ازجمله كمپانيهايي بود كه در آن زمان بهدليل
تعطيلي گسترده سالنهاي سينما در تصميمي مشابه با وارنر بروز
سياست نمايش همزمان فيلمها در ســالنهاي سينما و پلتفرم
اينترنتي «ديزني پالس» را اتخاذ كرد ،امــا در زمان اكران «بيوه
سياه» نتوانسته بود يا نخواســته بود به وعده انتشار همزمان اين
فيلم در ســالنهاي ســينما و پلتفرم اينترنتي خود جامه عمل
بپوشاند .ديزني در آن زمان ادعا كرده بود انتشار همزمان اين فيلم
در سالنهاي سينما و در پلتفرم اينترنتي ميتواند باعث كاهش
فروش فيلم در سالنهاي سينما شود .اين مسئله باعث بروز يك
دعواي حقوقي بزرگ شد و اسكارلت يوهانسون ،بازيگر فيلم «بيوه
سياه» از كمپاني ديزني با ادعاي اينكه كمپاني مذكور قرارداد شيوه
پخش و نمايش فيلم «بيوه سياه» را زير پا گذاشته و از اين جهت
وي بهعنوان بازيگر اين فيلم زيان مالــي قابل توجهي را متحمل
شده ،شكايت كرد.

فصل تازه سريال
«جانشين» در   
پاييز انتشار مييابد
فرحناز دبلشکی
روزنامه نگار

كمپاني اچبياو اعالم كرد:
سریال پخــش فصــل ســوم
سريال«جانشين» كه از
مدتها پيش عالقهمندان به اين سريال
انتظــارش را ميكشــيدند ،از روز
17اكتبر(25مهر) آغاز خواهد شد .فصل
جديد اين ســريال تقريبا 2سال پس از
انتشار قسمت آخر فصل دوم اين سريال
پخش خواهد شد .شيوع ويروس كرونا
دليل اصلي تعويق دو ساله ساخت فصل
سوم سريال«جانشين» اعالم شده است.
ساخت اين ســريال پس از اينكه ميزان
ابتال و فوتيهاي كرونا در آمريكا بهدليل
واكسيناســيون تا حد زيادي فروكش
كرده بود ،در نوامبر سال 2020در شهر
نيويورك آغاز شــد .اچبياو همچنين
خالصهاي از ابتداي قســمت اول فصل
سوم «جانشين» را منتشر کرد؛ بر همين
اســاس ،لوگان روي كه بر اثــر اقدامات

كندال ،فرزند ناخلف و نافرمانش در فصل
دوم اين ســريال ،تا حد زيادي كنترل
اوضاع را از دســت داده بود ،در ابتداي
فصل سوم در وضعيتي دشوار تالش دارد
متحــدان خانوادگــي ،سياســي و
اقتصادياش را همچنان حفظ كند .در
اين وضعيت تنشها باال ميگيرد و بيم آن
ميرود كه اين تنشهــا تبديل به يك
درگيري تمامعيار ميان اعضاي خانواده
شود .چندي پيش نيز روزنامهها درباره
فصل سوم اين سريال به اين نكته اشاره
كرده بودنــد كه فصل جديــد دقيقا در
جايي كــه اتفاقــات فصــل دوم پايان
ميپذيرد ،آغاز ميشود.
در پايان فصل دوم «كنــدال روي» در
يك كنفرانس مطبوعاتــي ضمن اعالم
اينكه دوران تســلط پدرش بر كمپاني

رسانهاي «وايستار» خاتمه يافته است،
از پشت به پدرش خنجر ميزند و به وي
خيانت ميكند ،مايلها آنطرفتر لوگان
روي در كشتي تفريحي خود در درياي
مديترانــه در حال تماشــاي كنفرانس
مطبوعاتي پسرش و درحاليكه تبسمي
تلخ مانند لبخند موناليزا بر لب دارد ،ديده
ميشود .اچبياو درماه ژوئيه سالجاري،
يك تيزر با موضوع فصل ســوم سريال
«جانشين» انتشــار داده بود كه در آن
نگاهي گذرا داشــت بــه درگيريهاي
پدر و پسرها بر سر تســلط بر داراييها
و كمپانيهاي خانواده روي .بخشهايي
از اين تيزر نيز به سكانسهاي عجيب و
غيرمعمول اين سريال اختصاص داشت.
سريال«جانشــين» پس از پايان دوران
خاطرهانگيز سريال«تاجوتخت» اكنون

شاخصترين ســريال اچبياو محسوب
ميشود .فصل دوم سريال«جانشين» در
مراسم جوايز امي سال گذشته 7جايزه را
از آن خود كرده بود.
در سريال «جانشــين» ،برايان كاكس
در نقش لوگان روي ،آلن راك كه سابقه
بازي در سريال «اســپين سيتي» را نيز
در كارنامه خود دارد ،در نقش شخصيت
كانر روي ،جرمي اســترانگ كه پيشتر
در فيلم «صفرسياه سي» بازي كرده نيز
در نقش كنــدال روي ،كايران چالكين
در نقش رومن روي ،ســارا اسنوك كه
پيشتر در فيلم «خواهرهاي جنگ» نيز
بازي كرده ،در نقش شخصيت شيو روي،
هيام عباس ،بازيگــر و كارگردان مطرح
فلســطينيتبار در نقش مارسي روي و
ناتالي گولد كه بازي در سريال «روبيكن»
را نيــز در كارنامه خــود دارد ،در نقش
راوا روي بازي ميكنند.
خــوزه آرمســترانگ (خالق ســريال
جانشــين) ،آدام مك كي ،فرانك ريچ،
كووين مســيك ،ويل فرل ،حين ترنتر،
مارك مايلود و توني روچ ،تهيهكنندگي
اجرايي اين سريال را برعهده دارند .هنوز
پرســشهاي زيادي درباره اتفاقات اين
سريال مطرح است؛ پرســشهايي كه
جوابشــان بهاحتمال زياد در فصل سوم
«جانشين» داده خواهد شد.

23023640

نگاه
بحران افغانستان
و مسئله استقالل اروپا
عملكرد آمريــكا در نحوه
آنا پاالچيو
مديريت خــروج نيروهاي
وزير خارجه پيشين اسپانيا
غربي از افغانســتان ،جاي
هيچ دفاعي از دولت جو بايدن باقي نميگذارد .تصاوير افغانهايي
كه از روي درماندگي از ديوارهاي فــرودگاه كابل باال ميروند تا
شايد بتوانند راهي براي فرار از افغانستان پيدا كنند ،از ياد رفتني
نيســت .حتي اگر اين صحنهها از ياد برود ،حمله پهپادي به يك
خانه در نزديكي فرودگاه كه به كشته شدن تعدادي كودك منجر
شد ،هرگز از ياد نخواهد رفت .اينها آخرين پرده از جنگي بود كه
آن را بايد حاصل اشتباهات محاســباتي روساي جمهور آمريكا،
يكي پس از ديگري دانســت .در اروپا هم ،همه انگشت اتهام به
سمت يكديگر گرفتهاند .اما فارغ از اين اتهامزنيها ،مسئله مهم
اين است كه بار ديگر بحث بر سر ابهام درباره آينده روابط اروپا و
آمريكا جان گرفته است.
هر بار چنين بحران امنيتياي اتفاق ميافتد ،بحث بر سر استقالل
استراتژيك اروپا از آمريكا هم جدي ميشــود؛ بحثي كه از دهه
1990هميشه هر ازچندگاهي مطرح شده است .همزمان ،برخي
كشورها بهخصوص فرانسه خواستار تغيير نگاه در اتحاديه اروپا
ميشوند و بر ضرورت تقويت سياستهاي مستقل اروپا در برابر
آمريكا تأكيد ميكنند .با گذشت زمان اين بحثها رنگ ميبازد
تا زمان بحراني تازه فرابرســد .مشــكل اصلي اختالف نظر ميان
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بر سر بودجه دفاعي و هزينهاي است
كه بايد براي نظاميگري صرف شود.
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ديدار تشريفاتي در شرم الشيخ

كودتاي ســال 2014بهعنــوان رئيس
دفتر وي منصوب شده و از سال2018
نيز رياست سازمان اطالعات مصر را بر
عهده گرفته است.

ديدار رئيس جمهور مصر با نخست وزير رژيم صهيونيستي در شرم الشيخ ،به استثناء چند توافق محدود
دستاوردهاي قابل توجهي به دنبال نداشته است

قدرتنمايي منطقهاي يا نمايش داخلي؟

تحليل

ژنرال عبدالفتاح سيسي،
گزارش  1رئيسجمهــور مصــر در
ساعات پاياني روز دوشنبه
ميزبان نفتالي بنت ،نخستوزير جديد
رژيم صهيونيســتي در شــهر ساحلي
شرمالشيخ بود .برگزاري چنين مالقاتي
در سطح سران و داخل خاك مصر ،طي
بيش از 10ســال گذشــته بيســابقه
بهشمار ميرود.
پيــش از ايــن حســني مبــارك در
سال 2010با شيمون پرز ،نخستوزير
وقت رژيم صهيونيستي در شر مالشيخ
مالقات كرده بــود .اما روابــط مصر و
اســرائيل پس از انقالب سال 2011و
روي كار آمدن احزاب اسالمگرا همچون
اخوانالمســلمين به ســردي گراييد.
اگرچــه محمد مرســي ،رئيسجمهور
برآمده از انقالب مصر همواره بر پايبندي
دولتش به مفــاد توافقنامه صلح با رژيم
صهيونيستي تأكيد داشــت اما مواضع
ضدصهيونيستي حاميان دولت در سطح
جامعه ،حمله به ســفارت اسرائيل در
قاهره و همچنين تقويت روابط مصر با
جنبش حماس در غــزه بهطور طبيعي
نگرانيهاي عميقي را در ميان ســران
رژيم صهيونيســتي برانگيخته بود .اين
شرايط سرانجام با كودتاي سال2014
و بازگشــت نظاميان مصري به عرصه
حكومت خاتمه يافــت؛ كودتايي كه با
نقشآفريني ويژه عربســتان و امارات و
البته چراغ سبز آمريكا به وقوع پيوست.
پروندههاي متعدد از حماس تا سد النهضت

اين الگو در مورد افغانســتان هم تكرار شده است .درست زماني
كه فرودگاه كابل در آشــفتگي كامل بــود و پروازها يكي پس از
ديگري افغانها و نيروهاي خارجي را از اين شهر خارج ميكردند،
برخي مقامهاي اروپايي خواســتار توجه به ضرورت اســتقالل
استراتژيك اروپا از آمريكا شدند .جوزپ بورل ،مسئوليت سياست
خارجي اتحاديه اروپا ،حتي در جايي گفت كه بحران افغانستان
«زنگ بيداري» براي اروپاست .او خواستار سرمايهگذاري بيشتر
كشورهاي اروپايي در زمينه امنيت و مسائل دفاعي شد تا بتوانند
مستقل از آمريكا عمل كنند.
همانطور كه بورل بارها اشــاره كرده اســت ،برنامــه خروج از
افغانستان بهطور تمام و كمال از ســوي آمريكا طرحريزي شده
بود .بهعبارت ديگر ،اگرچه جو بايدن وعده داده بود بعد از دونالد
ترامپ آمريكا به ســمت هماهنگي با متحدان اروپايي خود گام
برخواهد داشت ،اما آنچه در افغانســتان انجام داد ،صرفا تصميم
خود آمريكا بود.
تصميمهاي يكجانبه دولت بايدن در مورد افغانستان ،بدون شك
بار ديگر اهميت رسيدن به يك استراتژي مستقل و جامع از سوي
اروپا را مورد توجه قرار ميدهد اما اروپا نميتواند به اين بهانه از
بار مســئوليت خود در قبال بحران افغانســتان شانه خالي كند.
مقامهاي اروپايي به اندازه كافي فرصت داشــتند تا مانع خروج
شتابزده آمريكا از افغانستان شوند .نشست 3ماه قبل ناتو ،بهترين
فرصت براي چنين اقدامي بود اما هيچكسي سخن نگفت.
حتي اگر كسي هم سخن ميگفت ،همه ميدانيم كه اروپا آنقدرها
قدرت ندارد كه بخواهد روي موضع خود در برابر آمريكا پافشاري
كند .واقعيت اين اســت كه نيروهاي نظامــي اروپايي در غياب
آمريكا حتي توانايي اداره فرودگاه كابل را هم نداشــتند .توهم را
بايد كنار گذاشــت .اروپا قدرت الزم براي اجراي يك استراتژي
مســتقل از آمريكا را ندارد .مشكل اساســي اين است كه اراده
سياســي الزم در پايتختهاي اروپايي براي رسيدن به اين مهم
و هزينه كردن براي آن وجود ندارد .براي رسيدن به يك نيروي
نظامي قابلقبول ،اروپاييها بايد ساالنه حدود 800ميليارد دالر
خرج كنند؛ چنين ارادهاي هيچگاه در اروپا ديده نشــده اســت.
بودجه دفاعي اتحاديه اروپا در سال ،2021فقط 15ميليارد دالر
براي مســائل دفاعي و امنيتي درنظر گرفته است .اگر اين رقم را
با بودجه دفاعــي يكميليارد دالري پيمان ناتو مقايســه كنيم،
متوجه فاصله عملياتي شدن برخي ايدههاي استقاللجويانه در
اروپا خواهيم شد.
يگانهاي نظامي اتحاديه اروپا متشکل از گردانهاي مختلف از
كشورهاي عضو ،از سال 2007فعال شــدهاند اما هرگز در هيچ
عمليات يا مانور نظامي بهكار گرفته نشدهاند .دليل اصلي اختالف
نظر عميق ميان كشــورهاي عضو اتحاديه اروپا بر سر چگونگي
فعاليت اين نيروها بوده است.
استقالل استراتژيك اروپا يك برنامه طوالني مدت است و شايد در
كوتاهمدت دستيابي به آن ممكن نباشد اما مواجهه اروپا با بحران
پناهجويان افغان ميتواند نقطه آغاز آن باشد .اروپا دستكم در
چنين شرايطي ميتواند نقشه راه خود براي رسيدن به استقالل
استراتژيك را ترسيم كند .اروپا نبايد همه نگاهش به آمريكا باشد.
واقعيت اين است كه آمريكا درگير مســائل داخلي خود است و
ديگر نميتواند آن نقش سنتي خود در زمينه رهبري جهان را ايفا
كند .دولت بايدن سياست خارجي خود را براساس خواستههاي
طبقه متوســط آمريكايي تنظيم كرده و اين مسئله بهمعناي آن
است كه آمريكا ديگر تمايل چنداني به درگير شدن در بحرانهاي
بينالمللي را ندارد.
اروپا نميتواند خــود را بهعنوان يك بازيگــر كليدي در عرصه
سياست خارجي معرفي كند و بر مناســبات بينالمللي تأثيرات
ژئوپلتيك داشته باشــد ،مگر اينكه بودجه الزم براي برنامههاي
امنيتي و دفاعي خود درنظر بگيرد .اروپــا يك قدرت اقتصادي
بزرگ است و بايد بخشــي از سياســتهاي خود در زمينه رفاه
عمومي را تعديل و به بودجه نظامي و دفاعي توجه كند .اينكه آيا
مردم اروپا همچنين تغييراتي را برميتابند؟ مسئله ديگري است
كه بايد منتظر شد و ديد.
منبعProject-Syndicate :

جهان

ســران مصر و رژيم صهيونيستي پس
از اين مالقــات كوتاه به بيــان مواضع
كلــي بســنده كــرده و در حقيقــت،
جزئيات قابل توجهــي را از رايزنيها يا
توافقهاي احتمالي ميان طرفين اعالم
نكردند .براي مثــال بنت اين مالقات را
مقدمهاي براي توســعه تاريخي روابط
مصر و اسرائيل بهشــمار آورد و سيسي
نيز از چشمانداز مثبت براي آغاز مجدد
مذاكرات صلح عربي-اســرائيلي سخن
گفت .با ايــن حال برخي رســانههاي
عربي و عبري طي 24ســاعت گذشته
اطالعاتي از نتايج اين مالقات را به نقل
از منابع آگاه منتشــر كردند؛ اطالعاتي
كه البته تا اين لحظه از سوي هيچ مقام
سياســي در مصر يا رژيم صهيونيستي
تأييد نشــده اســت .ازجملــه روزنامه
يديعوت احرونوت ،به نقل از يك منبع
در نخســتوزيري اسرائيل مدعي شده
براســاس توافق صور تگرفتــه ميان

هفتاد و ششمين نشست ساالنه مجمع
گزارش  2عمومي سازمان ملل ديروز رسما آغاز
بهكار كــرد تا رهبران دنيا ســرانجام
بتوانند با وجود كرونــا ،فرصت حضور دوباره در مقر
ســازمان ملل را پيــداكنند .مجمــع عمومي نهاد
سياستگذار سازمان ملل اســت كه در آن به مسائل
پيچيــده جهانــي و همينطــور چالشهايــي كه
كشــورهاي عضو با آنها مواجه هســتند رسيدگي
ميشــود .مجمع عمومي تنها نهاد در سازمان ملل
است كه تمامي كشورهاي دنيا در آن نماينده دارند.
براساس چارت سازمان ملل ،يكي از وظايف اين نهاد
رسيدگي به مسائل صلح بينالملل و امنيتي است كه
در شوراي امنيت ســازمان ملل مطرح نيستند .اين
نهاد همچنين به مسائل حقوق بشر ،قوانين بينالملل
و همكاري اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي ،آموزشي و
موضوعات سالمت و بهداشت رسيدگي ميكند.
رئيس جديد براي مجمع

به گــزارش الجزيــره ،مباحث اصلــي همچنان در
بزرگترين رويداد ساالنه اين سازمان در هفته آينده
كه با حضور رهبران كشورهاي دنيا در مقر سازمان
در نيويورك برگزار ميشــود مطرح خواهند شد .با
اين حال مجمع از ديروز رسما كار خود را آغاز كرده
است .در يك هفته اول ،اين نهاد عبداهلل شهيد ،رئيس
جديدش را كه اهل مالديو است رسما معرفي خواهد
كرد .او جانشين ولكان بوزكر ،از تركيه خواهد شد.
شهيد محور اجالس امســال را اينگونه تعيين كرده
اســت« :تقويت تابآوري جهاني بــا اميدواري به
عبور از بحران كرونا ،توسعه پايدار ،پاسخ به نيازهاي
زمين ،احترام به حقــوق مردم و احياي ســازمان
ملل ».قرار است در يك هفته ابتدايي مجمع امسال،
كميتههاي مختلف مجمع هم مشــخص شوند و در
نهايت ،مجمع دستور كار اوليه براي يك سال پيش
رو را تعيين خواهد كرد؛ اين دســتور كامل شــامل
مالقاتهاي برنامهريزي شده ،تأييد اعضاي شوراي
امنيت سازمان ملل و شوراي حقوق بشر و همينطور
تأييد بودجه ساالنه خواهد بود .سال گذشته ،مجمع
عمومي با وجود كرونا103 ،جلســه با حضور تمامي
اعضا برگزار و  320قطعنامه تصويب كرد.
هفته آينده چه خبر است؟

اگرچه سفر بنت به شرمالشيخ بازتاب بسيار گستردهاي در
رسانههاي رژيم صهيونيستي داشــته ،اما بهنظر نميرسد
اهداف قابل توجهي براي آن تعريف شــده باشــد .پايگاه
عربي 21در اينباره مينويســد :تنها دستاورد قطعي اين
سفر ،برقراري خطوط هوايي مستقيم ميان قاهره و تلآويو
است كه با توجه به حجم عاديسازي روابط اسرائيل با ديگر
كشورهاي عربي طي سا لهاي گذشته رخداد چشمگيري
حساب نميشود .از ســوي ديگر انتظارات اسرائيل براي
توقف ورود سالح از صحراي سينا به غزه و يا هماهنگي براي
تشديد فشــارها عليه حماس نيز مسئله جديدي نيست و
همواره از سوي تلآويو روي ميز مذاكره قرار داشته است.
بر اين اساس ميتوان گفت ســفر كوتاه بنت به شرمالشيخ

سيســي و بنت ،قــرار اســت خطوط
هواپيمايــي ملي مصــر ازمــاه آينده
(مشــخصا 11مهر) پروازهاي مستقيم
خود را از قاهره به مقصــد فرودگاه بن
گوريون در تلآويو داير كنند.
مرحله اول اين توافق با 4پرواز در هفته
آغاز شــده و بهتدريج در آينده افزايش
خواهــد يافــت .در صــورت تأييد اين
گزارشها ،توافق مذكور را ميتوان گامي
مهم در مسير عاديسازي بيشتر روابط
عربي-اسرائيلي بهشمار آورد .از سوي
ديگر روزنامه العربي الجديد نيز به نقل
از منابعي در قاهره مدعي شده سيسي و
بنت در مذاكرات يكساعته خود بهطور
مشــخص درباره پرونده غزه و افزايش
فشارها بر حماس رايزني داشتهاند .در
گزارش اين روزنامه آمده اســت :بنت

برگزاري نشســت حضوري مجمع عمومــي قرار بود
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و مالقات يكساعته او با سيســي ،بيش از هر چيز نمايش
قدرتي داخلي براي رقباي دولت جديد اسرائيل بوده؛ دولتي
ائتالفي و متزلزل كه بعيد بهنظر ميرسد عمر طوالني همچون
دولتهاي نتانياهو داشته باشد .روزنامه اسرائيلي هاآرتص
نيز در رويكردي مشابه با اشاره به پيامهاي سفر اخير بنت
مينويسد :دولت راستگراي نفتالي بنت اصرار دارد مسير
عاديسازي روابط با كشورهاي عربي كه در دوران نتانياهو
سرعت بااليي گرفته بود متوقف نشود .به اين ترتيب ميتوان
گفت رخدادهاي نمايشــي همچون مالقاتهاي حضوري با
سران كشورهاي عربي در دســتور كار نفتالي بنت و يائير
الپيد ،وزير خارجه او قرار دارد؛ حتــي اگر اين مالقاتها
خروجي قابل توجهي براي منافع اسرائيل نداشته باشد.

بهطور مســتقيم از رئيسجمهور مصر
خواســته با افزايش نظارتهاي ارتش
بر صحراي سينا مانع از انتقال سالح به
داخل نوار غزه شود.
او همچنيــن تأكيــد كــرده رژيــم
صهيونيســتي تنها نقــش دولت مصر
و تشــكيالت خودگردان فلسطين در
عمليات بازســازي غزه را به رســميت
ميشناســد و اجازه انتقال منابع مالي
به بانكهــاي تحت ســيطره حماس
را نخواهــد داد .در مقابــل ،عبدالفتاح
سيســي هم ضمن اعالم آمادگي براي
افزايش همكاريهاي امنيتي با اسرائيل،
خواســتار حمايت اين رژيم از مصر در
پرونده ســد النهضت شده است؛ سدي
كه توســط دولت اتيوپي بــر كرانه رود
نيــل تاســيس شــده و در درازمدت،

كيوسك

منابع آبي مصر را تــا بيش از 40درصد
كاهش خواهد داد .در اين مالقات عالوه
بر سيسي و بنت ،ســامح شكري ،وزير
خارجه مصــر و عباس كامــل ،رئيس
سازمان امنيت اين كشــور هم حضور
داشــتهاند .همچنين از طــرف مقابل،
آيال هوالتا ،رئيس شوراي امنيت رژيم
صهيونيستي و آلي جيل ،دستيار نظامي
نفتالي بنت او را در سفر به مصر همراهي
كردهاند .بــه گزارش شــبكه الجزيره،
سفر دوهفته گذشــته عباس كامل به
ســرزمينهاي اشــغالي و مالقاتهاي
محرمانه او با ســران رژيم صهيونيستي
در برگزاري مالقات سيسي-بنت نقش
اساسي داشته است .عباس كامل ازجمله
شــخصيتهاي نزديك به سيســي در
اطالعات ارتــش مصر بود كــه پس از

با وجود آنكــه ابعاد امنيتــي و نظامي
روابط مصر و اسرائيل همواره از جذابيت
ويژهاي براي رســانهها برخوردار بوده
امــا بدون شــك بخش مهمــي از اين
روابط به حوزه اقتصاد و مشخصا انرژي
برميگردد .مصــر در دوران مبارك بر
اســاس قراردادي محرمانــه ،به يكي
از مهمتريــن منابع تاميــن گاز رژيم
صهيونيستي تبديل شــده بود .پس از
انقالب سال 2011و سقوط دولت روشن
شد طي سالهاي  2005الي  2010گاز
مصر با بهايي بسيار ارزان (كمتر از نصف
ميانگيــن جهاني) به فروش رســيده و
منافع قاهره در اين قرارداد حفظ نشده
است .به اين ترتيب احزاب حامي انقالب
ضمن لغو قرارداد فروش گاز به اسرائيل،
محاكمه وزيــر وقت انــرژي در دولت
مبارك را هم آغاز كردنــد .اما كودتاي
ســال 2014همهچيز را تغيير داد؛ به
گونهاي كه نهتنها محاكمه وزير اســبق
انرژي متوقف شــد ،بلكه مصر بار ديگر
همكاريهاي انرژي با رژيم صهيونيستي
را از سر گرفت؛ اينبار بهعنوان خريدار
گاز.
شــبكه الجزيــره در اينبــاره گزارش
ميدهــد :مصر از ســال 2019تاكنون
مهمترين خريدار گاز توليدشده توسط
رژيم صهيونيســتي بهشــمار ميرود.
فروش گاز اسرائيل به مصر از طريق خط
لوله عريش-عسقالن يكي از بزرگترين
دســتاوردهاي دولت بنيامين نتانياهو
بوده اســت .بر اســاس قرارداد جديد،
رژيــم صهيونيســتي در ازاي دريافت
15ميليــارد دالر در طول 10ســال،
85ميليارد مترمكعــب از گاز مصرفي
مصر را تامين خواهد كرد.
عالوه بر تمــام اينها ،مصــر در دوران
پس از كودتا به يكــي از متحدان رژيم
صهيونيستي در منازعات شرق درياي
مديترانه تبديل شــده است؛ منازعاتي
بر ســر منابع گازي كه در يكسوي آن
تركيه و در ســوي ديگر ائتالف فرانسه،
يونان ،اسرائيل و مصر ايستادهاند .منصف
المرزوقي ،نخســتوزير ســابق تونس
با اشــاره به محاكمه محمد مرسي در
زندانهاي مصر ميگويد :جرم مرســي
اين بود كه مانع از اتالف منابع ملي مصر
در جهت منافع صهيونيستها شد.
اكنون قدر تهــاي غربــي و صندوق
بينالمللي پول با تمام تــوان از دولت
كودتايي مصر حمايت ميكنند؛ چراكه
ژنــرال سيســي بهســادگي از حقوق
دريايــي و گازي مصر مقابل اســرائيل
گذشتهاست.

روزنامه العربي الجديد [قطر]

فشار قطر بر طالبان براي مصالحه
وزير خارجه قطر پس از سفرهاي فشرده
به ايران ،تركيه و پاكستان اعالم كرد تنها
راه عبور افغانســتان از بحران ،مصالحه
ملي ميان نيروهاي مختلف اين كشــور
اســت .روزنامه العربيالجديد همزمان با
اين اظهارات مدعي شده دوحه فشارهاي
سياسي بر طالبان بهمنظور همكاري اين
گروه با ســاير احزاب افغانستاني را آغاز
كرده اســت .قطر مهمترين حامي مالي و
سياسي گروه طالبان در خارج از مرزهاي
افغانستان بهحساب ميآيد.

روزنامه يواساي تودي [آمريكا]

دفاع بلينكن از خروج
از افغانستان

آنتوني بلينكن ،وزير امور خارجه آمريكا
در نشست كميته سياست خارجي مجلس
نمايندگان اين كشــور ،انتقــادات تند
نمايندگان جمهوريخواه از عملكرد دولت
جو بايدن در ارتباط با خــروج نيروهاي
آمريكايي از افغانســتان را رد كرد .وزير
خارجه آمريكا تأكيد كرد كه جو بايدن حتي
پيش از انتخابات رياستجمهوري گفته بود
كه يا بايد نيروهاي آمريكايي از افغانستان
خارج شوند يا آنكه جنگ با شبهنظاميان
طالبان تشديد خواهد شد .جمهوريخواهان
كنگره در اين جلسه ،خروج از افغانستان را
«فاجعه» خواندند.

اول برزيل ،افغانستان آخر

بهصورت ســنتي ،رئيسجمهور آمريكا
بهعنوان كشــور ميزبان ســازمان ملل،
دومين ســخنران مجمع عمومي اســت
و بعد از رئيسجمهور برزيل ســخنراني
خواهد كرد .رهبران دنيا از 21تا 27سپتامبر
ســخنرانيهاي خود را در اجالس امسال
ايراد خواهند كرد .آخرين سخنران اجالس
امسال ،نماينده افغانستان است كه آخرين
سخنراني آخرين روز را ايراد خواهد كرد.
غالم اســحاقزي توســط دولت پيشين
افغانستان بهعنوان ســفير اين كشور در
سازمان ملل منصوب شده است.
نارندرا مودي نخســتوزير هند ،اسكات
موريسون نخستوزير استراليا ،يوشيهيده
سوگا نخستوزير ژاپن ،گوتابايا راجاپاكسا
رئيسجمهور ســري النــكا ،نفتالي بنت
نخستوزير اســرائيل ،بوريس جانسون
نخســتوزير انگليس و محمــود عباس
رئيس تشــكيالت خودگردان فلسطيني
از رهبراني هستند كه امسال به نيويورك
سفر ميكنند.

چشم دنيا به نيويورك

آغاز بهكار نشست ساالنه مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك ،همراه
با ترديدهاي فراوان درباره وضعيت افغانستان بوده است
نشانهاي از بازگشت به زندگي عادي براي خبرسازترين
اجالس ساالنه سازمان ملل باشد ،اما اوجگيري دوباره
ويروس كرونا در آمريكا احتماال دوباره مجمع امسال را
از رونق هميشگي خواهند انداخت؛ چون دولت آمريكا
از سازمان ملل خواسته است كه سخنرانيهاي رهبران
بهصورت ويدئويي انجام شود .با اين حال سازمان ملل
گفته كه 83رئيس دولت تا حاال براي ســخنراني در
مجمع درخواست دادهاند و 23نفر ديگر هم خواستار
پخش سخنرانيهاي ضبط شده خود هستند.
از ميان تمامي ســخنرانيها ،بارزترين آنها سخنراني
جو بايــدن ،رئيسجمهــور آمريكا خواهــد بود كه
انتظار مــيرود چرخــش رويكرد آمريكا نســبت به
ســازمانهاي بينالمللي در آن اعالم شــود .دونالد
ترامپ ،رئيسجمهور پيشين آمريكا برخالف بايدن،
رويكردي يكجانبهگرايانه داشت و صحبتهايش باعث
رنجش متحدان آمريكا ميشد .كاخ سفيد گفته است
كه بايدن 21سپتامبر به نيويورك سفر خواهد كرد تا
سخنرانياش را ايراد كند.
يك ســال پيش ،ترامپ بهخاطر همهگيــري كرونا،

بهصورت مجازي در مجمع سخنراني كرد .اين آخرين
سخنراني او بهعنوان رئيسجمهور آمريكا در سازمان
ملل بود .او معتقــد بود که در بــاره همهگيري كرونا
بزرگنمايي شــده اســت .ترامپ همچنين به چين
بهخاطر انتشار اين «طاعون» در دنيا حمله كرد.
بايدن حاال در شــرايط متفاوتي سخنراني ميكند؛ تا
حاال چند واكســن در دنيا بهصورت گسترده عرضه
شدهاند و در آمريكا179 ،ميليون نفر واكسن زدهاند.
اما مسئله كوويد همچنان يك چالش بزرگ براي دولت
آمريكا و ديگر دولتهاي دنياســت و بروز سويههاي
جديد آن مثل دلتا ،ممكن اســت شــرايط را دوباره
بهشدت بدتر كند.
بايدن همچنين در شرايطي سخنراني خواهد كرد كه
بسياري بهخاطر مســئله خروج نيروهاي آمريكاي از
افغانستان بهشدت از او انتقاد ميكنند .در پي خروج
نيروهاي آمريكايي از افعانســتان ،دولت اين كشــور
سقوط كرد و كنترل كشور بهدست طالبان افتاد.
مجمع امسال همچنين فرصتي براي آنتونيو گوترش،
دبير كل سازمان ملل است تا بعد از انتخاب مجدد براي

دومين و آخرين دوره دبيركلي ،انتظارها را برآورده كند
و اقتداري كه از او انتظار ميرفت را از خود نشان دهد.
بحث داغ افغانستان و ميانمار

امســال بهصورت ويــژهاي بــه كميتــه 9عضوي
اعتبارنامهها توجه خواهد شــد؛ چون از همين حاال
پرسشهاي زيادي درباره اينكه چه كساني بهعنوان
حاكمان مشروع افغانستان و ميانمار شناخته خواهند
شد مطرح است .اين كميته بايد تعيين كند چه كساني
نمايندگان اين دو كشور هستند و درصورت پيچيده
شدن موضوع ،تصميمگيري به مجمع عمومي ارجاع
داده خواهد شد.
در مسئله ميانمار ،دولت وحدت ملي و ژنرالهايي كه
قدرت را قبضه كردند براي نشستن روي صندلي اين
كشــور در مجمع عمومي تقال ميكنند .كيا مو تون،
نماينده ميانمار بهدنبال اين اســت كــه همچنان به
كارش در مجمع عمومي ادامه دهــد هرچند ارتش
رسما به مجمع عمومي اعالم كرده كه او را از سمتش
بركنار كرده است .برخي حقوقدانها اينطور گفتهاند

كه ارتش بهخاطر رفتارهايش ،از نظر قانوني حق اين
كار را ندارد .روز دوشــنبه380 ،گــروه مدني داخلي
و خارجي از سازمان ملل خواســتند تا كواي مو تون
بهعنوان ســفير ميانمار در ســازمان ملل به كارش
ادامه دهد.
ديگر موضوع داغ اين كميته ،مسئله افغاستان است.
دولت طالبان ،جانشيني براي غالم كيا ،نماينده دولت
پيشين در سازمان ملل معرفي نكرده است .او در حالي
همچنان نماينده افغانستان اســت كه دولتي كه او را
منصوب كرده ،سقوط كرده است.
لري جانسون ،دستيار سابق دبير كل سازمان ملل در
امور حقوقيماه پيش گفته است كه از منظر حقوقي،
ميتوان دولت طالبان را از معرفي نماينده به سازمان
ملل محروم كرد .مجمع عمومي توانايي اين را دارد كه
كشورها را بهخاطر نقض قوانيني كه در چارت مشخص
شده از مجمع اخراج كند .البته رايگيري در اينباره
بايد توسط شــوراي امنيت برگزار شــود .با اين حال
مشخص نيست كشورهايي كه تا حاال بهدنبال تعامل
با طالبان بودهاند از اين ايده حمايت خواهند كرد يا نه.

حضرت امیر المؤمنینعلیع:
بهترین گذشت ،آن است كه از روی توانایی و
قدرت بر انتقام باشد.
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زندگی پدیا

كارنامهام را بگیر...
همان اول كه خبر منتشر شد ،گویی
همه كارنامهها ُمهر تجدید در شهریور
خوردند و همه مســئوالن آموزش و
پرورش یك ضرب مردود شدند.
حاال اما یا خبر اصالح شــده یا خود
خبر ،باعث اصالح شده است .هرچه
بود همین جمله نقل شــده در خبر،
بدون مواجهه با دفتر مدیریت مدرسه
کافی بود تا زلزلــهای در حمایت از
مــادران ،گســلهای بیتوجهی یا
بیاحترامی را بجنبانند.
اصل خبر این بود كه مــادران برای
دریافت كارنامــه و مدارك تحصیلی
فرزندشــان نمیتوانند شخصا اقدام
كننــد و البته حــاال كه شــما این
جملــه را میخوانیــد ،اصالحیهای
از ســوی مدیركل ارزیابی عملكرد
و رســیدگی بــه شــكایات آموزش
و پــرورش منتشــر شــده كــه
تأكیــد كــرده چنیــن موضوعی،
وجاهــت قانونــی نــدارد و اگــر
مدرســهایچنین رفتاری با والدین
دانشآموز انجام داده باشد پیگیری
خواهدشد.
میتوان حدس زد كه ممکن اســت
شخصی به دالیل قانونی یا اختالفات
و معضــات كیفــری و دادگاهــی
با مشــكالتی در زمینه سرپرســتی
فرزندش -شــما بخوانید دانشآموز
مدرسه  -روبهرو باشــد ،اما راستش
را بخواهید ،این چنــد جمله را فقط
از این بابت مینویســیم كه معترف
شویم ،دســتان مادر چنان متبرك
است كه لیاقتش در آغوش كشیدن
فرزند است و كارنامه و پرونده پیش
چشم این اعتبار هیچ است.
خواستیم بنویسیم مادر ،شما كارنامه
مرا بگیر ،شما دســتم را بگیر ،شما
رهایم نكن...
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اینجا پالکها هم ماسك میزنند

شاید تهران تنها شهری در
سامان رضایی
دنیا باشــد كه در آن برخی
خودروها و موتورسیكلتها هم ماسك میزنند .موتورسوار
یا به قول پلیس راكب موتورسیكلت ،چراغ قرمز را نادیده
میگیرد ،كیفقاپی مشغول كار روزانهاش میشود ،راننده
خودرویی وارد طرح ترافیك میشود؛ اما بدون پالكی خوانا
قابل پیگیری قانونی نیســتند .مگر اینكــه مأمور پلیس
راهنمایی و رانندگی با سرعت عمل بتواند آنها را متوقف
كرده و برابر قانون با راننده خاطی برخورد كند .چراكه تمام
رانندههای یادشده یك ماســك روی پالك وسیله نقلیه
خود كشیده و به تمام قوانین راهنمایی و رانندگی و حقوق
ســایر رانندههــا و رهگذرهــا دهنكجــی میكننــد.
مخدوشبودن پالك وســایل نقلیه كه بیشــتر درمیان

اول آخر

گروهی از موتورسیكلتها دیده میشود ،با انواع روشها
انجام میشود .برای نمونه ،انداختن یك قفل روی پالك،
سابیدن گوشــهای از ارقام پالك یا حتی پوشاندن آن با
طلقی تیرهتر از هر تیرهای .تمام اینها در حالی روی میدهد
كه مخدوشكردن پالك تخلف رانندگی نیست و به وضوح
در قانون به جرمبودن آن اشاره شده است .بهگفته پلیس
راهنمایی و رانندگی ،پالك خودرو هویت وســیله نقلیه
است .جدای از این مسئله ،از نگاه قانونگذار پالك وسیله
نقلیه آنقدر اهمیــت دارد كه در آییننامــه راهنمایی و
رانندگی در ماده 2به موضوع شمارهگذاری اختصاص داده
شده و همه وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و یدكهای
متصل به آن كه در راهها حركت میكنند و وسایل نقلیه
صنعتی ،عمرانی و كشــاورزی باید دارای پالك و شماره

باشند .چندی پیش صحبت از نرمافزار جدیدی به میان
آمد كه قرار بود پالكهای دستكاریشده را شناسایی كند
و شهروندان همچنان در انتظار مشاهده نتیجه این طرح
هســتند .چراكه صادرشــدن جریمههای اشتباهی هم
ازجمله دستاوردهای این رانندههای متخلف است .چندی
پیش سرهنگ احمد كرمی اســد ،رئیسمركز اجراییات
پلیس راهور ناجا در اینباره گفته بود :هموطنان هرازگاهی
خالفی خود را از ســامانه پیامكی  ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰یا از
سایت راهور  ۱۲۰پیگیری كنند و تخلفات خودروی خود
را كنترل كنند ،درصورتی كه خالفی توسط دوربین ثبت
شدهو فرد مطمئن باشد كه در لحظه ثبت تخلف در محل
مورد نظر حضور نداشــته ،باید به مراكز اجراییات پلیس
راهور در سراسر كشور مراجعه كند.

درصد

 ۳۳درصد مراتع و جنگلهای
استانهای شمالی در ۲۵
سال اخیر تبدیل به مسكن و
ویال شده است.

20

درصد

20درصد از كل بنگاههای
امالكی كشور كه چیزی
حدود 30هزار مورد است در
3استان شمالی قرار دارد و
در سالهای اخیر افزایش
13هزارتایی داشته است.

15

میلیون

متوسط قیمت هر متر
مسكن در مناطق و شهرهای
شمالی به محدوده 11تا
15میلیون تومان رسیده.
درحالیكه در سال گذشته و
در چنین روزهایی از 9میلیون
تومان بیشتر نبود.

برداشت نمك در كامبوج ،برنده بخش سفر مسابقه عكاسی ویهنای سال 2021
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درصد

طی سالهای اخیر بیش از
20درصد از اراضی جنگلی
و كشاورزی گیالن و بیش از
33درصد اراضی مازندران
به مناطق مسكونی تبدیل
شده و طبیعی است كه
با رونق مسكنسازی
و سفتهبازی آن ،تولید
محصوالت دامی و
كشاورزی رو به
كاهش باشد.

دغدغه

بوك مارك
وجدان زنو

گوششنوامیخواهیم،حتیدرتاكسیهایتهران

برای همدیگر پول
سمیه جاهد عطائیان
خرد جور میكنند،
كنار هم صبحانه ،ناهار یــا عصرانه میخورند.
ماشینهای یكدیگر را تعمیر میكنند ،همفكری
میكنند ،غمخوار میشــوند ،رانندهای به نفع
خودروی دیگری مقصد را بلند میخواند تا حواس
مســافری را جمعتر كند؛ از رانندههای تاكسی
صحبت میكنیم همان صدهزار رانندهای كه در
تهران ،چندمیلیون نفر را روزانه جابهجا میكنند.
خیلیهایشان با همدیگر مثل خانواده هستند.
وقتی ظهرهای تابســتان كــش میآید و كمتر
مسافری پیدا میشود ،دنگی پول جمع میكنند
و هندوانه میخرند و هر كدام سهمی از یك شتری
برمیدارند .وقت ناهار كه میشود ،گروهگروه به
پشت صندوق خودروها پناه میبرند و غذایشان
را وسط میگذارند تا هر كدام لقمهای از آن سهیم
شوند .كم یا زیاد باالخره سیر میشوند .میخندند.
شــوخی میكنند .حتی وقتی سفره كوچكشان
پهن میشــود به فكر پرندهها هم هستند ،نان و
برنج اضافی را بــرای پرندهها میریزند و آنچه را
كه به مذاق گربهها خوش میآید دریغ نمیكنند.
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خیلی از اینها را آقای «میــم.دال» راننده یكی
از خطهای تاكسیرانی میدان رسالت كه بیشتر
از 15سال با یك سمند كار میكند میگوید ...او
تلخترین روزهای كاری را همین دوسالی میداند
كه كرونا همكاران زیادی را قربانی كرده است .نه
فقط مسیر خودشان ،وضعیت خطهای دیگر هم
به گوششان رسیده .قبلترها كه یك راننده به هر
دلیلی فوت میكرد ،دستهدسته برای شركت در
ختم بسیج میشدند اما حاال فقط فاتحه میخوانند
و ســكوت میكنند !...گاهی هم خاطرههایشان
را تعریف میكنند و خدا بیامرزی میگویند .بله
رانندههای تاكسی دیگر با هم ندار هستند ،نان
و نمك هم را خوردهاند و هوای همدیگر را دارند.

بهنظرم آمد كه
ایتالو اسووو
مسئله دردناكی
را حل كردهام :انســانها نــه خوشجنس
هستند و نه بدجنس و خیلی چیزهای دیگر
هم نیســتند .خوبی نوری اســت كه فقط
گاهگاهــی عمق تاریــك روح بشــری را با
شعلههای گریزان روشن میسازد :شعلهای
برمیخیزد و بالفاصله خاموش میشود .ولی
در لحظهای كوتــاه كه راه آدمی را روشــن
میسازد ،شــخص میتواند جهتی را كه در
تاریكی باید بپیماید انتخاب كند و به همین
علت است كه همیشــه امكان خوب بودن و
خوبی كردن برای انسان وجود دارد ،مسئله
اساسی هم همین است.

كافی است یك راننده گرفتار باشد ،بدهی داشته
باشد و ...هر كدام به طریقی دست بهكار میشوند
كه گرهگشایی كنند.
این را درست وقتی فهمیدم كه برای میانجیگری یا
آشتیكنان میان دو راننده ،همكارانشان آستین
همت باال زدند و بعد هم میان خودشــان بستنی
یخی خوردند تا اشتیاق صلح را چندبرابر كنند.
شــغل رانندگی ســخت اســت اما وقتی پای
صحبتهای یكی از شــوخطبعترین رانندههای
تهرانی مینشینم ،هیچ گله و شكایتی از سختیها
ندارد و آماده اســت تا تمام اتفاقات سخت را با
چاشنی لبخند و مزاح تعریف كند آن هم نه فقط
برای یك مسافر ،بلكه برای تمام مسافران روز و
شب اما مگر چند راننده شوخطبع در تهران داریم
كه بنای صحبت با مسافران را دارد! اصال از كجا
معلوم شاید درددلهای یك مسافر ،كام راننده را
تلخ كرد؛ راستی كاش معلوم میشد كه راننده سر
صحبت و مذاكره را در تاكسی باز میكند یا مسافر
پیشقدم است! هرچه هســت ،میخواهد نشان
دهد كه همه ما دنبال گوش شنوا هستیم ...حتی
در تاكسیهای شهر تهران!...

دیالوگ
جهان با من برقص
وقتی مریض شدم توقع
سروشصحت
داشتم همه حواسشون
فقط به من باشه .ولی بعد فهمیدم آدما باید
زندگی خودشونرو بكنن و اگه شد و دوست
داشــتن گاهی كنارم باشــن .كنارم باشن و
بیحوصله باشــن ،كنارم باشن و دعوا كنن،
كنارم باشن و شــاد باشــن ،كنارم باشن و
زندگی معمولیشونرو بكنن...كنارم باشن،
همین كه گاهی باشن بسه.

شرح شهر

قامت روزگار
خمیده است
وگرنه شما
استواری پدر...

ستایش تگزاسیها از ساالد شیرازی
اینكه غذاهــای ایرانی در كل دنیــا طرفداران خاص
فاطمه عباسی
خودش را دارد ،بر كســی پوشیده نیســت و تا دلتان
بخواهد در اقصینقاط دنیا كلی رستوران ایرانی هست كه معروفترین غذاها مثل
كباب و خورش قورمهسبزی را برای خارجیها و ایرانیهای مقیم خارج از كشور
ســرو میكنند .اما در بین این غذاها و چاشــنیهای معروف ،یكی از سادهترین
خوراكیهای ایرانی كه همه ما آن را خورده ایم و به ســاالد شیرازی شهره است
(چون احتماال برای اقلیم فارس اســت و مردمان آن منطقه اختراعش را برعهده
داشتهاند) این روزها گویا مورد استقبال انجمن قلب آمریكا قرار گرفته و این انجمن
در صفحه رسمی خود روش تهیه این ساالد خوشطعم را آموزش داده است .جالب
اینجاست كه در این صفحه فیلمی از طرز تهیه ســاالد شیرازی گذاشته شده و
نوشتهاند تهیه ساالد شیرازی به سبك انجمن قلب و مواد الزم هم از این قرار است:
خیار 2عدد ،گوجهفرنگی 4عدد ،پیاز قرمز یك عــدد ،نعناع تازه یا جعفری یك
قاشق غذاخوری ،پنیر فتا بدون چربی 2قاشق غذاخوری ،لیموترش سبز 2عدد،
روغن زیتون یك قاشق غذاخوری ،فلفل سیاه یكدوم قاشق چایخوری .اینجاست
كه عالوه بر افتخار كردن به شیرازیها و ایرانیها و غذاهای خوشمزه خودمان ،باید
بگوییم كه بهتر است خارجیها هم ساالد شیرازی را به همان سبك قدیمی ایرانی
درســت كنند و پنیر فتا و جعفری را فاكتور بگیرند و خیار و گوجه را هم به یك
نسبت با هم مخلوط كنند .اینجوری هم اصالت ساالد شیرازی حفظ میشود و هم
برای قلبتان بهتر است .انجمن قلب آمریكا در داالس ایالت تگزاس هم بهتر است
كه ساالد شیرازی ما را به نام خودش ثبت نكند و حاال كه از خوراكی ما خوشش
آمده ،منبع را هم ذكر كند!

جهان روز

نقطهسرسطر
دوستی ،در قالب یك فیلمنامه كوتاه ،ماجرای زندگی را به شكل ایما و اشاره
امیر حمیدی نوید
روایت میكرد؛او در قصه فیلمش از ماشینی میگفت كه در جادهای بیانتها،
بهسوی مقصدی نامعلوم درحركت بود .جاده دنیا بود و ماشین و سرنشینان آن خود زندگی بودند .گاهی
در طی مسیر كسی پیاده میشد و كسی سوار میشد ،پیاده شدن تمثیل پایان زندگی بود و سوار شدن
آغاز آن .اسم فیلم هم بود «نقطه سرسطر» .آن فیلم هرگز ساخته نشد و زندگی و قصه فیلم روی كاغذ
ماند؛ هر چند در عالم واقع زندگی داشــت به راهش ادامه میداد و بیهیــچ توقفی آدمها میآمدند و
میرفتند و برای راه بیانتها همچنان ادامه داشت و برایش نمیشد نقطه پایانی درنظر گرفت .نقطه سر
آغاز یك ماجراجویی بود؛ نقطه یعنی شروع دوباره ،یعنی حق مطلب و جمله تمام ،متن میتوانست بعد
از آن هم ادامه پیدا كند و با شــروعی دوباره داستان را گســترش بدهد و اتفاقات بعدی را روایت كند.
میتوانست ادامه هم پیدا نكند و نیمهتمام بماند؛ مثل ادامه زندگی بعضی ها كه با مرگ در جوانی ادامه
پیدا نمیكند؛ از این زاویه مرگ یعنی نقطه پایان یك زندگی و ادامه زندگی دیگران بدون او .بدین ترتیب
در تقویم جهانی15 ،سپتامبر مطابق با  24شــهریور روز نقطه نامگذاری شده و در علت نامگذاری آن
گفتهاند كه نقطه نما ِد جسارت،خالقیت و همكاری است و ماجرای نامگذاری این روز ،به سال ۲۰۰۹
برمی گردد ،زمانی كه آموزگاری داستان «نقطه» نوشــته پیتر رینولدز را برای دانشآموزانش تعریف
میكند .محتوای داستان رینولدز نشاندهنده این است كه چگونه یك نقطه میتواند نماد خالقیت باشد.
ب وكار جدید و
این داستان ،استعارهای از شروع هم هست؛ شروع نوشتن یك كتاب ،راهاندازی یك كس 
شروع ساخت یك فیلم .در روز نقطه ،این پیام داستان گسترش پیدا میكند كه نقطه فقط یك عالمت
نگارشی نیست و می تواند الهام بخش هم باشد .داستان نقطه میتواند تا آنجا ادامه پیدا كند كه داستانی
اگر روی یك كاغذ آغاز شده ،اكنون میتواند به مردم سراســر دنیا و در هر سنی كمك كند تا قدرت و
پتانسیل خالقیت را دوباره كشف كنند .قصه آن فیلمنامه نوشته شده و فیلم ساخته نشده در آن سالهای
دور ،هم برای نویسندهاش و هم برای ما ادامه پیدا كرده است ،درست مثل زندگی.

عکس  :همشهری  /منا عادل

گام بلند کردستان
در مسیر توسعه
صنعتی
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9قطب تولید
گردو در ایران
را بشناسیم
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زندگی به خانههای
پلکانی «کریک»
باز میگردد
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عكس :همشهري /محمدجواد راغبیان

نرخ باالی بیکاری
بانوان در یزد

مقایسه آمار در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
نشان میدهد یزد همچنان در صدر جدول بیکاری بانوان قرار دارد
سمیه گالبگیریان

خبرنگار

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ازســوی مرکز آمار ایران در
سال  1399نشان میدهد استان یزد با 28/8درصد ،همچنان
در صدر نرخ بیکاری زنان در کشور است .براین اساس همچنین
نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده دانشــگاهی استان یزد در سال
 1399به 37درصد رســیده ،درحالیکه این رقم در میانگین
کشوری 23درصد است.
به این ترتیب میتوان گفت دراین سالها فرصتهای شغلی
مناسبی برای اشتغال بانوان ایجاد نشده یا تقاضای بانوان یزدی
برای اشتغال افزایش یافتهاســت .البته باید درنظر گرفت که
فرهنگ یزدیها برای اشــتغال بانوان نیز آنان را از اشتغال در
برخی از فرصتهای شغلی باز میدارد.
آمارها سخن میگویند

براســاس آمارهای ارائه شده ازســوی مرکز آمار ایران درباره
شاخصهای عمده بازارکار جمعیت 15ساله و بیشتر در استان
یزد در بهار 1400نرخ بیکاری 14درصد بوده که این میزان در
بهار 1399حدود 7درصد برآورد شدهاست .این درحالیاست
که میانگین نرخ بیکاری کشور در بهار سالجاری 8/8درصد و
در بهار سالگذشته 9/8درصد بودهاست.
با توجه به این آمارها میتوان گفت نرخ بیکاری اســتان یزد

در بهار امســال نســبت به مدتمشابه سالگذشــته تقریبا
2برابر شدهاســت؛ موضوعی کــه بهگفته مســئوالن بخش
مهمی از آن ناشی از افزایش تقاضای کار ازسوی بانوان است.
ایندرحالیاست که مســئوالن مدعی هستند در حوزه ایجاد
اشتغال برای مردان استان شاهد رشــد آمارها در استان یزد
هستیم.
آنچه مسلم است شــرایط اقتصادی ،بسیاری از بانوان استان،
بهویژه فارغالتحصیالن دانشگاهی را متقاضی کار کردهاست
و با توجــه به مقتضیــات فرهنگی موجود دراســتان ،بانوان
بهدنبال شغلی در شأن تحصیالت خود هستند؛ از این رو شاید
فرصتهای شغلی ایجاد شــده برای بانوان ،آنچنان که باید
مورداستقبال قرارنگیرد.
مطالبههای بانوان جویای کار

یک بانوی یزدی دراین باره به خبرنگارهمشهری میگوید :با
شــرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ،نهتنها بانوان متأهل ،بلکه
دختران مجرد نیز به درآمدزایی نیــاز دارند .از این رو همگی
دنبال کار مناسبی هستند ،اما بســیار سخت است فردی که
تحصیالت دانشــگاهی را حتی در مقطع تحصیالت تکمیلی
گذراندهاست ،در شغلی نامتناسب با تحصیالت خود ،آنهم با
حقوق حداقلی و بدون مزایای قانون کار ،فعالیت کند.
«زهرا موســوی» میافزاید :بســیاری از بانوان جویای کار به
فروشــندگی روی آوردهاند ،درصورتیکه میتوان شــرایط

کارآفرینی را برای بانــوان فارغالتحصیل فراهــم کرد تا هم
خودشان و هم بانوان دیگر را به کار گیرند.
یکی دیگر از بانوان یزد هم به ضرورت اشــتغال بانوان در کنار
مــردان خانواده ،حتی بــرای تأمین معاش اشــاره میکند و
میافزاید :درحالحاضر واقعا «یک دســت صدا ندارد» و زنان
باید در کنار مردانشان کار کنند ،اما شغل مناسبی ،با توجه به
فرهنگ مردم یزد ،در جامعه وجود ندارد.
«مهناز مشتاقیون» ادامه میدهد :بیشتر اشتغالی که در استان
ایجاد میشــود ،مربوط به کارخانههایی است که نیروی مرد
میخواهند .بهنظر میرسد جایگاه زنان در ایجاد فرصتهای
شغلی در جامعه چندان که باید موردتوجه قرار نگرفتهاست و
باید برای رفع این مشکل راهکارهای موثری اندیشیده شود.
پایین بودن نرخ بیکاری مردان استان

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان یزد دراین زمینه با
بیان اینکه براساس آمارهای موجود ،میانگین بیکاری مردان
دراستان یزد از میانگین کشــوری پایینتر است و مشکالت
کمتری درایــن رابطه وجود دارد ،اظهــار میکند :با اینحال
در حوزه اشــتغال زنان ،درصد بیکاری بانوان یزدی بیشتر از
میانگین کشوری است.
«عماد تشکری» معتقد اســت که تغییر فرهنگ خانوادهها و
ارتقای مباحث آموزشی درمیان زنان سبب افزایش درصد آمار
بیکاری دراین بخش شدهاست.

وی عنــوان میکند :باتوجــه به اینکه ســهم بیشــتری از
اشــتغالهای ایجاد شــده را مردان تصاحب میکنند ،براین
اساس توسعه مشاغلی که مناسب بانوان باشد ،کمتر موردتوجه
بودهاست.
تشکری بهترین راه ایجاد اشــتغال برای بانوان تحصیلکرده
در استان را اشتغالزایی در حوزههای آی.تی ،فضایمجازی
و فعالیتهایی که پایه نرمافزاری دارنــد ،میداند و میگوید:
باتوجه به اینکه اینگونه مشاغل میتوانند بهصورت دورکاری
و جزوی از مشاغلخانگی باشد ،اهتمام ویژه نسبتبه توسعه
این بخشها میتواند در زمینه ایجاد اشتغال برای بانوان یزدی
موثر واقع شود و بخشی از هزینههای خانواده را ،در کنار حضور
در کانون خانواده ،تأمین کند.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان یزد اضافه میکند:
بیشتر یزدیها در بخش آموزش ،پیشرفت خوبی داشتهاند و
درهمین راستا نیز چند سال رتبههای باالیی در کنکور بهدست
آوردهاند ،ایندرحالیاســت که در حوزه ارتقای مهارتهای
اجتماعی و کارآفرینی دراین حوزه ضعیف عمل شده است.
افزایش تقاضای شغل ازسوی بانوان

مدیرکل بانوان استانداری یزد نیز دراین باره میگوید :باتوجه
به تحصیالت عالیه زنان در استان و تحصیالت خوب دختران
یزدی و همچنین شــرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ،تقاضای
شغل ازسوی بانوان در استان افزایش یافتهاست.

«اعظم کاظمی» با بیان اینکه یزد یک شهر صنعتی است ،اظهار
میکند :غالبا صنایع استان باتوجه به کار سخت و زیانآورشان،
بیشتر نیروهای موردنیاز خود را از میان قشرهایی با تحصیالت
پایین و مــردان انتخاب میکنند که این موضوع ســبب بروز
عدم تعادل در استفاده از نیروی خالق زنان استان در مشاغل
مختلف شدهاست .وی معتقد است که با وجود چنین وضعیتی،
مدیریتهای اداری بیشتر مناســب زنان است ،اما با توجه به
کوچک شدن چارتهای ســازمانی نیز کمتر از توان و نیروی
زنان استفاده شدهاست.
مدیرکل بانوان اســتانداری یزد با ابراز امیدواری نســبت به
رویکرد دولت سیزدهم نسبت به اشتغال زنان اضافه میکند:
اخیرا شاهد پیشرفت بانوان اســتان در حوزه مشاغل خانگی
و کســب مهارتهای الزم هســتیم ،اما این حــوزه نیازمند
حمایتهای بیشــتری است تا ســبب رونق ایجاد شغل برای
بانوان این استان شود.
***
بهنظر میرســد با توجه به شــرایط موجود ،تقویت مشاغل
خانگی و فراهم کردن فرصتهای کارآفرینی ،بهترین راهکار
برای کاهش نرخ بیکاری درمیان بانوان یزدی است ،چراکه در
استانی صنعتی مانند یزد ،بیشترین ظرفیتهای اشتغال ایجاد
شده کارگری و ویژه مردان است و زنان باید در مشاغل مناسب
مشغول بهکار شوند و اینگونه فرصتهای شغل نیز باید ازسوی
دولت و بخشخصوصی فراهم شود.
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عكس :حامد عطایی

شهربادامزمینی
کمبود صنایع فراوری و ورود بادامهای قاچاق ،از مهمترین
مشکالت تولید بادامزمینی در آستانهاشرفیهگیالن است
فرشته رضایی
خبرنگار

گام بلند کردستان
در مسیر توسعه صنعتی

فرحناز چراغی

خبرنگار

کردستان ازجمله اســتانهای مرزی کشور
بهحساب میآید که همچنان با کمبودهای
صنعتی قابلتوجهی مواجه اســت و با وجود
اقدامهای گستردهای که درسالهای اخیر باهدف توسعه
صنایع دراین استان انجام شده ،اما هنوز رونق مطلوبی دراین
عرصه دیده نمیشود .براین اســاس هم بود که در نشست
اخیر هيأتمديره ســازمان صنايع كوچک و شهرکهای
صنعتی ايران ،ايجاد یک شهرک صنعتی جديد در استان
كردستان ،در کنار ساخت چند شهرکصنعتی جدید دیگر
در استانهای مختلف ،به تصويب رسيد« .شهرک صنعتی
بزرگ كردستان» به مســاحت 713هكتار در شهرستان
ديواندره ازجمله شهرکهای صنعتی جديدی است كه قرار
اســت به صنعتی شدن استان کردســتان کمک کند و به
تقویت زیرساختها و همچنین میزان اشتغال دراین عرصه
رونق ویژهای ببخشد و گامی باشد درمسر توسعه صنعتی
استان کردستان.
تالش برای توسعه تولید

درحالحاضــر مســاحت مجموع شــهرکهای صنعتی
کردستان بیشاز هزارو ۳۷۰هکتار است .این درحالیاست
که ســرانه زمین صنعتی در کردســتان بــه ازای هرنفر
9/1مترمربع است که این میزان در کشور به 17مترمربع
میرسد .قرار است با ایجاد شهرک صنعتی جدید ،کردستان
نیز ازنظر ســرانه زمین به میانگین کشوری نزدیک شود.
دراین میان باید درنظر داشت که ۸۲۰واحد در شهرکهای
صنعتی کردســتان فعال هســتند که میزان اشتغالزایی
این واحدها بیشاز ۱۲هزارنفر است .با این وجود رتبه این

استان از لحاظ صنعتی در ردیف آخرین استانهای کشور
قرار دارد که امید است با اجرای طرح شهرک بزرگ صنعتی
دراین اســتان ،تحولی اساســی از لحاظ زیرساختی برای
رونق و توســعه تولید و جذب ســرمایهگذار دراین استان
صورت گیرد.
جان تازه در کالبد صنایع کردستان

مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی کردســتان با
تأیید خبر ایجاد شــهرک صنعتی بزرگ کردســتان ،در
گفتوگو با خبرنگارهمشهری اظهار میکند :ساخت این
شــهرک در زمینی به مســاحت ۷۱۳هکتار ،به تصویب
مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی رسیدهاست و
خبرامیدوارکنندهای برای صنایع استان بهحساب میآید.
«احمدخسروی» میافزاید :در نشست اخیر هیاتمدیره
ســازمان صنایع کوچک و شرکت شــهرکهای صنعتی
کشور ایجاد شــهرک بزرگ صنعتی کردســتان بههمراه
3شهرک دیگر در اســتانهای مختلف کشور به تصویب
رسید؛ موضوعی که میتواند جان تازهای در کالبد صنعت در
کردستان باشد .وی با بیان اینکه یکی از موانع توسعهصنعتی
در کردستان کمبود سرانه فضای صنعتی است ،میگوید:
کمبود زمین در اســتان ،عامل پایین بودن سرانه فضای
صنعتی دراین اســتان است .خســروی ادامه میدهد :از
ســال 1395پیگیریهای الزم برای راهاندازی «شهرک
صنعتی بزرگ کردستان» درجریان است و گامهای مهمی
دراین عرصه برداشته شد .برهمین اســاس هم بود که از
مدتها قبل اجرای طرح مطالعاتی و بررسی همه جوانب
مربوط به این پروژه ازسوی مشاور درحال انجام بود.
رفع چالش کمبود زمین

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردستان میگوید:
با ایجاد این شهرک بزرگ ،کمبود زمین که یکی از مهمترین
مشــکالت و موانع توسعه صنعتی

شهرستان آستانهاشرفیه در ۳۵کیلومتری رشت ،قطب اصلی تولید بادام
زمینی کشور بهحساب میآید و دراین زمینه شهرتی بههم زدهاست .اگرچه
بادام زمینی در برخی دیگر از اســتانهای کشــور نیز کشت میشود ،اما
مرغوبیت و خاستگاه اصلی آن این شهرستان است ،بهگونهای که برند بادامزمینی آستانه
برای فعاالن این بخش شهره است و چه بسا بسیاری از بادامهای غیربومی یا وارداتی به نام
بادام آستانهاشرفیه به فروش میرسد .فصل برداشت بادام زمینی در ۲هزارو ۵۰۷هکتار
از اراضی کشاورزی آستانهاشرفیه مدتیاست که آغاز شدهاست و بادامکاران این شهرستان
در روستای «نقرهده» نخستین برداشتها را نیز انجام دادهاند .دراین میان باید اشاره کرد
که سنتی بودن کشت و باال بودن هزینه تولید ازجمله مشکالت مشترک کشت و برداشت
بادام زمینی در آستانهاشرفیه است .با این حال متولیان امر تنها راه برونرفت از معضالت
فعلی را کشت گونههای پربار و مقاوم در مقابل آفات و مکانیزه شدن کشت میدانند.

راهاندازی «شهرک صنعتی بزرگ كردستان» در دیواندره
سرانهصنعتی این استان را درحدود 4/5مترمربع افزایش میدهد
استان است ،رفع میشــود و افق جدیدی را میتوان برای
رونــق روزافزون صنایع کردســتان و همچنیــن افزایش
اشــتغال دراین بخش متصور بود .خسروی اظهار میکند:
زمین صنعتی در کردستان به نسبت استانهای همجوار،
گران است و اجرای این شهرک دراین برهه زمانی میتواند
بخشی از مشکالت موجود دراین حوزه را رفع کند .مساحت
شهرک صنعتی بزرگ کردستان باالست ،بنابراین قیمت
زمین دراین شهرک به نسبت شــهرک صنعتی سنندج و
دیگر شهرکهای استان کمتر است .براساس برآوردهای
انجام شده ،قیمت زمین دراین شهرک صنعتی در مقطع
کنونی ،یکچهارم قیمت زمینهای صنعتی استان است.
وی فراهم شــدن چنیــن شــرایطی را نویدبخش حضور
بیشتر بخشخصوصی در عرصه صنایع کردستان و جذب
روزافزون ســرمایهگذاران به این اســتان عنوان میکند و
میافزاید :چنین شــرایطی میتواند به رفع موانع تولید و
توسعه صنایع کوچک در اســتان کمک قابلتوجهی کند.
خسروی با تأکید بر اینکه دراین طرح مصوب همه جوانب
کار در نظر گرفته شدهاست ،تصریح میکند :چندین نقطه
برای ایجاد شــهرک صنعتی بزرگ کردســتان پیشنهاد
داده شده که درنهایت با بررسی مشاوران ،به نقطه کنونی
در دیواندره رســیدیم .وی اظهار میکند :در نقطه درنظر
گرفته شده ،همه پیشبینیهای الزم برای استقرار صنایع
انجام شدهاست .براین اساس وضعیت دسترسی به امکانات
زیرساختی ازجمله آب ،برق ،حملونقل ،جاده ،همچنین
میزان و پراکندگی جمعیت در منطقه ،شــرایط اقتصادی
و...ازسوی مشاوران طرح بررسی و درنظر گرفته شدهاست.
دسترسی مناسب به زیرساختها

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردستان یکی از
ویژگیهای بارز این شهرک را فراگیر بودن و واقع شدن آن
در نقطه مرکزی جغرافیای کردستان میداند و میگوید:
هزارو ۴۰۰هکتار برای ایجاد این شهرک درنظر گرفته شده
که در فاز نخست ۷۱۳هکتار آن بهعنوان «شهرک بزرگ

کشت سنتی و بهرهوری پایین

صنعتی استان» تعریف شدهاست .خسروی با بیان اینکه
شهرک بزرگ صنعتی کردستان در فاصله ۵۵کیلومتری
از شهر سنندج و حدفاصل  3شهرســتان دیواندره ،بیجار
و ســنندج قرار دارد ،میافزاید :با قرارگیری این شــهرک
درمیان این 3شهرستان ،تأمین امکانات و دسترسی به منابع
آب ،برق و گاز آسانتر خواهد بود .وی ادام ه میدهد :با ایجاد
این شهرک در استان کردستان ،بزرگترین شهرک صنعتی
را در نیمهغربی کشور درمیان استانهای همدان ،کرمانشاه،
ن غربی و شرقی در چند سال آینده خواهیم داشت.
آذربایجا 
خسروی میافزاید :ایجاد این شهرک 4/5مترمربع بر سرانه
صنعتی استان اضافه خواهد کرد .این افزایش سرانه استان
را از لحاظ رتبــه ،از ردیف آخرینهای صنعتی کشــور به
ردیفهای میانی و رتبه های  ۱۶ ،۱۵باال میکشد.

کشت بادام زمینی همه ساله در اوایل اردیبهشــتماه ازسوی بادامکاران منطقه انجام و
برداشــت آن نیز از اوایل مردادماه آغاز و تا اواخر مهرماه ادامه مییابد۷ .هزار بهرهبردار
بادامزمینی به طور مســتقیم و ۴هزارنفر نیز بهصورت غیرمســتقیم در زمینه کشت،
داشت ،برداشت و فراوری این محصول فعالیت دارند« .محمود غالمی» کشاورز بادامکار
آستانهاشرفیه دراین باره به خبرنگارهمشهری میگوید :با وجود اینکه اکنون نرخ بادام
زمینی خشک نسبت به سالهای گذشته بهتر شــده ،اما هزینه تولید و تهیه کود و سم
کشاورزی و کارگر باالتر رفتهاست .همچنین برای کشت بهینه بادامزمینی ضروریاست
که به سمت مکانیزاسیون باغداری حرکت کنیم .وی میافزاید :ازسوی دیگر همزمان با
برداشت محصول در آستانهاشرفیه ،بادامزمینی دیگر کشورها ازجمله عراق و هند عرضه
میشود آنهم به نام «بادامزمینی آستانهاشرفیه» که حتی برخی سودجویان آن را با بادام
اینشهرستان مخلوط میکنند .دراین شرایط هم به برند بادام آستانهاشرفیه خدشه وارد
میشود هم اینکه در میزان فروش این محصول تأثیر منفی برجا میگذارد و زمینهساز بروز
خسارتهای جبرانناپذیری برای باغداران این حوزه میشود .وی اضافه میکند :انتظار ما
این است که مسئوالن مربوط با افزایش حمایتها ،سطح زیرکشت این محصول و صنایع
تبدیلی موردنیاز را افزایش دهند .ضمن اینکه گونههــای جدید بادامزمینی که معرفی
میکنند ،چندان مرغوب و خوش طعم نیست و باغداران تمایلی به کشت آنها ندارند.

یک تحول مهم در استانی غیرصنعتی

مدیرعامل شرکت شــهرکهای صنعتی کردستان ایجاد
شهرک بزرگ صنعتی کردســتان را از اقدامهای مغفول
مانده برای توسعه استان میداند که پس از چندین سال به
ثمر نشسته است .وی تأکید میکند :همه باید کمک کنند
تا این شهرک پا بگیرد تا ثمره آن را ظرف چند سال آینده
جوانان و مردم این استان لمس کنند .خسروی میافزاید:
این شهرک به صنعتی کردن کردستان و جذب سرمایه به
این استان کمک بزرگی میکند و درنهایت گام موثری برای
توسعه اقتصادی دراین استان بهحساب میآید .وی ایجاد
این شهرک را در کردستان یک اقدام تحولی بزرگ میداند
و اظهار میکنــد :ایجاد یکی از بزرگترین شــهرکهای
صنعتی کشور در یک استان غیرصنعتی ،دستاوردی بزرگ
محسوب میشود که در دولتهای مختلف پیگیری و محقق
شدهاست .خسروی اضافه میکند :امیدواریم اجرای طرح
شهرک بزرگ صنعتی کردســتان ،بهعنوان مطالبه عموم
مردم این استان ،با حمایتهای همهجانبه ظرفت  ۵،۶سال
آینده به نتیجه برســد تا حلقهای از زنجیره صنعتی شدن
استان تکمیل شود.

ظرفیت حداکثری؛ بهرهوری حداقلی

بررسیهای انجام شده نشان میدهد با وجود استعدادهای اقلیمی و محیطی برای کشت
بادام زمینی در آستانهاشرفیه ،تاکنون اقدامهای موثری برای استفاده بهینه از این ظرفیت
مهم در منطقه انجام نشدهاست .برهمین اساس هم هست که بادامزمینی با بازدهی پایین
و بهرهوری حداقلی دراین منطقه کشت میشود .درحالحاضر 6واحد فراوری بادامزمینی
در شهرکهای صنعتی آستانه اشرفیه وجود دارد که در زمینه خشک کردن ،دانهبندی
و بســتهبندی بادامزمینی فعالیت میکنند و برای حدود ۸۰نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
عالوهبر اینها ،یک واحد تولید کود گیاهی از پوســت بادامزمینــی نیز در ناحیه صنعتی
«پرکاپشت» با ایجاد اشتغال برای ۱۰نفر ،مشغول به فعالیت است.

عبورسختاردبیلازقلهپنجمکرونا

اگرچه این روزها همهگیری ویروس کرونا در استان اردبیل روند نزولی دارد ،اما شهروندان از کمبودهای درمانی و همچنین کندی روند واکسیناسیون گالیه دارند
پوپک قاسمی

خبرنگار

اگرچه اینروزها پیک پنجم همهگیری ویروس کرونا در اســتان
اردبیل روند نزولی به خود گرفتهاســت و مسئوالن مربوط دراین
اســتان از «نارنجی» شــدن وضعیت اردبیل خبــر میدهند ،اما
نگرانیها دراین زمینه همچنان ادامه دارد .هرچند اردبیل در اوایل همهگیری
ویروس کرونا وضعیــت چندان حادی نداشــت ،اما در ماههــای اخیر میزان
فوتیهای ناشی از ابتال به این ویروس دراین استان افزایش داشت.
براساس آمار اعالم شده ازســوی ســازمان ثبت احوال اردبیل ،میزان مرگ و
میر دراین استان نســبت به قبل از همهگیری ویروس کرونا افزایش معناداری
داشتهاســت و اردبیل از این نظر در رتبه سوم کشــور قرار دارد؛ موضوعی که
کارشناســان معتقدند دلیل اصلی آن افزایش تعداد جانباختگان بهدلیل ابتال
به ویروس کرونا بودهاست .ایندرحالیاست که چندی قبل مسئوالن دانشگاه
علومپزشکی استان نیز موضوع افزایش شمار جانباختگان روزانه ناشی از ابتال به
ویروس کرونا در استان اردبیل را تأیید و اعالم کردند که تعداد فوتیهای روزانه
دراین حوزه در 3ماه اخیر کمتر از 5نفر بود که با ادامه همهگیری گسترده درموج
پنجم ،حتی به ۱۰نفر هم رسید.
ضعف زیرساختهای درمانی

همه اینها درحالیاست که کارشناسان حوزه بهداشت
و درمان معتقدند نبود تجهیزات کافی و ضعفهای
زیرســاختی موجود در حوزه بهداشت و درمان،
ســهم عمدهای در افزایــش آمارهای مرگ و
میر ناشی از ابتال به ویروس کرونا در استان
اردبیل دارد؛ کمبودهایی که در شــرایط
بحرانی کنونی بیشاز پیش به چشــم

میآید .وضعیت همهگیــری ویروس کرونــا در اردبیل در حالی به شــرایط
نگرانکننده رسید که با وجود افزایش تعداد مبتالیان ،امکان بستری بیماران
ناکافی بود و این موضوع گالیه شهروندان را نیز بههمراه داشت« .تقی رحمانی»
یک شهروند اردبیلی دراین زمینه اظهار میکند :بیمارستانهای استان اردبیل
در شرایط عادی ظرفیت کافی برای بستری بیمارستان در بخش ویژه آی.سی.
یو ندارند و این کمبود در زمان همهگیری ویروس کرونا بیشتر خود را نشان داد.
وی ادامه میدهد :درچنین شــرایطی برخی بیماران با وجود نیاز به بســتری
در بخش ویژه ،همچنان در بخش عمومی مبتالیان به ویروس کرونا بســتری
میشوند.
گالیه از روند واکسیناسیون

«نسرین فدایی» یکی دیگر از شــهروندان اردبیلی درباره کمبودهای درمانی
موجود دراســتان و تبعات آن برای مردم میگوید :درحالیکه بستری کردن
بیمار ما در بیمارستان ضروری بود و حال چندان مناسبی نداشت ،اما بهدلیل
نبود تختخالی برای بســتری ،ترخیص و به خانه منتقل شــد .با توجه به این
موضوع و بدون اینکه امکاناتی در اختیار خانواده قرار گرفته باشد2 ،نفر دیگر از
اعضای خانواده ما به ویروس کرونا مبتال شدند .اینها درحالیاست که تعدادی
دیگر از مراجعان به مراکز درمانی اردبیل ،از قطع برق و خاموشــی دســتگاه
اکســیژن بیماران میگویند و از نبود ژنراتور برق در بیمارستانها گالیه دارند.
یکی از اعضای کادر درمان بیمارستانی درشهر اردبیل دراین باره میگوید :برق
بیمارستان درحالی قطع میشود که ما حتی قادر به رگگیری برای تزریق سرم
نیستیم .کار ما دقت باالیی الزم دارد و با قطع برق در کار درمان اختالل بهوجود
میآید .درچنین شرایطی شهروندان اردبیلی از نحوه واکسیناسیون هم راضی
نیستند و از شلوغی بیشازحد مراکز تزریق واکسن گالیه دارند؛ موضوعی که
حتی برای افرادی که باید دوز دوم واکســن خود را تزریق کنند نیز مشکالت
بسیاری بهوجود آوردهاست.
کرونا ،تنها دلیل افزایش مرگومیر در اردبیل نیست

شرایط موجود ،فرایند بستری مبتالیان در بیمارستانهای استان بهگونهای است
که فقط بیماران بدحال بستری میشوند و بیماران با حال عمومی نسبتا خوب
و اشباع اکســیژنی باالی ۹۳درصد ،در منزل تحت مراقبت قرار میگیرند .وی
درباره رتبه سوم اردبیل در افزایش مرگ و میرها نیز عنوان میکند :هرچند این
افزایش مرگ و میر همزمان با همهگیری ویروس کرونا بودهاست ،اما آمارها باید
مورد تحلیل و بررسی دقیقتری قرارگیرد و دالیل به روشنی احصا شود .با این
وجود نکته اینجاست که نمیتوان فقط همهگیری ویروس کرونا را در افزایش
مرگومیر دراستان دخیل دانست.
وضعیت کنونی واکسیناسیون در استان

رئیس دانشگاه علومپزشــکی اردبیل درباره روند واکسیناسیون دراین
اســتان نیز میگوید :براســاس آخرین آمارهایی که تــا این لحظه
احصا شــده ،تاکنون ۳۴۱هزارو ُ ۵۱۸دز واکســن نوبت نخست و
۱۶۶هزارو ُ ۲۹۷دز واکســن نوبت دوم در استان اردبیل تزریق
شدهاســت .حبیبزاده واکسیناســیون را راه مطمئن برای
رهایی از همهگیری ویروس کرونا عنوان میکند و میافزاید:
واکسیناسیون گروههای هدف براســاس ابالغیههای وزارت
بهداشت در اردبیل درحال انجام است و از افراد واجد شرایط در
استان درخواست میکنیم برای تزریق واکســن حتما در سامانه
 salamat.gov.irثبتنــام و پس از دریافــت پیامک نوبتدهی،
به مراکز واکسیناســیون مراجعه کنند .وی ادامه میدهــد :در ادامه روند
واکسیناســیون در اردبیل ،همه افراد متولد قبل از ســال ۱۳۶۵مشمول
دریافت واکسن هستند و باید برای جلوگیری از ابتال و کاهش آمار بستری
و فوتی مبتالیان کرونا واکسینه شــوند .حبیبزاده همچنین از مردم
خواست حتی درصورت تزریق واکسن نیز پروتکلهای بهداشتی را
با جدیت رعایت کنند ،چراکه کرونــا همچنان بیرحمانه قربانی
میگیرد و هرگونه غفلت سبب میشــود وضعیت بحرانیتر از
قبل شود.

جهانیسازی تجارت بادامزمینی

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گیالن نیز دراین باره به خبرنگارهمشهری
میگوید :رونق تجارت و بازار بادامزمینی آستانهاشــرفیه باید جهانی شود و برای تحقق
این موضوع سالگذشــته «میز کاالیی» بادامزمینی را دراین شهرستان برگزار کردیم
که گام مهمی دراین عرصه بهحســاب میآید« .فرهاد دلقپوش» با بیان اینکه در چند
سالگذشته ثبت مالکیت فکری و صنعتی ۴محصول مهم کشاورزی گیالن انجام شده
است ،اضافه میکند :تاکنون موفق به ثبت مالکیت محصوالت زیتون ،بادامزمینی ،چای و
برنج بهصورت ویژه برای گیالن ،با توجه به کیفیت و کمیت باالی این محصوالت ،شدهایم
و دراین راستا نیازمند پشتیبانی بیشتر برای تحقق اهداف مدنظر هستیم.
فعالسازی ظرفیتهای بخشخصوصی

عكس :مهرناز مهرپویان

رئیس دانشگاه علومپزشکی اســتان اردبیل تعداد فوتیهای ناشی از
ویروس کرونا از ابتدای همهگیری این ویروس تاکنون را درحدود
2هزارنفر اعالم میکند و میگوید :اعضای کادر درمان در استان
نهایت سعی خود را برای مداوای بیماران انجام میدهند ،اما
متأسفانه با وجود اینکه تا 2ماه قبل به وضعیت پایدار رسیده
بودیم ،با افزایش برخی سهلانگاریها و برگزاری مراسم و
افزایش مسافرتها ،اردبیل در پیک پنجم قرار گرفت و
بیشتر شهرهای استان قرمز و نارنجی شدند.
«شهرام حبیبزاده» اظهار می کند :با توجه به

کمبود صنایع تبدیلی

مدیر جهاد کشاورزی آستانهاشرفیه با بیان اینکه نخستین محصول بادامزمینی امسال
در سطح ۷هزارمترمربع از زمینهای کشاورزی روستای «نقرهده» بخش بندرکیاشهر از
توابع این شهرستان برداشت شدهاست ،میگوید :بیشاز ۸۰درصد از بادامزمینی موردنیاز
کشور دراین شهرستان تولید و به بازارهای مصرف عرضه میشود« .مهرداد محمدی»
میافزاید :بهصورت متوسط در هر هکتار سطح زیرکشت بادامزمینی ،حدود 6/5تن پیله
تر حاصل میشــود .از این میزان پیله تر ،حدود 4تن دانه بادامزمینی بهدســت میآید.
درمجموع ۱۵هزارتن پیله تر و 4هزارتن بادام خشــک در آستانهاشرفیه تولید میشود.
اینها درحالیاست که حدود ۶۰درصد از اراضی بادامزمینی شهرستان آستانهاشرفیه در
بخش بندرکیاشهر و ۴۰درصد نیز در بخش مرکزی اینشهرستان قرار دارد و بهگفته مدیر
جهاد کشاورزی آستانه اشــرفیه« ،کورکاء»« ،استخر بیجار»« ،پرکاپشت مهدیخانی»،
«خوشــکاروندان»« ،نقره ده» و «تمچال» از مهمترین مراکز کشت بادامزمینی دراین
شهرستان بهشــمار میروند .محمدی همچنین با اشــاره به برخی از مشکالت کشت
بادامزمینی دراین منطقه عنوان میکند :سنتی بودن کشــت ،کمبود صنایعتبدیلی و
فراوری و ورود بادامهــای بیکیفیت قاچاق به بازار ،از مهمترین چالشهایی اســت که
بادامزمینیکاران آستانهاشرفیه با آنها مواجه هستند.

نماینده آستانهاشرفیه و کیاشهر درمجلس شورایاسالمی نیز دراین زمینه بر توجه بیشتر
به فعالسازی ظرفیتهای بخشخصوصی و استفاده بهینه از قابلیتهای این بخش تأکید
میکند و میگوید :بادام و برنج آستانهاشرفیه قابلیت توسعه و تجاریسازی بیشتری دارد
که با ورود بخشخصوصی و همچنین برنامهریــزی ،حمایت و نظارت دقیقتر ،میتواند
مسیر پیشرفت را بهسرعت طی کند« .ابراهیم نجفی» میافزاید :بسیاری از مأموریتهای
بخش دولتی باید به بخشخصوصی دارای تعهد و تخصص واگذار شود تا از قابلیتهای
متخصصان بیشاز پیش بهرهمند شویم .وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای قابلتوجه
آستانهاشــرفیه در حوزه کشــت 2محصول بادامزمینی و برنج اضافه میکند :توســعه
تولیدهای کشاورزی دراین منطقه ،میتواند اقتصاد و اشتغال آستانهاشرفیه و شهرها و
روستاهای حومه را متحول کند .برهمین اساس است که دراین حوزه مسئوالن ادارههای
جهاد کشاورزی و صمت باید همکاریهای گستردهای با یکدیگر داشته باشند تا بتوان
گامهای موثرتری برای توسعه کشاورزی دراین شهرستان برداشت.
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9قطبتولید
گردودرایران
رابشناسیم

گردو درختی است که در مناطق سرد رشد و محصولدهی مطلوبی دارد و زمان
برداشت محصول نیز بسته به شــرایط محیطی ،از اواسط شهریورماه به بعد آغاز
میشود .براین اساس شهرســتان اقلید که یکی از مناطق سردسیر استان فارس
بهشــمار میرود ،از مهمترین مراکز تولید گردو در کشور بهحساب میآید .اندازه
گردو ،رنگ روشــن مغزگردو و خســارت پایین ازنظر آفتها از مهمترین عوامل
زمینهساز کیفیت باالی گردوی اقلید است .براساس اعالم مسئوالن استان ،اقلید
۹درصد از تولید گردوی کشــور را به خود اختصاص دادهاست .گفته میشود این
شهرستان با دارا بودن ۳هزارو۲۰۰هکتار باغ گردو ،ساالنه بیشاز ۶هزارتن از این
محصول را تولید میکنــد و بههمین دلیل اقلید را قطب تولید گردو در اســتان
فارس میدانند .همچنین ســاالنه حدود 22هزارتن گردو از استان فارس صادر
میشود که ۲۵درصد از آن در اقلید تولید میشود .اینها درحالیاست که گردو از
مغزهای مغذی است که در اقلید از آن برای تولید «ترشیگردو»« ،مربای گردو»،
«جوزقند»« ،گردوی آبگشا» و… استفاده میشود .دراین شهرستان عالوه بر مغز
گردو ،پوست آن نیز مصرف میشود و معموال برای استفاده در رنگرزی مورد توجه
است .رنگ سبز تیر ه موردنظر قالیبافان و فعاالن بخش صنایعدستی داری ،اعم از
گلیم ،جاجیم ،گبه و… از پوست گردوی تر بهدست میآید.

نیازبهکشتارقامجدیددرزنجان

کشت گردو در اســتان زنجان مورد اســتقبال باغداران قرار دارد و باغهای گردو
10درصد از کل باغهای استان را شامل میشوند .این استان دارای حدود 6هزارو
70هکتار باغ گردوست که هماکنون 5هزارهکتار از این سطح ،بارور است و بیشاز
8هزارتن محصول از آنها برداشــت میشود .شهرســتانهای زنجان و خدابنده
بیشــترین میزان باغهای گردو را بهخود اختصاص دادهانــد و البته بزرگترین
باغ گردوی «کشــت بافت» خاورمیانه به وســعت ۲۰۰هکتار هم در شهرستان
خرمدره قراردارد .ویژگی مهم گردوی این استان ،طعم منحصربهفرد آن بهدلیل
میزان رطوبت موجود است ،اما با توجه به مشکالتی مانند باردهی کم و مقاومت
نهچندان زیاد دربرابر شرایط نامســاعد اقلیمی ،نیاز به کشت ارقام جدید و برتر
احساس میشود .کارشناسان ،سرشاخه کاری و تعویض تاج درختان گردو را یکی
از راهکارهای نجات باغها از شرایط فعلی و حرکت بهسوی تولید پایدار و محصول
باکیفیت میدانند و باغداران نیز در ســالهای اخیر این روش را بهکار گرفتهاند.
اینها درحالیاست که باغداران زنجانی معتقدند نبود صنایعتبدیلی و بستهبندی
در کنار فروش خرد و گرایش به خودمصرفی گردوکاران منطقه ،سبب شده این
فرصت سرمایهگذاری مغفول باقی بماند .آنها همچنین معتقدند بهدلیل نبود متولی
صادرات برای خرید مستقیم گردو از کشاورزان ،واسطهها با قیمت پایین اقدام به
خرید از گردوکاران میکنند .این شرایط موجب شــده تا واسطهها با عرضه این
محصول در بازار دیگر استانها ،سود بیشتری عایدشان شود .با اینحال گردوکاران
زنجان برای سودآوری بیشتر ،چشم به مسئوالن دارند تا فرصتهای صادراتی و
صنایع تبدیلی را فراهم کنند.

پاوه؛قطبتولیدگردودرکرمانشاه

کرمانشاه یکی از استانهای تولیدکننده گردو است و برآورد میشود درسالجاری
حدود ۱۸هزار و ۴۸۵تن گردوی خشک دراین استان تولید شود .سطح باغهای
گردوی استان بیشاز ۹هزارو ۱۹۲هکتار است که البته ازاین رقم۸ ،هزار ۲۲۴هکتار
باغ گردوی بارور اســت ،اما بقیه باغهای گردو هنوز به مرحله باروری نرسیدهاند.
متوسط عملکرد آبی باغهای گردوی استان هم 2تن گردوی خشک در هکتار است.
بیشترین باغهای گردوی استان با هزارو 442هکتار و تولید حدود 2هزارتن ،در
شهرستان پاوه قرار دارد .باغهای گردوی پاوه بهدلیل استفاده کم باغداران از سم و
کود ،در فهرست باغهایی با محصوالت سالم قراردارد .برنامه توسعه باغهای گردو در
استان در دستورکار ادارهکل جهاد کشاورزی کرمانشاه است و البته افزایش سطح
باغها در استان به استقبال باغداران بستگی دارد .صحنه ،پاوه ،کنگاور ،جوانرود،
کرمانشاه وهمچنین داالهو ،ثالث باباجانی ،هرسین ،روانسر ،اسالم آبادغرب و سنقر
و کلیایی از شهرستانهایی هستند که کشت گردو درآنها انجام میشود .برداشت
گردو در شهرستانهای گرمسیر استان از شــهریورماه آغاز میشود و با توجه به
تنوع اقلیمی استان ،برداشــت محصول در باغهای گردو تا اواخر مهر ادامه پیدا
میکند .خشکسالی اخیر سبب کاهش میزان عملکرد محصول و حساسیت نسبت
به سرمازدگی شدهاست .بخشی از گردو در استان مصرف داخلی دارد و بخشی از
آن نیز به کشورهای عراق و حوزه خلیجفارس صادر میشود .ویژگی منحصربهفرد
گردوی استان این است که در ارتفاعات باال بهدلیل بارندگی و دمای مناسب میزان
روغن و عطر طعم گردو بسیار باال میرود.

کیفیتباالیگردویلرستان

آب فراوان ،خاک حاصلخیز و هوای مناسب لرستان سبب شده گردوی تولیدی
این اســتان از مرغوبیت باالیی برخوردار باشــد .با این وجود ،بهدلیل نداشــتن
برند برای محصوالت تولیدی ،همچنان در گمنامی بهســر میبرد .در لرســتان
14هزارو۸۰۰هکتار باغ زیرکشــت گردو قــراردارد و میانگین عملکرد درهکتار
نیز حدود 2/5تن و ساالنه ۲۲هزارتن است .همچنین الشــتر ،بروجرد ،دورود و
الیگودرز تولیدکنندگان اصلی گردو در اســتان لرستان هستند .ازآنجاکه بیشتر
باغهای گردوی لرستان در مناطق معتدل و سرد مانند الشتر و بروجرد با منابع آبی
معموال مطلوب قرارگرفتهاند ،خشکسالی خسارت خاصی به آنها وارد نکردهاست،
اما حدود ۵درصد از باغهای اســتان دچار سرمازدگی شدهاند .مشکالتی ازجمله
سرمازدگی و گاه تنشهای خشکی و بادهای گرم تابستانی ،آفت باغهای گردوی
لرستان میشوند ،اما مهمترین مشکالت ،قدیمی بودن باغها و ارقامشان است که
این ارقام قدیمی باید اصالح شوند .باغداران با اســتفاده از سرشاخهکاری ،ارقام
جدید را پیوند میزنند تا عملکرد را ازلحاظ کمیت ،باال ببرند .ارقام جدید ازلحاظ
کیفیت نیز بهدلیل داشتن پوسته نازک و کاغذی و یکنواختی در
رسیدن ،نسبت به آفات مقاومتر هستند .براین اساس اداره
جهادکشاورزی استان لرستان برای کمک به کشاورزان،
ساالنه حدود ۱۶۰هکتار سرشاخهکاری انجام میدهد،
اما معموال خود کشــاورزان نیز به این موضوع ورود
میکنند .مشــکل اصلی بخش کشاورزی لرستان
در حوزه صنایعتبدیلی و فراوری است .برای مثال
اگر شرکتی توانایی خرید گردوی لرستان را داشته
باشد ،بهدلیل نبود یک تشکل غیردولتی یا اتحادیه
تعاونیهای خاص برای مدیریت این موضوع ،عمال
این اتفاق نمیافتد ،مگر افرادی که با کارت بازرگانی،
آنهم خارج از استان بتوانند چنین خریدی انجام دهند.

تویسرکان؛پایتختگردو

همدان یکی از استانهای مهم در زمینه کشت گردو بهشمار میرود و بهتنهايي،
15درصد از مجموع توليد محصول گردوي كشور را به خود اختصاص دادهاست.
دراين ميان شهرستان تويســركان با برخورداري از 6هزارو 100هكتار باغ گردو،
بيشاز 20درصد از توليد گردوي اســتان را در اختيار دارد .براساس اعالم وزارت
جهادكشــاورزي ،متوســط توليد گردو در هرهكتار از باغهای گردوي كشــور،
2هزارو 379كيلوگرم اســت ،درحاليكه اين رقم در تويسركان به ازاي هرهكتار
به 4هزاركيلوگرم ميرسد و درحالحاضر برداشت گردو از بیشاز ۶هزارهکتار از
باغهای تویسرکان آغاز شدهاست .شهرستان تویســرکان با بیشاز 6هزارهکتار
باغ گردو و تولید این محصول باکیفیت و مرغوب ،پایتخت «طالی ســبز» ایران
نامگرفته و حتی این محصول ارزشمند در سازمان مالکیت فکری جهانی (ویپو)
ثبت شدهاست .بیشاز 7هزارنفر از باغداران تویســرکان هرساله برداشت گردو
دارند و بهگفته مدیر اداره جهادکشاورزی تویسرکان ،معیشت بیشاز 70درصد از
مردم این شهرستان ،بهطور مستقیم وغیرمستقیم وابسته به گردوست .گردوی
تویسرکان دارای طعم ،رنگ ،درصد چربی و مواد مغذی منحصربهفردی است و
حتی در بازارهای جهانی ،حرفهای زیادی برای گفتن دارد .سالگذشته برداشت
گردو درمقایسه با سالهای گذشته افزایش بیشاز ۲هزارتنی داشت .این طالی
سبز با پوست چوبی و یا مغز به کشورهای همسایه صادر میشود و البته درصورت
راهاندازی واحدهای بســتهبندی مدرن ،درآمد و ارزشافزوده فعاالن این بخش
بیشتر نیز خواهد شد .گردوی تویسرکان بهدلیل نداشتن بستهبندی و برچسب
بهعنوان یک محصول جهانی ،ســهم ناچیزی در صادرات دارد که با ایجاد برخی
تغییرات میتواند نظر مشتریهای خارجی را هم جلب کند و سهمی در بازارهای
فراملی داشته باشد .اگرچه هنوز بخشی از نیاز کشور به گردو ازطریق واردات تأمین
میشود و گردوی تویسرکان نیز بیشتر مصرف داخلی دارد ،اما قرارگرفتن در قفسه
فروشگاههای کشــورهای خارجی ،آرزوی محالی نیســت .خامفروشی و کمبود
شدید کارگاههای صنایع تبدیلی و فراوری ،برخی از مشکالت در مسیر بهرهوری
حداکثری از گردوی تویسرکان اســت .واردات گردو از کشورهایی مانند چین و
اوکراین و فروش آنها به اسم گردوی تویسرکان و نبود یک بازارچه مرکزی و اصلی
در این شهرستان برای ارائه گردوی اصل و مرغوب با قیمت مشخص و نظارت شده،
از دیگر مشکالت اساسی این حوزه بهشمار میرود .با این وجود بهنظر میرسد با
تالشهاي منسجم و كارشناسانه ،ميتوان گردو را نیز مانند پسته ،بهعنوان يك
محصول كشاورزي استراتژيك در بازارهاي جهاني ارائهکرد تا با غولهاي تجاري
ت كند و ارزآوري بااليي براي كشور داشته باشد و نه فقط
جهان مانند آمريكا رقاب 
تويسركان ،بلكه كل كشور از آورد ه ارزي آن منتفع شود.

کشتگردویپکاندرمیانبیموامیدکرمانیها

امسال سطح زیرکشــت گردو در اســتان كرمان 17هزارو ١٠٠هكتار بوده كه از اين
مقدار٣ ،هزارو ٦٠٠هکتار بهصورت نهال و ١٣هزار و ٥٠٠هکتــار نیز بارور بودهاند و از
هرهکتار حدود هزارو200کیلوگرم گردو برداشت میشود .پیشبینی برداشت گردو در
سالجاری حدود ١٦هزارتن محصول خشک است كه درمقايسه با سالگذشته حدود
هزارتن كاهش داشته و دلیل آن هم سرمازدگی و خشکسالی گزارش شدهاست .ساالنه
حدود ١٣هزارميليارد ریال درآمد عاید کشاورزان باغدار استان میشود .برداشت گردو
در استان از اوایل شهریورماه آغاز و تا اواســط مهرماه ادام ه دارد و شهرستان بافت نيز
بیشترین برداشت گردو را در استان به خود اختصاص دادهاست .بررسیها نشان میدهد
حدود  50تا 60درصد از گردوی برداشتی در داخل استان بهمصرف میرسد و بقیه نيز
در داخل كشور و درصد كمي هم به كشورهاي همسايه صادر ميشود .در استان كرمان
اقتصاد مناطقی که گردوخیز هســتند ،بهصورت تکمحصولی است .برهمین اساس
ش خود را از فروش
گردوکاران در شهرستانی مانند بافت که بســیاری از خانوادهها معا 
گردو تأمین ميكنند ،نيازمند حمايت مسئوالن براي ساماندهي بازار فروش اين محصول
هستند .تنوع ژنوتیپهای مختلف از مشكالتي است که به بازار گردو ضربه زده
و قدرت رقابت را از بازار استان كرمان گرفته ،زيرا تعداد کمی از درختان
ازطریق کشــت بذر ،تنوع واریتههای مختلف دارند .عدم برندسازي
هم انگيزه كشاورزان براي افزايش كيفيت گردو را ازبین بردهاست.
خردهمالكی ،يكدســت نبودن باغها و كشت سنتي در برخي
نواحي ،از دیگر چالشهایی است كه قدرت رقابت گردوي استان
كرمان در بازار اين محصول را كم كردهاست .با این وجود کاشت
گردوی گرمسیری «پِکان» چندسالي است که در جنوب استان
آغاز شدهاست؛ نوعي گردوی بومی جنوبشرقی ایاالتمتحده
آمریکا و جنوب مکزیک که ۹۸درصد آن را مغز تشکیل میدهد.
این نوع گردو برخالف سایر گردوها دارای جداره سخت جداکننده
در داخل هسته نیست و بســیار خوشخوراک و بازارپسند است.
عملکرد گردوی پِکان در جنوب کرمان ۶۰۰کیلوگرم درهکتار عنوان
شده كه به شکل تکدرخت در با غ های «دلفارد» و در شهرستانهای جیرفت،
منوجان و عنبرآباد کشت ميشود .همچنین «گراتکس»« ،ویچیتا»« ،گراکینگ» و
«چوکتا» از ارقام گردوی پکان در جهان هستند كه از حدود ١٠سال پيش كشت آنها
در جنوب استان كرمان آغاز شدهاست .هرچند برداشت اين نوع محصول عملكرد مثبت
و منفي در برخي باغها داشته است و كارشناسان اعالم كردهاند شاید کشاورزان ،گونه
مناسب و ســازگار با اقلیم منطقه خود را خریداری و کشــت نکردهاند ،اما اين موضوع
دلسردی كشاورزان را بهدنبال داشته است .باوجود گذشت یک دهه از نخستین کشت
پکان در جنوب کرمان ،مســئوالن هنوز بهعنوان یک طرح جدی به کاشت و ترویج آن
نگاه نكردهاند و کشاورزان نيز با وجود تمايل زياد به کشت این رقم صادراتی و خوشبازار،
بالتكليف ماندهاند و همچنان منتظرند با انجام تحقيقات كارشناسانی ،ارقام سازگار با
مناطق جنوبی استان كرمان به آنها اطالعرساني شود.

تمایلکمباغدارانقزوینبهبیمهمحصوالت

اســتان قزوین دارای 5هزارو ۵۰۰هکتار باغ گردو است و براساس
برآوردهای صورتگرفته ،در سالجاری متوسط عملکرد محصول
در باغهای بارور اســتان بیــشاز 1/5تن محصــول در هرهکتار
خواهد بود .مهمترین مناطق پرورش گردو در استان قزوین شامل
ضیاءآباد ،الموت ،فارســجین ،بوئینزهرا و آوج هســتند .بخش
ضیاءآباد با ســطح زیرکشــت حدود ۵۰۰هکتار باغ گردو ،یکی از
قطبهای متمرکز و ژنوتیبهای برتر این محصول در کشور محسوب
میشود .در راســتای اصالح باغهای گردوی نامرغوب ،در سالزراعی
جاری نیز مانند ســالهای قبل ضمن آموزش باغداران با هدف آشنایی با
روشهای پیوند ،بیشاز 3هزار اصله درخت به روش سرشــاخهکاری با کمک
پیمانکاران مجرب و اســتفاده از ارقا م تجاری جدید و مقاوم به ســرمای بهاره ،پیوند
زده شد .در سالهای اخیر خشکســالی عامل غیراقتصادی شدن باغهای گردو شده
و حتی کاهش سطح زیرکشت و نابودی بسیاری از درختان کهنسال گردو در مناطق
کوهستانی را بهدنبال داشتهاست .کاهش میزان بارندگی دراین مناطق نیز سبب هجوم
«پروانه چوبخوار گردو» شدهاســت .اگرچه متولیان امر به بیمه کردن باغهای گردو
توصیه میکنند ،اما ازآنجا که بیمه میزان دقیق خسارت کشاورزان را پوشش نمیدهد،
بسیاری از کشاورزان تمایلی به بیمه محصوالت و باغ گردوی خود ندارند .در قزوین چند
نوع نهال ویژه گردو وجود دارد که از آنها میتوان به گردوی ضیاءآباد ،چندلر ،خوشهای
و فرنور اشارهکرد که محصول پربار و مرغوبی میدهند .پیشبینی میشود امسال حدود
8هزارتن گردو از این باغها برداشتشود.

عكس :همشهري  /سجاد درویشی

گردو یکی از محصوالت کشاورزی پرطرفدار در بازارهای داخلی و خارجی است و برخی استانها با
توجه به اقلیم مناسب برای رشد این محصول ،سطح زیرکشت باالیی را به گردو اختصاص دادهاند.
براین اساس 9استان فارس ،آذربایجانشرقی ،همدان ،لرستان ،کرمان ،قزوین،کرمانشاه ،البرز و
زنجان از اصلیترین قطبهای تولید گردو در کشور بهشمار میروند که برخی از آنها حتی از شهرت
جهانی هم برخوردارند .با توجه به آغاز فصل برداشت گردو از باغهای کشور ،همشهری دراین گزارش،
سطح زیرکشت و میزان گردو در استانهای حاصلخیز در این حوزه و همچنین تأثیر خشکسالی بر
میزان این محصول را مورد توجه قرار دادهاست .مهمترین شهرهای تولید کننده گردو ،حجم و مقاصد
صادراتی گردوی استانها ،ویژگی منحصربهفرد گردوی هر استان و نیز مشکالت فعاالن این حوزه
نیز در قالب این گزارش مورد بررسی قرار گرفتهاست که در ادامه میخوانید.

فارس ،آذربایجانشرقی ،همدان ،لرستان ،کرمان ،قزوین ،کرمانشاه،
البرز و زنجان از اصلیترین استانهای تولیدکننده گردو در کشور
بهشمار میروند

فراوریویژهگردودراقلیداستانفارس
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تولیدنیمیازگردویالبرزدرساوجبالغ

ســاوجبالغ با 644هکتار و طالقان با 468هکتار باغ ،از مناطق گردوخیز کشور و
استان البرز بهشمار میروند .ســاوجبالغ با ۴۵درصد از سطح زیرکشت ،بیشاز
۵۰درصد از تولید این محصول را در اســتان به خود اختصاص دادهاست .دراین
2شهرســتان انواع مختلف درخت گردو وجود دارد که بیشتر آنها بومی هستند
و عمرشان از  50تا 400سال است .برداشــت گردو در البرز از اواسط شهریورماه
آغاز شــده و تا پایان مهر ادامــهدارد .گردوهای این مناطق پس از برداشــت ،به
استانهای مختلف و بازارهای داخلی صادر میشود؛ هرچند بخش عمده آن در
استان به مصرف میرسد .بهگفته باغداران ،صادرات این محصول سخت است و
تولیدکنندگان ترجیح میدهند محصول خــود را در بازارهای داخلی به فروش
برسانند .یکی دیگر از مشــکالت صادرات گردو ،یکدست نبودن محصول است.
در روش سنتی ،کشــت گردو بهصورت پايههاي بذري اســت که سبب ميشود
محصول به شکل يکنواختی رشد نکند .باغداران اســتان خواستار حمایت اداره
جهادکشــاورزی هســتند تا بتوانند از نهالهاي پيوندي گردو براي کاشت اين
محصول استفاده کنند .سرمازدگی ،یکی از دیگر مشکالتی است که در سالهای
اخیر سبب کاهش تولید گردو در استان نســبت به گذشته شدهاست ،بهگونهای
که در 3تا4سال گذشته ،بسیاری از درختان گردو براثر سرمازدگی ازبین رفتهاند
و اقتصاد خانوادههــا تحتتأثیر قرارگرفت ،اما خوشــبختانه امســال این اتفاق
نیفتاد بههمین دلیل هم باغداران محصول بیشــتری خواهند داشت .کمآبی نیز
از چالشهای اصلی البرز اســت که بیشاز همه ،بخش کشــاورزی را تحتتأثیر
قرار میدهد .یکی دیگر از نگرانی های تولیدکنندگان گردو ،تبدیل باغها به ویال
و رستوران است ،چراکه بهگفته بومیان ساوجبالغ و طالقان ،میزان باغهای گردو
در سالهای اخیر کاهش داشــته و اصلیترین دلیل آن نیز تخریب اراضی باغی
بودهاســت .یکی از ویژگی درختان گردوی البرز ،بلند بودن آن است که چیدن
گردو را سخت میکند .به همین دلیل اداره جهاد کشاورزی استان تالش میکند
ارقام جدیدی با قد کوتاهتر و مقاومت بیشتر دربرابر سرما را برای کشت در اختیار
کشاورزان منطقه قرار دهد.

نشرقی
2مانعافزایشتولیدگردودرآذربایجا 

براســاس آمارهای وزارت جهادکشــاورزی ،اســتان آذربایجانشرقی جایگاه
چهارم کشــور را در زمینه تولید گردو بهخود اختصاص دادهاست .کشت گردو
دراین اســتان جایگاه ویژهای دارد ،تا جایی که در بیشتر حیاطهای قدیمی و
باغچههای خانگی یک یا چند درخت گردو برای مصرف خانگی کاشته شدهاست.
ســاالنه دراســتان  24تا 25هزارتن گردو برداشت میشــود ،اما از چندسال
قبل 2موضوع ســرمازدگی و کرم خراط ،مانــع افزایش محصول
گردو در آذربایجانشرقی شدهاســت .البته با توجه به
نوع درختان گردوی اســتان کــه عمدتا باالی
20سال عمر دارند ،خشکسالی تأثیر چندانی
بر تولید این محصول ندارد ،چراکه ریشه
درختان گردو از اعماق زمین ،آب خود
را تأمین میکند .نزدیک به ۸۰درصد
از گردوی استان بهصورت تازهخوری
مصرف میشود و ۲۰درصد باقیمانده
در صنایعغذایی مورد اســتفاده قرار
میگیرد.صــادرات گردو از اســتان
بیشتر بهصورت مغزگردو به استانهای
همجوار و کشورهای حوزه خلیجفارس،
آسیایمیانه و روسیه انجام میشود.امسال
نیز برداشــت گردو از باغهای اســتان آغاز
شــده و با افزایش 50درصدی قیمتها نسبت
به سال قبل ،گردوی تازه با پوست به قیمت کیلویی
40هزارتومان به فروش میرســد .شهرســتانهای اســکو،
عجبشیر ،آذرشهر ،مرند و شبستر به ترتیب از قطبهای مهم تولید و فراوری
گردو در استان محسوب میشوند .شهرستان اســکو با تولید بیشاز 4هزارتن
محصول ،رتبه نخست تولید گردو را دراســتان به خود اختصاص دادهاست .از
برنامههای مهم اداره جهاد کشــاورزی برای افزایش تولید محصول دراستان،
سرشاخهکاری درختان گردو با ارقام برتر اصالحشده و محلی است که با هدف
افزایش عملکرد در واحد و همچنین کنترل شــیوع آفت کــرم خراط صورت
میگیرد .برهمین اساس تاکنون در بیشاز ۳۰۰هکتار باغ گردوی استان با ارقام
پربار و اصالحشده ،عملیات سرشاخهکاری انجام شده تا شاهد افزایش محصول
و کیفیت آن باشیم.
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کمبود آب آشامیدنی؛ اینبار در آذربایجان شرقی

کم آبی موجب شده تا شهروندان تبریز و شهرهای بزرگ استان شاهد قطعی و کمبود آب آشامیدنی باشند
کمبود مواجه میشویم.

سیدمرتضی احمدپور

خبرنگار

پــس از بــروز خشکســالیهای اخیــر ،مســئوالن تأمین آب
آذربایجانشرقی از ابتدای امسال هشدار کمبود آب در تابستان را
میدادند .اکنون شهروندان شهرهای مختلف استان بهویژه تبریز
و مرند و حتی شــهرهای کوچک مانند «زنوز» این بحــران را بهخوبی لمس
کردهاند .آب تبریز حدود دو هفته قبل برای دو روز با قطعی و افت شــدید در
اغلب نقاط روبهرو شد .حاال در نیمه آخرین ماه تابستان هم فشار آب تعریفی
ندارد .از طرفی با افزایش بلند مرتبهســازی در تبریز ،رسیدن آب به طبقات
باالی  3بدون پمپ آب مقدور نیست .تمام اینها در حالی است که به گفته
مسئوالن آب و فاضالب ،مصرف آب در تبریز روند افزایشی هم
دارد و هنوز در برخی نقاط شهر آبیاری فضای سبز هم
با آب آشامیدنی انجام میشود.
کمبود آب آشــامیدنی و استفاده از
آب چاه

محمد ساعی  ،شــهروند اهل زنوز از
کمبــود آب در این منطقه گلهمند
است و میگوید :رودخانه بزرگی
که از وسط این شهر عبور میکرد،
چند سالی است به لطف احداث
سد خاکی خشک شده .مسئوالن
وعده داده بودند کــه از آب این
سد برای آشــامیدن و کشاورزی
اســتفاده خواهیم کرد ،اما امسال
آب این ســد هم به حداقل رسیده
است.
وی ادامه میدهد70 :ســال از خداعمر
گرفتهام اما خشکسالی به این شدت در زنوز
ندیدهام .این شــهر به پر آبی مشهور بود و دره
زیبایی از رودخانه بزرگ وســط آن آبیاری میشد
اکنون در حال خشک شدن است.
این شهروند میگوید :به ناچار برای جبران کمبود آب آشامیدنی
از چشمههای کوچک و آب چاه استفاده میکنیم .آب لوله کشی وجود دارد اما
به دلیل دامداری و کشت باغچهای مصرف آب در زنوز زیاد است و در نهایت با

چشمه های اطراف تبریز درحال خشک شدن

سعید لطفی ،شهروند ســاکن کرکج در منطقه 5تبریز است .او از چشمهای
کوچک در این منطقه میگوید که از دامنه سهند می جوشید و سالها منبع
تامین آب آشامیدنی و دام و کشــاورزی بود ،اما اکنون در حال خشک شدن
است.
وی ادامه میدهد :این چشمه از معدود چشمههای داخل تبریز بود که بدون
پمپ آب و به صورت طبیعی میجوشید و در هر ساعت بیش از صد متر مکعب
آب قابل برداشت بود .حاال خروجی آب این چشمه کمتر از  10متر مکعب در
هر ساعت اســت .با این روند دیگر نمی توان به برداشت آب در
سالهای آتی امید داشت.
این شــهروند تبریزی بیان میکند :در مسیر
این چشمه تا مقصد ،دهها چاه حفر شده
است که آب چشــمه را برداشت می
کنند .این کار غیر قانونی است اما
برخوردی صورت نمیگیرد.
کاهش ســطح آ بهای
زیرزمینی در سردرود

مسلم نظری از شهروندان
ســردرود در اطراف تبریز
است که به گفته خودش
تا همین چند ســال قبل
میتوانســتند با حفر یک
چاه  7متری بــه آبی زالل
برســند اما اکنون با افزایش
خشکســالی آب در عمق 20
متری هم قابل دسترس نیست.
وی ادامه میدهد :پیش از این اگر
آب قطع میشد میتوانستیم با استفاده
از آب چاه مشــکلمان را حل کنیم .حاال با
قطعیهای مکرر آب لوله کشی شده ،اهالی این
منطقه با مشکالت زیادی روبرو هستند و دیگر نمیتوان
به راحتی آب آشامیدنی به دست آورد.
این شهروند سردرودی عنوان میکند :عدهای از مردم منطقه با توجه به وفور

آب لوله کشی و آب چاه در گذشته ،استخرهای زیادی احداث کردهاند که برخی
با آب لوله کشی شده پر میشــد .تعداد این استخرها تنها در منطقه سردرود
بنا به اعالم مسئوالن محلی بیش از هزار مورد است اما دیگر آبی وجود ندارد.
نیاز به صرفه جویی  10تا  15درصدی

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی بار دیگر با تاکید بر اینکه
کمبود آب در استان به ویژه در تبریز و شهرهای بزرگ جدی است ،میگوید :با
وجود کمبود آب آشامیدنی ،شاهد افزایش مصرف سرانه آب در تبریز هستیم؛
به نحوی که مصرف هر شهروند تبریزی  60تا 70لیتر بیشتر از متوسط سرانه
است.
عليرضا ايمانلو ادامه میدهد :میزان مصرف آب در تابســتان به حدود 5600
لیتر بر ثانیه میرسد که موجب مشکالتی برای تامین آب آشامیدنی در تبریز
می شود .در چنین شرایطی نیاز به حفر چاه بیشتر یا انتقال آب از منابع دیگر
داریم اما صرفهجویی  10تا  15درصدی شهروندان بهترین راهکار برای حل
این مشکل است.
به گفته این مقام مسئول ،برای کاهش مصرف آب ،فرهنگسازی در کنار توزیع
اقالم کاهنده آب به صورت یارانهای انجام شده که امیدواریم این اقدام موثر و
گسترده باشد.
ایمانلو درباره آلودگی آب در برخی مناطق تبریز و شهرهای دیگر اظهار میکند:
آب آشامیدنی به صورت کامال تصفیه شده تهیه میشود و امکان آلوده بودن آب
در برخی مناطق وجود ندارد.
بحران آب در استانی با بیشترین تعداد سد

مدیرعامل شــرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی نیز با اشــاره به تاثیر بد
خشکسالی و کاهش بارندگی بر وضعیت ذخیره آب استان میگوید :در حال
حاضر تنها  ۳۳درصد مخازن سدهای بزرگ اســتان پراست .بیش از  ۵۸سد
کوتاه در حال آبگیری آذربایجان شرقی نیز که بیشــتر برای بهبود معیشت
روستاییان ساخته شدهاند ،حدود  ۱۵درصد آب دارند.
یوسف غفارزاده ادامه میدهد :از ابتدای مهرماه پارسال تاکنون  ۳۴۹میلیون
مترمکعب آب وارد سدهای بزرگ استان شده و این در حالی است که در مدت
مشابه ســال قبل از آن ۴۷۲ ،میلیون مترمکعب آب وارد سدهای استان شده
بود .بر این اساس امسال روان آبهای ورودی به مخازن سدها نسبت به سال
قبل  ۲۶درصد کاهش داشته است.
وی عنوان میکند :این استان با  ۱۴۶سد و ظرفیت ذخیرهسازی  ۵۸۱میلیون
مترمکعب آب ،بیشترین تعداد سد در کشور را دارد ولی مجموع ذخایر آبی در
مخازن سدهای بزرگ آذربایجان شرقی  ۲۱درصد کمتر از سال قبل است.

زندگیبهخانههایپلکانی«کریک»بازمیگردد

نمایی از شهر اصفهان و چند بنای تاریخی آن
عکس :میرسعید هادیان

صدای همشهری
021-23023405
ستون صدای همشهري براي نوشتن مشكالت شما شهروند گرامی است .معضالتي كه منعكس ميشوند تا
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي يافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند .برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت
 9تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

بالتکلیفی یک سالن ورزشی 3سال بعد از افتتاح

سالن شهدای روســتای «بایگان» که در 15کیلومتری شهرستان فیروزآباد در استان فارس
قرار دارد در سال 1397افتتاح شدهاست ،اما متأسفانه هنوز بهدلیل نداشتن انشعاب آب و برق،
متروکه مانده و هیچ مسئول یا ادارهای هم به این مشکل رسیدگی نمیکند .تکلیف نیازهای
ورزشی جوانان این منطقه چه میشود .چرا یک سالن ورزشی 3سال بعد از افتتاح ،همچنان
باید بالتکلیف باقی بماند .مسئوالن استان به این وضعیت رسیدگی کنند.
رجبزاده از فیروزآباد در استان فارس

ثبت روستای کریک در فهرست آثارملی ،زمینهساز فرصتی شد تا این روستای
زلزلهزده در شهرستان دنا اعتباری برای بازسازی بگیرد

و بویراحمــد حفظ بافت قدیمی روســتای کریــک را یکی از
اولویتهای میراث فرهنگی دانسته و از اختصاص یک میلیارد
ریــال اعتبار بــرای مرمت خانههــای تاریخی این روســتای
گردشگری در شهرستان دنا خبر داده است.
به گفته مجید صفایی ،طرح مرمت خانه های قدیمی شناسایی
شده این روستا با مشارکت بخش خصوصی و کارشناسان میراث
فرهنگی اجرا می شود و مراحل مقدماتی تعیین پیمانکار مرمت
این بافت تاریخی هم مشخص شده است.
با توجه به گردشــگرپذیر بودن این روســتا و خســاراتی که
روستاییان در نتیجه زلزله متحمل شده اند ،قرار است بخشی از
این خانههای مرمت شده به عنوان اقامتگاههای بومگردی مورد
استفاده قرار بگیرند تا هم بافت قدیمی روستا حفظ شود و هم
گردشگری روستا دوباره جان بگیرد.
در سال های گذشــته هم یک اردوگاه گردشگری در روستای
کریک ایجاد شده بود و گردشگری روســتا رونق داشت و حاال
هم انتظار می رود با حمایت از سرمایه گذاران این حوزه ،شاهد
توسعه گردشگری روستایی شویم.
زیباییهای کریک در یک قاب

مریم جعفری
خبرنگار

همهچیز در یک لحظه اتفــاق افتاد ،زمین غرید،
دیوارها ترک خوردند و دنیا تیره و تار شــد .زلزله
5/6ریشتری شــامگاه بهمنماه ســال 1399در
شهرســتان دنــا بخشــی از روســتای «کریک» در اســتان
کهگیلویهوبویراحمــد را تخریب کرد و روستانشــینانی که به
قدمت ،زیبایی و گردشگرپذیربودن این روستای منحصربهفرد
افتخار میکردند ،خانههایی را پیش چشم خود دیدند که برخی،
دیگر قابل ســکونت نبود؛ خانههای کاهگلی کهن که نظارهگر
تاریخی طوالنی دراین دیار بودهاند؛ خانههایی که حاال ساکنان
آن چندماهی است چشم به راه همت مسئوالن و سرمایهگذاران
هستند تا بازهم در آنها سکنی گزینند .قرارگرفتن نام این روستا
در فهرست آثار ثبت ملی شده ،فرصتی بزرگ ایجاد کرد تا نگاه
سرمایه گذاران به کریک جلب شــود و اعتباری مناسب برای
بازسازی آن اختصاص یابد.
تالش برای بازسازی اصولی

از روســتای کریک بهدلیل معماری خاص آن به عنوان ماسوله

#همراه «همشهری»
در استانها باشید

جنوب یاد میشود ،چراکه بافتی پلکانی و تاریخی دارد و همین
موضوع بازسازی آن به شکل اولیه را با اما و اگرهای فراوانی مواجه
کرده است .بهدنبال وقوع زلزله ،تالشهایی برای بازسازی آن
صورت گرفت ،اما از آنجا که اکنون در فهرســت آثار ثبتملی
قرارگرفته است ،حاال تکاپوی بیشتری برای حفظ بافت اصلی
پلکانی روستا دیده میشود.
چندی پیش نیز معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار از تالش
برای بهسازی و تعمیر منازل مسکونی خسارت دیده از زلزله در
روستای گردشگری کریک با حفظ بافت تاریخی آن خبرداده
و بر مقاوم سازی منازل مسکونی و اســتحکام آن با استفاده از
مصالح باکیفیت در این روستا تاکید کرده بود.
عالوهبرآن ،وقتی معاون میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دســتی کهگیلویه و بویراحمد از ثبت ۵اثر تاریخی اســتان در
فهرست آثار ملی کشور خبر داد و در این میان نام بافت تاریخی
روستای کریک هم دیده شد .باز هم نگاهها به سمت این روستا
و مرمت و بازسازی آن رفت.
آثار ثبت ملی شده استان عالوه بر این روستا ،پلکان سنگی تنگ
شمشیر بریده دیشموک ،قلعه قباد ســی سختی ،قلعه دژکوه
سوق و قلعه دم عباس کهگیلویه است.
مدیرکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری کهگیلویه

روســتای کریک یکی از قدیمیترین روستاهای شهرستان دنا
به شمار میرود که در آن بافت تاریخی نیز وجود دارد .در واقع
کریک یکی از ۱۴روستای گردشــگری کهگیلویه وبویراحمد
محسوب میشــود که در دامنه ارتفاعات دنا قرار گرفته است.
اگر هم بخواهیم به موقعیت جغرافیایی این روســتا اشــارهای
داشته باشیم باید گفت که کریک در ۱۵کیلومتری جنوب غربی
سیسخت ،مرکز شهرستان دنا و 25کیلومتری شهر یاسوج مرکز
استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.
روستایی که نام آن همچون سایر نقاط کهگیلویه و بویراحمد با
بلوط و جنگلها و طبیعت بکر و زیبا پیوند خورده و تاکستانها
و شالیزارها ،زیبایی خاصی به مناظر دیدنی این روستا بخشیده
است .این روستا در یک ناحیه کوهســتانی ،روی شیبی مالیم
استقرار یافته و بافت مسکونی متراکمی دارد .بافت بسیار قدیمی
روستا در کنار خانههایی که به صورت پلکانی ساخته شدهاند و
حیاط هر خانه به منزله پشــت بام خانه دیگر به شمارمیرود،
چشــم هر گردشــگری را به خود خیره میکند .شــاید کمتر
گردشگری در تصورش بگنجد که در این گوشه از ایران زمین،
روستایی به این زیبایی و با شباهت بسیار به ماسوله وجود دارد.
اما این همه زیباییهای این روســتا نیست و وجود جاذبههای
گردشــگری طبیعی و تاریخی در کنــار مقبــره امامزادهها،
گردشگری این روستا را غنای قابل توجهی بخشیده است.

این روستا که در دوران هخامنشــیان و در کنار یکی از راههای
اصلی ساخته شده ،همیشه مرکز توجه بوده و به دلیل سهولت
در رفت و آمد ،از نظر تجارت و کســب و کار از ســایر روستاها
موفقتر عمل کرده است .این اواخر گردشگرپذیری هم به دیگر
شاخصههای خوب آن افزوده شده بود که البته زلزله ،یک مانع و
توقف بزرگ در این مسیر ایجاد کرد .هرچند با اختصاص اعتبار
مناسب ،به نظر می رسد این مشکل قابل حل باشد.
انتظار می رود بازهم بتوان مسافرانی را در اقامتگاه روستایی دید
که برای فرار از زندگی شهرنشینی و استرسهای باالی آن ،روانه
این روستا شدهاند تا میهمان روستاییان باصفا شوند ،ریه هاشان
از هوای تمیز پر شود و نفسهای عمیق بکشند.
گردشگران در این روســتا میتوانند درختان بلوط ،چنار ،بید،
انگور ،گردو ،سیب و شالیزارهای سرســبز را در کنار همدیگر
و در یک قاب ببینند و این اســتان ۴فصل را برای همیشــه در
خاطر خود ماندگار کنند .این روستا برای همه سلیقهها حرفی
برای گفتن دارد .اگر کوهنورد باشید میتوانید از این روستا که
یکی از مسیرهای صعود به قله دناست استفاده کنید و اگر هم
میخواهید از سکوت طبیعت بهره بگیرید راه را درست آمدهاید.
در زمستان میتوانید یک برف بازی بی نظیر را تجربه کنید و در
تابستان هم از میوههای خوشمزه این دیار نوش جان کنید .اگر
هم به گیاهان دارویی عالقهمندید ،تنها کافی است با اندکی پیاده

روی و گشت و گذار در دامنههای مشرف به روستا ،به گیاهان
دارویی ازجمله ریواس ،ل ُ ُپَ ،گ َنبو ،بَنِهَ ،کن َگر ،تمشــک ،بلوط و
کاردِه دست پیدا کنید.
اگر هم زمان بیشتری برای سفر خود درنظر بگیرید میتوانید
از دیگر جاذبههای سیســخت مانند دریاچه زیبای کوه گل،
دشتک ،گردنه مشهور بیژن و چشمهها و آبشارهای متعدد آن
دیدن کنید.
دو آســیاب قدیمی موجود در کریک ،یک رشــته قنات و ۲
گورستان قدیمی که در این روســتا دیده می شود ،در کنار
رودخانه بشار و پل کلو ،چشــمه زیر امامزاده ،چشمه پشت
آسیاب و آبشــارهای کوچک در مســیر این دو رودخانه به
عنوان جاذبههای طبیعی کریــک ،همگی زیبایی خاصی به
آن بخشیدهاند .وجود مقبره ۴امامزاده درون روستا و حوالی
کریک وجهه گردشگری روستا راغنیتر کرده و گردشگران
بســیاری تنها برای زیارت این بقاع راهی روســتای کریک
میشوند.
اگر به این روستا سفر کردید از سوغاتیها همچون روغن حیوانی،
انگور ،کشک ،برنج و همچنین دســترنج زنان کریک از جمله
جاجیم ،گلیم و قالی و قالیچه ،سبدبافی ،سوزن دوزی و ...غافل
نشوید تا به اقتصاد مردم این مرزوبوم هم کمک شود.
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